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Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. 
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun 
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakuutus- ja rahoituspalvelujen kohtelun osalta
(KOM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0747),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on 
kuullut parlamenttia (C6-0473/2007),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 
250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Rahoituspalveluala edistää 
merkittävästi kasvua, kilpailukykyä ja 
työllisyyttä, mutta se voi täyttää tämän 
tehtävänsä ainoastaan tasapuolisten 
kilpailuolosuhteiden vallitessa 
sisämarkkinoilla. On tarpeen luoda 
puitteet, joilla taataan oikeusvarmuus
rahoitustuotteiden, niiden markkinoinnin ja 
hallinnoinnin arvonlisäverokohtelussa.

(1) Rahoituspalveluala edistää 
merkittävästi kasvua, kilpailukykyä ja 
työllisyyttä, mutta se voi täyttää tämän 
tehtävänsä ainoastaan tasapuolisten 
kilpailuolosuhteiden vallitessa 
sisämarkkinoilla. On tarpeen luoda 
puitteet, joilla taataan tällaiset tasapuoliset
olosuhteet rahoitustuotteiden, niiden 
markkinoinnin ja hallinnoinnin 
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arvonlisäverokohtelussa.

Or. en

Perustelu

Oikeusvarmuutta käsitellään johdanto-osan 2 kappaleessa. Johdanto-osan 1 kappale koskee
tasapuolisuuden periaatetta ja tasapuolisten toimintaedellytysten luomista sisämarkkinoilla.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Vakuutus- ja rahoituspalvelut 
edellyttävät samankaltaisia välitysmuotoja. 
Sen vuoksi on asianmukaista, että
vakuutuspalveluihin liittyvää välitystä ja 
rahoituspalveluihin liittyvää välitystä 
käsitellään samalla tavoin.

(5) Vakuutus- ja rahoituspalvelut 
edellyttävät samankaltaisia välitysmuotoja. 
Sen vuoksi on asianmukaista, että 
vakuutuspalveluihin liittyvää välitystä ja 
rahoituspalveluihin liittyvää välitystä 
käsitellään samalla tavoin, mukaan lukien 
välityspalvelut välittäjältä, joka ei ole 
sopimussuhteessa vakuutus- tai 
rahoitusliiketoimen, jonka suorittamiseen 
välittäjä on osaltaan vaikuttanut, 
kumpaankaan osapuoleen.

Or. en

Perustelu

Tämä on Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön (Volker Ludwig, C-453/05) 
mukaista. Epävarmuuden hälventämiseksi on asianmukaista muistuttaa johdanto-osan 
kappaleessa, että poikkeus kattaa myös osittaisen välityspalvelun.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Vakuutus- ja rahoituspalvelujen 
tarjoajat pystyvät yhä useammin 
täsmällisesti kohdistamaan arvonlisäveron, 

(7) Vakuutus- ja rahoituspalvelujen 
tarjoajat pystyvät yhä useammin 
täsmällisesti kohdistamaan arvonlisäveron, 
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joka sisältyy niille tuotantopanoksista 
koituneisiin kustannuksiin, verotettaviin 
palveluihin. Jos niiden tarjoamat palvelut 
ovat palkkioperusteisia, ne voivat helposti 
määrittää näiden palvelujen veron 
perusteen. Sen vuoksi on aiheellista 
laajentaa verotuksen valintamahdollisuutta 
tällaisten toimijoiden osalta.

joka sisältyy niille tuotantopanoksista 
koituneisiin kustannuksiin, verotettaviin 
palveluihin. Se, että kyseisten 
palveluntarjoajien sallitaan kohdistaa 
tarjoamiensa vakuutus- ja 
rahoituspalvelujen verotus muille 
verovelvollisille, on asianmukainen tapa 
käsitellä tätä ongelmaa. Sen vuoksi on 
aiheellista laajentaa verotuksen 
valintamahdollisuutta tällaisten toimijoiden 
osalta.

Or. en

Perustelu

Mahdolliset edut, joita voidaan saada yritysten välisten liiketoimien verotusta koskevasta 
valintaoikeudesta, ovat huomattavia. Ei ole kuitenkaan selkeää arviota siitä, millainen 
vaikutus kuluttajille tarjottujen vakuutus- ja rahoituspalvelujen (B2C) verotuksella on 
kuluttajiin. Tämän säästön siirtäminen asiakkaille voidaan taata vain kilpailulla.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Neuvosto panee täytäntöön 
säännökset, jotka koskevat oikeutta valita 
verotus tavalla, jolla taataan säännösten 
yhtenäinen soveltaminen 
sisämarkkinoilla. Ennen kuin neuvosto 
hyväksyy kyseiset säännökset, jäsenvaltiot 
voivat laatia yksityiskohtaiset säännökset
verotusta koskevan valintaoikeuden
käytöstä. Jäsenvaltiot ilmoittavat 
komissiolle kyseisistä toimenpide-
ehdotuksista kuusi kuukautta ennen 
niiden hyväksymistä. Tämän ajanjakson 
aikana komissio arvioi toimenpide-
ehdotuksia ja antaa suosituksen.

Or. en
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Perustelu

Koska 137 a artiklan muotoilu on liian avoin, on asianmukaista lisätä johdanto-osan kappale, 
jolla varmistetaan, että neuvosto hyväksyy markkinoiden pirstoutumista estävän
yhdenmukaisen säännöksen.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2006/112/EY
135 a artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ’sijoitusrahastoilla’ 
yhteissijoitusyrityksiä, jotka sijoittavat 135 
artiklan 1 kohdan a–e alakohdassa 
tarkoitettuihin verosta vapautettuihin 
rahoitusvälineisiin ja kiinteään 
omaisuuteen;

(10) ’sijoitusrahastoilla’ nimenomaan 
sijoitustoimintaa varten muodostettuja 
sijoitusvälineitä, jotka on perustettu 
ainoastaan keräämään sijoittajilta varoja 
ja sijoittamaan nämä varat 
monipuoliseen, erilaisista omaisuuseristä 
muodostuvaan pooliin;

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa määritellään sijoitusrahastot ristiviittauksella verovapaisiin rahoitusvälineisiin, 
jotka on luetteloitu 135 artiklan 1 kohdassa. Tällä tavoin ehdotuksella painostetaan 
sijoitusrahastonhoitajia tarkistamaan arvonlisäveroasema niiltä varoilta, joihin he sijoittavat 
sijoittajien varoja. Tämä määritelmä on liian rajoittava alalla yleisesti tunnustettuun 
määritelmään nähden. Tarkistuksessa kehotetaan käyttämään sitä sijoitusrahastojen 
määritelmää, jota komissio itse käyttää valkoisessa kirjassa sijoitusrahastojen
sisämarkkinalainsäädännön kehittämisestä (KOM(2006)686).

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 3 kohta
Direktivi 2006/112/EY
137 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan 137 artiklan 1 kohdan a 
alakohta.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Perustelu on sama tarkistuksille 3 ja 4. Koska oikeus verotuksen valitsemiseen on olemassa 
ainoastaan yritysten välisissä liiketoimissa, yrityksiltä kuluttajille suunnattaviin liiketoimiin 
on sovellettava edelleen nykyistä säännöstä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/112/EY
137 a artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2012 alkaen annettava 
verovelvollisille oikeus verotuksen 
valitsemiseen 135 artiklan 1 kohdan a–
g alakohdassa tarkoitettujen palvelujen 
osalta.

1. Jäsenvaltioiden on 1 päivästä 
tammikuuta 2012 alkaen annettava 
verovelvollisille oikeus verotuksen 
valitsemiseen niiden 135 artiklan 1 kohdan
a–g alakohdassa tarkoitettujen palvelujen 
osalta, joita tarjotaan muille 
verovelvollisille.

Or. en

Perustelu

Perustelu on sama kuin tarkistuksille 3 ja 4.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös
1 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2006/112/EY
137 a artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Neuvosto toteuttaa 1 kohdan 
täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet 
97 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. Ennen kuin neuvosto on 
toteuttanut kyseiset toimenpiteet, 
jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdan 
mukaisen valintaoikeuden käytöstä.

2. Neuvosto toteuttaa 1 kohdan 
täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet 
97 artiklassa säädettyä menettelyä 
noudattaen. Ennen kuin neuvosto on 
toteuttanut kyseiset toimenpiteet, 
jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdan 
mukaisen valintaoikeuden käytöstä. 
Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
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kyseisistä toimenpide-ehdotuksista kuusi 
kuukautta ennen niiden hyväksymistä. 
Kyseisen ajanjakson aikana komissio 
arvioi toimenpide-ehdotukset ja antaa 
suosituksen.

Or. en

Perustelu

Perustelu on sama kuin tarkistuksille 3 ja 4.
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PERUSTELUT

Taustaa

Ehdotus on komission ensimmäinen yritys muuttaa lakia, joka on säilynyt muuttumattomana 
käytännössä viimeiset kolme vuosikymmentä, ja saada se vastaamaan taloudellisia 
realiteetteja. Useimmat rahoituspalvelut, mukaan luettuna vakuutukset ja sijoitusrahastojen 
hallinta, ovat olleet vapaita arvonlisäverosta vuodesta 1977 lähtien. Vaikka vapautuksen syitä 
ei koskaan tarkkaan selitetty1, tärkeimpänä syynä näyttää olevan rahoituspalvelujen 
verottamisen tekninen monimutkaisuus. Vastapainona tälle vapautukselle verovapaiden 
palveluiden tuottamisesta kertyvästä arvonlisäverosta ei voi saada palautusta, jolloin siitä 
tulee menetettyä, hintoihin sulautettua tai piilevää arvonlisäveroa.

Kun alkuperäinen lainsäädäntö hyväksyttiin (1977), rahoitus- ja vakuutuslaitokset hallinnoivat 
back office -toimintojaan ja muuta tukitoimintaa pääasiassa paikallisesti. Institutionaaliset 
rakenteet olivat kansallisia ja keskittyivät pääasiassa kotimarkkinoiden turvaamiseen. 
Näkymät ovat muuttuneet dramaattisesti sen jälkeen. Muutoksen tärkeimpiä piirteitä ovat 
pyrkiminen rajat ylittävään konsolidointiin yhteisön sisällä ja ulkoistamisen lisääntyminen. 
Kehitys johtuu markkinoiden globalisoitumisesta, mutta myös suuressa määrin 
rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman onnistuneesta täytäntöönpanosta. Suunnitelma on 
rohkaissut voimakkaaseen konsolidointiin ja on poistanut näin integraation esteitä. 
Teollisuudenalojen kehittyminen ja lainsäädännöllisen ympäristön muuttuminen vuoden 1977 
jälkeen ovat lisänneet tilanteita, joissa veroja ei voida palauttaa. Rahoitusalalla lisääntyneet 
verotuskulut tekevät tyhjiksi ensimmäiset edut, joita syntyy rajat ylittävän konsolidoinnin ja 
ulkoistamisen aiheuttamista tehokkuushyödyistä. Tämä saa pohtimaan, onko se, että 
sisämarkkinoilla sallitaan piilevä alv, rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman tavoitteiden 
mukaista.

Lainsäädäntö, jonka uudistamista komissio ehdottaa, on vanhentunut, ja sen lisäksi siitä on 
tullut yhä epäselvempää. Tämä aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta. Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuinta on toistuvasti pyydetty ryhtymään toimiin lainsäädännön tulkinnan ja 
soveltamisen selventämiseksi, koska tämä lainsäädäntö ei enää sovellu taloudelliseen 
kontekstiin, jollaista ei voitu kuvitella lakia laadittaessa. Esiin nousee kysymys – jos 
käytämme komission ilmaisua – siitä, onko Euroopan yhteisön tuomioistuimen ollut pakko 
määritellä veropolitiikkaa tuomioiden avulla, koska lainsäädäntöä ei ole.

Myöskään jäsenvaltioiden päättämät verovähennysprosentit, jotka perustuvat nykyisen 
lainsäädännön sallimaan harkintaan, eivät ole neutraliteettiperiaatteen mukaisia. 
Kansainvälinen verotuksen dokumentointia tutkiva toimisto (International Bureau for Fiscal 
Documentation, IBFD) teki jäsenvaltioiden eroja selvittääkseen tutkimuksen siitä, mitä 
menetelmiä maat soveltavat tuotantopanoksista kertyvän arvonlisäveron vähennyksiin. 
Tutkimus osoitti, että palautusprosentti vaihteli nollasta 74 prosenttiin huolimatta siitä, että 
arvonlisäverodirektiiviin näyttää sisältyvän tietyn asteista harmonisointia. Vaikutusten 
                                               
1 Tärkeimpänä syynä oli se, että veron perusteen ja vähennyskelpoisen arvonlisäveron määrittely on mahdotonta 
ilman kohtuuttomia hallinnollisia kuluja ja ilman, että taloudellisten toimijoiden ja jäsenvaltioiden 
veroviranomaisten lainsäädäntöön ja kirjanpitoon liittyvät toimet monimutkaistuvat.
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arviointia varten jäsenvaltioita pyydettiin ilmoittamaan luvut, jotka koskevat tosiasiallisten 
arvonlisäverotulojen arvoa ja jotka voivat koostua rahoitus- ja vakuutuslaitosten maksamasta 
menetetystä alv:stä sekä näiden palveluiden verovapaudesta johtuen menetetystä alv:stä. 
Nähtävästi vain alle puolet jäsenvaltioista vastasi pyyntöön.

Tavoitteet

Edellä mainittujen huolenaiheiden poistamiseksi komissio ehdottaa 
arvonlisäverolainsäädännön uudistamista siten, että seuraavat tavoitteet saavutetaan:

1. lisätään kaikkien asianosaisten, elinkeinoelämästä kansallisiin veroviranomaisiin, 
oikeusvarmuutta ja vähennetään niiden verolakien noudattamiseen liittyvää 
hallinnollista taakkaa siten, että samalla taataan jäsenvaltioiden talousarvion varmuus

2. verotusta sovelletaan yhdenmukaisemmin ja taataan yhdenvertaiset mahdollisuudet 
sisämarkkinoilla poistamalla nykyisestä rahoituspalvelujen arvonlisäverojärjestelmästä 
aiheutuvat kilpailun vääristymät

3. annetaan toimijoille mahdollisuus hallita paremmin vähennyskelvottoman 
arvonlisäveron vaikutusta toiminnassaan

4. yleisemmin tarkasteltuna edistetään verotuksen tasapuolisuuden periaatetta, joka on 
yksi EU:n arvonlisäjärjestelmän perusteista. 

Toimenpiteet

Nämä tavoitteet on tarkoitus saavuttaa seuraavien kolmen toimenpiteen avulla:

1. Rahoitus- ja vakuutuspalveluiden verovapautusta koskevan määritelmän 
uudistaminen. 

2. Verovelvollisten mahdollisuus valita rahoitus- ja vakuutuspalveluidensa verotus 
komission ehdotuksessa äskettäin annetun määritelmän mukaisesti. Verotuksen 
valintaoikeus sisältyy jo arvonlisäverodirektiiviin, mutta vain rahoituspalvelujen 
osalta1, ja se on tällä hetkellä jäsenvaltioiden harkinnan alainen eikä sitä käytetä 
laajalti2. Sen vähäinen käyttäminen voi komission mukaan aiheuttaa vääristymiä. 

3. Kustannustenjakojärjestelyjä koskevan toimialakohtaisen arvonlisäverovapautuksen 
käyttöönotto. 

                                               
1 Nykyisessä arvonlisäverodirektiivissä säädetään, että jäsenvaltiot voivat antaa verovelvollisille oikeuden 
verotuksen valitsemiseen rahoituspalvelujen osalta. Komission ehdotuksessa sanotaan, että jäsenvaltioiden on 
annettava verovelvollisille kyseinen oikeus. 
2 Belgia, Viro, Ranska, Saksa ja Liettua myöntävät tällä hetkellä verovelvollisille tämän valintaoikeuden.
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Alustavat kommentit

Ehdotettujen toimenpiteiden vaikutusta voidaan tarkastella yritysten, verohallinnon ja 
kuluttajien näkökulmasta.

Yritysten näkökulma: 
Kuten komission analyysi osoittaa, tuotantopanoksista kertyvästä arvonlisäverosta, jota ei voi 
palauttaa, on tullut merkittävä tekijä päätettäessä siitä, missä ja miten toimija tarjoaa rahoitus-
ja vakuutuspalveluita Lissabonin strategian mukaisesti.

Verohallinnon näkökulma: 
Lainsäätäjän on pidettävä mielessä, että kaikki muutokset, jotka lisäävät 
vähennyskelpoisuutta, vähentävät jäsenvaltioiden alv-tuloja, jos ei korvaavia toimenpiteitä 
ole. 

Kuluttajan näkökulma: 
Ei ole selvää, missä määrin tehokkuudesta ja kustannusten alenemisesta koituva etu siirtyy 
kuluttajille. Kuten vaikutusten arvioinnissa aivan oikein varoitetaan, on olemassa riski, että 
kaupallisten tekijöiden johdosta kustannussäästö leviää epätasaisesti koko asiakaskunnalle 
niin, että yrityksen asiakkaat maksavat yhä osan menetetyn arvonlisäveron kustannuksista.

Ehdotuksesta tehdyn alustavan arvion perusteella esittelijän näkemys on seuraava:

1. Ehdotusta voidaan pitää myönteisenä erityisesti siksi, että sillä lisätään 
oikeusvarmuutta. Komission esittämät uudet määritelmät ovat hyödyllisiä ja kauan 
odotettuja, koska niiden avulla tilanne saadaan taloudellisten realiteettien mukaiseksi. 

2. On varmistettava, että määritelmät noudattavat rahoituspalveluiden 
toimintasuunnitelmaa. Arvonlisäverovapautuksia on kuitenkin tulkittava täsmällisesti, 
joten uusien määritelmien olisi oltava kapea-alaisempia kuin sisämarkkinoita 
koskevien sääntöjen määritelmät.

3. On tehtävä perusteellinen ja luotettava selvitys siitä, miten rahoitus- ja 
vakuutuspalveluiden verotusoikeuden laajennettu valintaoikeus vaikuttaa 
kuluttajahintoihin, kun otetaan huomioon valintaoikeuden käytöstä saadut vähäiset 
kokemukset ja sen vaikutusten tarkkaa arviointia koskevien luotettavien lukujen 
puuttuminen. Yritysten menettelyjen helpottaminen ei saisi nostaa kuluttajien 
maksettaviksi tulevia hintoja. Tästä huolehtiminen on sitäkin tärkeämpää, kun otetaan 
huomioon vakuutusalan sisällyttäminen poikkeuksellista arvonlisäverovapautusta 
koskevan järjestelmän piiriin erityisesti maissa, joissa on käytössä 
vakuutusmaksuvero. 

 Liian monet ratkaisevan tärkeät asiat jäävät jäsenvaltioiden vastuulle
valintaoikeuden soveltamisessa (esimerkiksi se, sovelletaanko valintaoikeutta vain 
tiettyihin korvausperusteisiin palveluihin). Lopputulos riippuu näin ollen 
täytäntöönpanotoimien tarkoista yksityiskohdista. Ehdotuksessa mainitaan, että 
neuvosto hyväksyy täytäntöönpanotoimet, mutta siinä lisätään kuitenkin, että ellei 
neuvosto esitä toimia, jäsenvaltioiden on määriteltävä tarkemmin nämä säännöt. 
Ehdotukseen olisi sisällyttävä varotoimia, joilla vältetään markkinoiden 
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pirstaloituminen silloin, jos jäsenvaltiot ovat eri mieltä verovapautusta koskevan 
valintaoikeuden täytäntöönpanosta. 

4. Kuten komission vaikutusten arviointi osoittaa, rajat ylittävän konsolidoinnin 
sivuvaikutuksena on, että tuotantopanoksista kertyvästä arvonlisäverosta tulevat 
verotulot pääasiassa lisääntyvät jäsenvaltiossa, johon palvelun tarjoaja on 
sijoittautunut, ja vähenevät jäsenvaltiossa, johon palvelun kuluttaja (yritys tai 
yksityinen kuluttaja) on sijoittautunut. Onko suunniteltu varotoimia, joilla estetään 
liian epätasapainoinen verotulojen jakautuminen? Koska luotettavaa tietoa 
ehdotettujen toimenpiteiden vaikutuksesta ei ole saatavissa, lainsäädäntötekstiin voisi 
lisätä velvoitteen analysoida toimien yhteisvaikutusta ja raportoida siitä neuvostolle ja 
parlamentille.
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