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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 0951/2004, Jan Dolezal, Puolan kansalainen, (Wielkopolskie 
Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu -järjestön puolesta,) Puolan 
verosäännöstön yhteisön oikeuden vastaisuudesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä väittää viitaten 11. maaliskuuta 2004 annettuihin tavaroita ja palveluja 
koskeviin Puolan uusiin verosäännöksiin, että arvonlisäveron vakuuksia koskevat säännöt 
ovat erityisen ankaria pienten ja keskisuurten yritysten kannalta ja että ne rikkovat yhteisön 
voimassaolevaa lainsäädäntöä, erityisesti jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta annettua kuudetta neuvoston direktiiviä 77/388/ETY.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. huhtikuuta 2005. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 3. helmikuuta 2006

A. Vetoomus

1. Vetoomuksen esittäjä viittaa 11. maaliskuuta 2004 annettuun Puolan arvonlisäverolakiin 
(voimassa 1. toukokuuta 2004 lähtien) ja erityisesti sen 97 pykälään (5–8 momenttiin). 
Kyseisessä pykälässä säädetään arvonlisäveron ylimenevän osan palauttamisajan 
pidentämisestä 180 päivään (sen tavanomaisen palautusajan sijasta, joka on 60 päivää 
tai ainoastaan 25 päivää, jos tietyt ehdot täyttyvät) tiettyjen verovelvollisten osalta. 
Samalla säännöksissä otetaan käyttöön "mahdollisuus vapautua tästä rajoituksesta 
maksamalla 250 000 zlotyn vakuus". Vetoomuksen esittäjä katsoo, että nämä 
säännökset rajoittavat kaupan vapautta yhteisössä ja rikkovat yhteisön oikeutta.

Adlib Express Watermark



PE369.906/REVIII 2/6 CM\770864FI.doc

FI

B. Komission huomautukset vetoomuksesta 

B.1. Yhteisön oikeus

2. Kuudennen arvonlisäverodirektiivin1 18 artiklassa esitetään arvonlisäveron 
vähennysoikeuden käyttöä koskevat säännöt. Kyseisen artiklan 4 kohta kuuluu 
seuraavasti:

"Jos vähennysten määrä ylittää ilmoituskaudelta maksettavan veron määrän, 
jäsenvaltiot voivat siirtää ylimenevän osan seuraavalle kaudelle tai palauttaa sen 
tarkemmin määräämillänsä ehdoilla.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin olla siirtämättä tai palauttamatta ylimenevää osaa, jos 
tämä määrä on merkityksetön."

B.2. Puolan säännökset

3. Puolan arvonlisäverolain (jäljempänä "laki") 87 pykälässä säädetään, että jos 
ilmoituskaudella vähennettävän arvonlisäveron määrä ylittää maksettavan veron 
määrän, verovelvollinen voi joko pyytää ylimenevän osan palauttamista tai sen 
siirtämistä seuraavalle kaudelle. Ensimmäisessä tapauksessa veroviranomaisten on 
palautettava vero 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona verovelvollinen tekee 
ilmoituksen. Tätä aikaa lyhennetään 25 päivään, jos tietyt ehdot (jotka on mainittu 
kyseisen pykälän 6 momentissa) täyttyvät. 

4. Lain 97 pykälässä säädetään kuitenkin, että palautusaikaa voidaan pidentää 180 päivään 
kahdessa tapauksessa:

(i) jos verovelvollinen aloittaa verollisen toiminnan; ja 

(ii) jos verovelvollinen aloitti tällaisen toiminnan alle 12 kuukautta ennen kuin 
ilmoitti veroviranomaisille aikomuksestaan harjoittaa yhteisökauppaa tai 
suorittaa yhteisöhankintoja.

5. Tätä 180 päivän "pidennettyä" aikaa ei enää sovelleta, kun verovelvollinen on tehnyt 
säännöllisesti veroilmoituksia 12 kuukauden ajan. Tältä osin otetaan huomioon sekä 
ALV-ilmoitukset että muut veroilmoitukset, jotka koskevat valtion tuloja, mukaan 
lukien henkilökohtaisia tuloveroja koskevat ilmoitukset. 

6. Edellä mainitusta poiketen pidennettyä aikaa ei sovelleta, jos verovelvollinen antaa 
250 000 zlotyn arvoisen reaalivakuuden, esinevakuuden tai pankkitakauksen. 
Verovelvollinen voi hakea veroviranomaisilta vapautusta vakuudesta tai takauksesta tai 
sen palautusta edellä 5 kohdassa mainitun 12 kuukauden ajanjakson jälkeen.

                                               
1 Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 

– yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1). 
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B.3. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö

7. 7. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on käsitellyt kuudennen arvonlisäverodirektiivin 
18 artiklan 4 kohdan tulkintaa asiassa Garage Molenheide1 annetussa tuomiossa.
Kyseisessä asiassa Euroopan yhteisöjen tuomioistuin joutui ottamaan kantaa kansallisiin 
säännöksiin, joissa säädetään siitä, että arvonlisäveron hyvittävä määrä voidaan pidättää 
turvaamistoimenpiteenä joko silloin, kun vakavasti epäillään veropetosta, tai silloin, kun 
verohallinnolla on arvonverolisäsaatava, jota verovelvollinen vastustaa.

8. Tuomioistuin tuli siihen tulokseen, että:

(i) kansallisessa lainsäädännössä säädetyt pidätykset ovat 
"veronkantotoimenpiteitä" eivätkä ne sellaisina kuulu kuudennen 
arvonlisäverodirektiivin 18 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan;

(ii) näihin toimenpiteisiin on kuitenkin sovellettava suhteellisuusperiaatetta eivätkä 
ne saa mennä pidemmälle kuin tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen; ja

(iii) kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida sitä, ovatko kyseiset 
toimenpiteet oikeassa suhteessa niillä tavoiteltuun päämäärään nähden, ja sitä, 
kuinka toimivaltainen viranomainen on niitä soveltanut.

9. Asiassa komissio v. Italia2 Euroopan yhteisöjen tuomioistuin joutui jälleen 
käsittelemään tämän artiklan tulkintaa. Kyseisen tuomion 32 ja 33 kohdassa 
tuomioistuin antoi seuraavan päätöksen:

"32. Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 18 artiklan 4 sanamuodosta ja erityisesti siinä 
käytetystä ilmaisusta 'tarkemmin määrääminsä tavoin' ilmenee, että jäsenvaltioilla on
tietty liikkumavara, kun ne määräävät arvonlisäveron vähentämättä jäävän määrän 
palauttamistavoista.

33. Koska arvonlisäveron vähentämättä jääneen määrän palauttaminen on kuitenkin 
yksi niistä perustekijöistä, joilla taataan yhteisen arvonlisäjärjestelmän neutraalisuuden 
periaatteen soveltaminen, jäsenvaltioiden määräämillä tavoilla ei saada vaarantaa tätä 
periaatetta siten, että verovelvollisen rasitteeksi jäisi vähääkään arvonlisäveroa."

C. Päätelmä 

10. Edellä mainittujen päätösten valossa näyttää siltä, että käsiteltävänä olevan 
vetoomuksen osalta kysymys on siitä, ovatko Puolan toimenpiteet, jotka koskevat 
ylimenevän osan palauttamisen pidennettyä ajanjaksoa, oikeasuhteisia vai eivät. 
Komissio ottaa yhteyttä Puolan viranomaisiin saadakseen niiden näkemyksen asiasta. 

                                               
1 Yhdistetyissä asioissa C-286/94, C-340/95, C-401/95 ja C-47/96 18. joulukuuta 1997 annettu tuomio.

2 Asiassa C-78/00 25. lokakuuta 2001 annettu tuomioistuimen tuomio.
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Saatuaan nämä tiedot komissio päättää, mitkä lisätoimet ovat tarpeen.
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4. Komission täydentävä vastaus, saatu 3. heinäkuuta 2006

Vetoomusvaliokunnan 22.–23. helmikuuta pidetyn kokouksen seurauksena verotuksen ja 
tulliliiton pääosastoa on pyydetty toimittamaan lisätietoa tästä vetoomuksesta. Valiokunnan 
jäsenet näyttävät olevan erityisen kiinnostuneita siitä, mihin vaiheeseen Euroopan komissio 
on päässyt tutkimuksessaan Puolan arvonlisäveroa koskevasta laista. Tämä johtuu siitä, että 
vetoomuksen esittäjä Dolezal on varoittanut parlamenttia siitä, että laki saattaa olla 
ristiriidassa kuudennen arvonlisäverodirektiivin kanssa, antamatta lisätietoa asiasta1. 

Verotuksen ja tulliliiton pääosasto toteaa, että se tutkii parhaillaan Puolan arvonlisäverolain 
lisäksi myös muiden 1. toukokuuta 2004 Euroopan unioniin liittyneiden valtioiden 
voimassaolevaa arvonlisäverolakia. Tämän arvioinnin yhteydessä verotuksen ja tulliliiton 
pääosasto on pyytänyt tietoja joiltakin jäsenvaltioilta kyseessä olevan lain eri näkökohdista.

Jos verotuksen ja tulliliiton pääosaston suorittaman tutkimuksen seurauksena todetaan, että 
yhteisön lakia on rikottu, komission on suoritettava perustamissopimuksen valvojana sille 
kuuluvat tehtävät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 211 artiklan mukaisesti.

5. Komission täydentävä vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007

Euroopan parlamentti on pyytänyt komissiota raportoimaan tämän vetoomuksen 
nykytilanteesta. Tämän osalta verotuksen ja tulliliiton pääosasto toteaa,

- että 14. joulukuuta 2006 annetussa vastauksessa komission 18. lokakuuta 2006 
lähettämään viralliseen huomautukseen Puolan viranomaiset katsoivat, että Puolan 
lainsäädäntö on yhteisön oikeuden mukainen; tästä syystä verotuksen ja tulliliiton 
pääosasto aikoo viedä rikkomismenettelyä eteenpäin;

- että Varsovassa pidettiin 14. kesäkuuta 2007 rikkomuksia koskeva pakettikokous, johon 
osallistuivat verotuksen ja tulliliiton pääosaston virkamiehet ja Puolan viranomaiset, 
jotka ilmoittivat komission yksiköille, että viralliseen huomautukseen annetusta 
vastauksesta riippumatta ne lopulta hyväksyvät komission näkemykset ja että 
lakiluonnosta, jolla muutetaan nykyistä lainsäädäntöä, valmistellaan parhaillaan;

- että Puolan pysyvälle edustustolle lähetettiin 27. elokuuta 2007 sähköpostiviesti, jossa 
tiedusteltiin lakiluonnoksen tilannetta;

- että 31. elokuuta 2007 Puolan viranomaiset vastasivat, että luonnos oli menossa 
parlamentin toiseen käsittelyyn, mutta sen aikataulusta ei voitu sanoa mitään varmaa;

- että viimeisimmän vastauksen perusteella komission yksiköt aikovat viedä menettelyä 
eteenpäin lähettämällä täydentävän virallisen huomautuksen.

                                               
1 Lisäksi Dolezal toi esiin Puolan arvonlisäverolakia koskevan erityisen näkökohdan, joka hänen mielestään 

rikkoi yhteisön oikeutta. Komissio oli jo käsitellyt tätä näkökohtaa kyseistä vetoomusta koskevassa 
19. syyskuuta 2005 annetussa ensimmäisessä tiedonannossa.
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6. Komission täydentävä vastaus, saatu 20. helmikuuta 2009

Euroopan parlamentti on pyytänyt komissiota tiedottamaan tämän vetoomuksen 
nykytilanteesta. Komissio toteaa tältä osin,

- että komissio lähetti 1. helmikuuta 2008 täydentävän virallisen huomautuksen, jossa 
todettiin, että Puolan arvonlisäverolain 95 pykälän 7 momentti, jonka mukaan 
verovelvollisen on maksettava 250 000 zlotyn 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Valuutta(62 000 euron) vakuus välttääkseen saman 
säädöksen 5 momentissa säädetyn 180 päivän palauttamisajan, jota sovelletaan 
valtionkassalle aiheutuvaan riskiin katsomatta ja verovelvollisen koosta ja olosuhteista 
riippumatta, on ristiriidassa yhteisön lainsäädännön kanssa;

- että Puolan viranomaiset vastasivat viralliseen huomautukseen 1. huhtikuuta 2008 
toteamalla, ettei arvonlisäveron 180 päivän palauttamisaikaa voida pitää itsessään 
suhteettomana, ja ilmoittamalla, että menettelyt uuden vakuusjärjestelmän käyttöön 
ottamiseksi ovat jo käynnissä;

- että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa C-25/07 (Alicja Sosnowska)
10. heinäkuuta 2008 antamassaan tuomiossa, että Puolan säännökset, joilla määräaikaa, 
joka kansallisella viranomaisella on vähentämättä jääneen arvonlisäveron 
palauttamiseen verovelvollisille, pidennetään 60 päivästä 180 päivään, elleivät kyseiset 
verovelvolliset toimita 250 000 zlotyn suuruista vakuutta, rikkovat kuudetta 
arvonlisäverodirektiiviä ja suhteellisuusperiaatetta;

- että 15. joulukuuta 2008 komission yksiköt lähettivät Puolan viranomaisille 
hallinnollisen kirjeen, jossa pyydettiin tarkkoja tietoja toimenpiteistä (muun muassa 
säädöstekstejä), joiden avulla on tarkoitus noudattaa yhteisön oikeutta siten kuin 
yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi sitä asiassa C-25/07;

- että Puolan viranomaiset ilmoittivat komissiolle 10. helmikuuta 2009, että Puolan 
arvonlisäverolain 97 pykälän 5–8 momentti on kumottu 7. marraskuuta 2008 annetulla 
muutoslailla (Puolan virallinen lehti, 28.11.2008, nro 209, kohta 1320). Puola ei 
edellytä nykyään vakuuden maksamista arvonlisäveron 180 päivän palauttamisajan 
välttämiseksi. Muutos tuli voimaan 1. joulukuuta 2008. 

Viimeisimmän vastauksen perusteella komissio aikoo ehdottaa rikkomismenettelyn 
(IN/C/06/2319) päättämistä.
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