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TARKISTUKSET 001-004  

esittäjä(t): Talous- ja raha-asioiden valiokunta 

 

Mietintö 

David Casa A7-0325/2010 

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista 

koskeva velvoite soveltamisajan osalta 

 

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2010)0331 – C7-0173/2010 – 2010/0179(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) Uutta arvonlisäverostrategiaa 

koskevissa konsultaatioissa on tarkoitus 

käsitellä tulevia järjestelyjä ja niihin 

liittyvää yhdenmukaistamisen tasoa, mutta 

olisi ennenaikaista vahvistaa pysyvä 

yleinen verokanta tai harkita nykyisen 

vähimmäistason muuttamista ennen kuin 

näistä konsultaatioista saadaan tulokset. 

(4) Uutta arvonlisäverostrategiaa 

koskevissa konsultaatioissa on tarkoitus 

käsitellä tulevia järjestelyjä ja niihin 

liittyvää yhdenmukaistamisen tasoa, mutta 

olisi ennenaikaista vahvistaa pysyvä 

yleinen verokanta tai harkita nykyisen 

vähimmäistason muuttamista ennen kuin 

näistä konsultaatioista saadaan tulokset. 

Uuden arvonlisäverostrategian 

painopisteeksi olisi otettava 

arvonlisäverosääntöjen uudistaminen 

siten, että edistetään aktiivisesti 

sisämarkkinoiden tavoitteita. Uudella 

arvonlisäverostrategialla olisi pyrittävä 

vähentämään hallinnollisia rasitteita, 

poistamaan veroesteitä ja parantamaan 

liiketoimintaympäristöä etenkin pienten ja 

keskisuurten ja työvoimavaltaisten 

yritysten kannalta sekä varmistamaan, 

että järjestelmä kykenee estämään 

petoksia. 
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Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Sen vuoksi on aiheellista säilyttää 

yleisen verokannan vähimmäistasona 

15 prosenttia riittävän pitkän ajan, jotta 

oikeusvarmuus voidaan varmistaa, samalla 

kun asiaa tutkitaan tarkemmin. 

(5) Sen vuoksi on aiheellista säilyttää 

yleisen verokannan vähimmäistasona 

15 prosenttia riittävän pitkän ajan, jotta 

oikeusvarmuus voidaan varmistaa, samalla 

kun asiaa tutkitaan tarkemmin, ja käyttää 

tässä ohjenuorana 

yhtenäismarkkinastrategiaa. 

Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Tämä ei estä tarkistamasta 

arvonlisäverolainsäädäntöä ennen 

31 päivää joulukuuta 2015 uuden 

arvonlisäverostrategian tulosten huomioon 

ottamiseksi. 

(6) Tämä ei estä tarkistamasta 

arvonlisäverolainsäädäntöä ennen 

31 päivää joulukuuta 2015 uuden 

arvonlisäverostrategian tulosten huomioon 

ottamiseksi. Lopulliseen järjestelmään 

olisi mahdollisuuksien mukaan siirryttävä 

ennen 31 päivää joulukuuta 2015. 

Tarkistus 4 

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös 

1 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 1 a artikla 

 Uudelleentarkastelu 

 1. Komissio tekee viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2013 lainsäädäntöehdotuksia 

nykyisen siirtymäkauden 

arvonlisäverokannan vähimmäistason 

korvaamiseksi lopullisella järjestelmällä. 

 2. Komissio järjestää 1 kohdan 

soveltamiseksi uutta 

arvonlisäverostrategiaa koskevia laajoja 

konsultaatioita kaikkien julkisten ja 

yksityisten sidosryhmien kanssa. 
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Konsultaatioissa käsitellään ainakin 

arvonlisäverokantoja, alennetut 

arvonlisäverokannat mukaan luettuina, 

enimmäisarvonlisäverokannan 

vahvistamisen toivottavuutta, 

arvonlisäveron soveltamisalaa, 

järjestelmästä tehtäviä poikkeuksia sekä 

arvonlisäveron rakennetta ja toimintaa 

koskevia vaihtoehtoja, unionin sisäisten 

toimitusten verotuspaikka mukaan 

luettuna. Komissio antaa Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 

konsultaatioiden tuloksista. 

 


