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Vetoomus nro 0564/2006, Sandro Adriani (Italian kansalainen), audiovisuaalisten 
laitteiden alennetusta arvonlisäverosta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan unionia ryhtymään toimiin audiovisuaalisiin laitteisiin 
(kodin viihde-elektroniikka) sovellettavan arvonlisäveron huomattavaksi alentamiseksi ja 
esittää perusteluna, että esimerkiksi Espanjassa DVD-levyjen arvonlisäveroaste on 4 
prosenttia; hän kehottaa myös tehostamaan piratismin vastaisia toimia;

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 28. marraskuuta 2006.  Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 7. toukokuuta 2007.

A. Tosiseikat

Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan unionia ryhtymään toimiin audiovisuaalisiin laitteisiin 
(kodin viihde-elektroniikka) sovellettavan arvonlisäveron huomattavaksi alentamiseksi ja 
esittää perusteluna, että esimerkiksi Espanjassa DVD-levyjen arvonlisäveroaste on 4 
prosenttia; vetoomuksen esittäjä kehottaa myös tehostamaan piratismin vastaisia toimia. 

B. Oikeudelliset näkökohdat

Direktiivin 2006/112/EY1 (jäljempänä "arvonlisädirektiivi") 93 artiklassa ja sitä seuraavissa 
artikloissa säädetään arvonlisäverokantoja koskevista säännöistä. Direktiivin 96–99 artiklan 
mukaan jäsenvaltioiden on sovellettava yleistä arvonlisäverokantaa, joka vahvistetaan 
prosenttiosuudeksi veron perusteesta, ja sen on oltava tammikuun 1. päivästä 2006 joulukuun 

  
1 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä 
arvonlisäverojärjestelmästä, EUVL L 347, 11.12.2006. Direktiivillä korvattiin kuudes arvonlisäverodirektiivi 1. 
tammikuuta 2007 lähtien, jolloin siitä tuli yhteisön arvonlisäverolainsäädännön keskeinen säädös.
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31. päivään 2010 vähintään 15 prosenttia.1 Lisäksi jäsenvaltiot voivat soveltaa joko yhtä tai 
kahta alennettua verokantaa, joiden arvonlisädirektiivin 99 artiklan mukaan pitää olla 
vähintään 5 prosenttia. Alennettuja verokantoja saa soveltaa ainoastaan arvonlisädirektiivin 
liitteessä III lueteltuihin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin.2 Mikään liitteessä 
III mainituista ryhmistä ei kata audiovisuaalisia laitteita, kodin viihde-elektroniikka ja DVD-
levyt mukaan luettuna. Näin ollen Italia ja Espanja eivät saa soveltaa kyseisiin tuotteisiin 
alennettua arvonlisäverokantaa. 

Komission tietämän mukaan Espanja ja Italia soveltavat kyseisiin tavaroihin yleistä 
arvonlisäverokantaa. Vetoomuksen esittäjä saattaa kuitenkin viitata tapauksiin, joissa 
alennettua arvonlisäverokantaa sovelletaan sellaisiin DVD-levyihin, joita myydään alennetun 
arvonlisäverokannan alaisten päätuotteiden oheistuotteina. Jos kaksi tuotetta muodostaa 
taloudellisessa mielessä yhden liiketoimen, jonka jakaminen olisi keinotekoista, molempiin 
tuotteisiin sovelletaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 
pääasiallisen tuotteen arvonlisäverokantaa, mikäli se on eri kuin oheistuotteen 
arvonlisäverokanta.3 Tällainen tapaus voi olla kyseessä, kun arvoltaan vähäisempi DVD-levy 
(joka siten on oheistuote) myydään yhdessä kirjan tai lehden kanssa, johon sovelletaan 
alennettua arvonlisäverokantaa. 

Mitä tulee pyyntöön ottaa käyttöön audiovisuaalisten laitteiden alennettu arvonlisäverokanta, 
on hyvä muistaa, että arvonlisäverodirektiivin sisältämät alennetut verokannat tai vapautukset 
ovat poikkeuksia yhteisön arvonlisäverojärjestelmän perustana olevista yleisistä säännöistä. 
Vielä yhden alennetun arvonlisäveroasteen soveltamismahdollisuuden käyttöönotto saattaisi 
lisätä sisämarkkinoiden pirstaloitumista, kun jotkin jäsenvaltiot käyttäisivät kyseistä 
mahdollisuutta ja toiset eivät. Tällä hetkellä kaikki 27 jäsenvaltiota soveltavat 
audiovisuaalisiin laitteisiin yleistä arvonlisäverokantaa, joka jo nyt vaihtelee 15:stä 25:een
prosenttiin. Tästä syystä arvonlisäverodirektiivin liitteen III laajentaminen ei vaikuta 
toivottavalta, koska se saattaisi lisätä entisestään kyseisistä tuotteista perittävän 
arvonlisäveron eroja yhteisössä. 

Piratismin torjunnan suhteen on syytä korostaa, että komissio työskentelee jatkuvasti 
tehostaakseen nykyisiä ja laatiakseen uusia piratismin vastaisia toimenpiteitä. Huomattava 
esimerkki tästä on komission vuonna 2006 tekemä ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävistä 
rikosoikeudellisista toimenpiteistä4.

C. Päätelmät

Komissio katsoo, että Italia ja Espanja eivät toimi yhteisön lainsäädännön vastaisesti ollessaan 
soveltamatta alennettua arvonlisäveroastetta audiovisuaalisiin laitteisiin ja DVD-levyihin. 

  
1 Mt., 96 ja 97 artikla.
2 Mt., 98 artikla.
3 Ks. 27. lokakuuta 2005 annettu tuomio asiassa C-41/04: Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV vastaan 
Staatssecretaris van Financiën , EUVL C 22, 28.1.2006, s.1.
4 "Muutettu ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamiseen tähtäävistä rikosoikeudellisista toimenpiteistä", hyväksytty 26. huhtikuuta 2006 (KOM(2006) 
0168).
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