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1. Yhteenveto vetoomuksesta

 Vetoomuksen esittäjä vastustaa Yhdysvalloista Suomeen tuotuihin tavaroihin sovellettavia 
arvonlisäverosääntöjä. Hän vaatii sääntöjen yksinkertaistamista ja esittää viisi ehdotusta siitä, 
kuinka nykyistä lainsäädäntöä voidaan parantaa. 

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 23. maaliskuuta 2011. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 202 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 10. kesäkuuta 2011.

Yritysten edustajat ovat maininneet sopimuksen tullien poistamisesta, ja komissio on pannut 
tämän merkille. Sitä ei kuitenkaan tällä hetkellä pidetä asianmukaisena tapana edetä. 
Maailman yhdennetyimpien taloussuhteiden tullit ovat yleisesti ottaen matalia. 
Merkittävimpinä esteinä pidetään niin kutsuttuja rajantakaisia toimenpiteitä tai tullien 
ulkopuolisia toimenpiteitä, joita transatlanttinen talousneuvosto on ryhtynyt tarkastelemaan. 
Sitä pidetään lupaavimpana ja tehokkaimpana tapana puuttua vaikeuksiin tällä hetkellä.

Mitä tulee vetoomuksen esittäjän ehdotukseen yhdenmukaistaa arvonlisäverokantoja, on 
todettava, että komissio on jo aiemmin kahteen otteeseen (vuosina 1995 ja 1998) esittänyt 
ehdotuksia yleisen verokannan 15–25 prosentin vaihteluvälistä. Molemmissa tapauksissa 
neuvosto tarkisti ehdotuksia verokantojen lähentämisestä ja säilytti ainoastaan verokannan 
15 prosentin vähimmäismäärän.
Mitä tulee vaihtoehtoon, jonka mukaan alempaa arvonlisäverokantaa soveltavat valtiot 
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maksaisivat EU:lle vähemmän kuin korkeamman arvonlisäverokannan valtiot, on 
korostettava, että alv-tulot hyödyttävät lähinnä jäsenvaltioiden kansallisia talousarvioita. Vain 
pieni osa siitä käytetään EU:n talousarvion rahoittamiseen. Arvonlisäverokanta on kuitenkin 
merkityksetön laskettaessa maksuosuutta EU:n talousarvioon.

Kolmanteen ehdotukseen, jonka mukaan rajat ylittävä kauppa Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden välillä olisi verotonta, on todettava, että välillisen verotuksen 
yhdenmukaistaminen ei ole täysin toteutunut Euroopan unionin tasolla. Tämä merkitsee sitä, 
että EU:n lainsäädännön puuttuessa jäsenvaltiot voivat yksipuolisesti säätää veroista ja päättää 
niiden tasosta ja laskentamenetelmistä, kunhan noudatetaan perussopimuksen ja muun 
saatavilla olevan johdetun oikeuden perusperiaatteita. Siinä määrin kuin lainsäädäntöä on 
annettu, kaikki jäsenvaltiot ovat itse asiassa hyväksyneet kyseiset säännöt. 
EU:n arvolisäverojärjestelmän periaatteista on todettava, että arvonlisävero on tavaroiden ja 
palveluiden loppukulutukseen liittyvä vero, mutta se toimii joka tason verona tavaroiden ja 
palveluiden tarjonnassa, kun tavaran toimittaja tai palvelun tarjoaja saa maksun riippumatta 
hinnan maksajasta. Arvonlisäverojärjestelmä on selvästi riippuvainen tavaran toimittamisen 
tai palvelun tarjoamisen luonteesta. 

Nykysääntöjen mukainen yleinen sääntö on, että tavaran luovutuspaikkana pidetään paikkaa, 
jossa tavara on hankkijalle lähettämisen tai kuljetuksen alkaessa (arvonlisäverodirektiivin 
32 artikla1).
Luovuttajan jäsenvaltiosta toiseen lähettämä tai kuljettama tavara on tietyin edellytyksin 
vapautettu arvonlisäverosta lähtövaltiossa, jolloin yhteisön sisäisessä toimituksessa kannettu 
arvonlisävero on vähennyskelpoinen (arvonlisäverodirektiivin 138–139 ja 169 artikla). Tässä 
tapauksessa ostaja tekee tavaran yhteisöhankinnan jäsenvaltiossa, joka on lähetyksen tai 
kuljetuksen saapumispaikka.

Vetoomuksen esittäjän neljäs ehdotus on, että arvonlisäverokantaa ja tullia laskettaisiin 
vaatteiden osalta. Tullinalennuksista neuvotellaan parhaillaan monenvälisen Dohan 
kehitysohjelman puitteissa. EU:n tavoitteena neuvotteluissa on ollut vähentää korkeita tulleja, 
tariffihuippuja ja tullien porrastusta, jotta voidaan merkittävästi lisätä 
kaupankäyntimahdollisuuksia. 
Heinäkuussa 2008 pidetystä ministeritapaamisesta laadittuun puheenjohtajan tekstiin sisältyy 
luonnos yksityiskohtaisista tullinalennuksia koskevista säännöistä. Kyse on mallista, jota 
sovelletaan teollisuusmaissa (myös EU:ssa ja Yhdysvalloissa) kertoimella 8 ja kehitysmaissa 
korkeammalla kertoimella sekä joustomahdollisuuksilla (niin kutsuttu Sveitsin malli, 
matemaattinen kaava, jota sovelletaan kaikkiin tullinimikkeisiin ja joka takaa vastaavanlaisen 
tason tullinalennukset yleisesti). 
Dohan kehityssopimuksen tekeminen poistaisi tariffihuiput tekstiili- ja vaatetusalalta. Nyt 
neuvoteltavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan tullit laskisivat noin 50 prosenttia 
tekstiilien osalta teollisuusmaissa, myös EU:ssa, ja kaikki tullihuiput poistuisivat 
Yhdysvalloissa. 
Viimeaikaiset keskustelut, myös ministerien kesken Davosissa, ovat auttaneet vahvistamaan 
tavoitteen, että WTO:n jäsenet työskentelevät nyt saadakseen aikaan poliittisen paketin, joka 
on määrä saada päätökseen ennen kesätaukoa.
                                               
1 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä 

arvonlisäverojärjestelmästä, sellaisena kuin se on muutettuna.
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Mitä tulee viidenteen ehdotukseen, joka koskee sen rajan nostamista, joka yhdellä kertaa 
tuotujen tavaroiden on ylitettävä, jotta arvonlisäveroa kannetaan, on muistettava, että 
arvonlisäverodirektiivillä luodaan yhteinen arvonlisäverojärjestelmä, jota sovelletaan 
yhtäläisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Yksi yhteisen arvonlisäverojärjestelmän päätavoitteista 
on ehkäistä kilpailun vääristymistä. Tämän vuoksi tuontitavaroihin sovelletaan samaa 
arvonlisäverokantaa kuin tuojajäsenvaltion sisäisissä luovutuksissa.

 Arvonlisäverodirektiivissä säädetään kuitenkin pääasiassa käytännön valvontatarkoituksia 
varten arvonlisäveropoikkeuksista pienten lähetysten osalta. Erityiset tuontitavaraa koskevat 
arvonlisäverosäännöt ovat komission mielestä tarpeen kilpailun vääristymisen ehkäisemiseksi, 
kun niillä esimerkiksi estetään EU:n kansalaisia ostamasta EU:n ulkopuolelta tavaraa, josta ei 
ole peritty EU:n arvonlisäveroa.
Lopuksi on vielä todettava, että komissio julkaisi 1. joulukuuta 2010 asiakirjan "Vihreä kirja 
alv:n tulevaisuudesta – Kohti yksinkertaisempaa, vahvempaa ja tehokkaampaa alv-
järjestelmää" (KOM(2010)0695 lopullinen ja SEC(2010)1455 lopullinen), jossa tarkastellaan 
muiden aiheiden lisäksi kattavasti rajat ylittävien liiketoimien alv-kohtelua 
yhtenäismarkkinoilla ja esitetään esimerkkeinä useita mahdollisia verotusvaihtoehtoja. Siinä 
analysoidaan myös muita aiheita, kuten alv-kantoja, poikkeuksia ja pienyrityksiä. Komissio 
käynnisti vihreää kirjaa koskevan julkisen kuulemisen, ja asiakirja on saatavilla seuraavasta 
internet-osoitteesta: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_en.htm

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan perusteella neuvosto antaa 
yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan parlamenttia ja talous- ja 
sosiaalikomiteaa kuultuaan säännökset muun muassa liikevaihtoveroja koskevan 
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta siltä osin kuin yhdenmukaistaminen on tarpeen 
sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan varmistamiseksi sekä kilpailun vääristymien 
välttämiseksi.

Euroopan unionin perussopimusten puitteissa kaikki yhteisön tasolla tehtävät veropäätökset 
on tehtävä yksimielisesti. Kaikki arvonlisädirektiivinä alaan tehtävät muutokset tai päätökset 
on siis tehtävä yksimielisesti kaikkien 27 jäsenvaltion kesken neuvostossa.


