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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely  

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun 

direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason 

noudattamista koskevan velvoitteen soveltamisajan osalta 

(COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS)) 

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2015)0646), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka 

mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0009/2016), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0063/2016), 

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 

2. pitää valitettavana, että komissio julkaisi ehdotuksensa niin myöhään, mikä merkitsee 

arvonlisäveron vähimmäistason soveltamista takautuvasti; 

3. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

4. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 

hyväksymästä sanamuodosta; 

5. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 

komission ehdotukseen; 

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

Direktiivi 2006/112/EY 

97 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Yleisen verokannan on oltava 1 päivästä 

tammikuuta 2016 31 päivään joulukuuta 

2017 vähintään 15 prosenttia.” 

Yleisen verokannan on oltava 1 päivästä 

tammikuuta 2016 31 päivään joulukuuta 

2018 vähintään 15 prosenttia.” 

 



 

PE575.288v03-00 6/8 RR\1090045FI.doc 

FI 

PERUSTELUT 

Arvonlisäverodirektiivissä säädetään, että yleisen verokannan on oltava 1. päivästä 

tammikuuta 2011 31. päivään joulukuuta 2015 vähintään 15 prosenttia. Tässä SEUT-

sopimuksen 113 artiklaan perustuvassa säännöksessä määrätään, että neuvosto antaa 

säännökset liikevaihtoveroja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamisesta siltä osin kuin 

yhdenmukaistaminen on tarpeen sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan 

varmistamiseksi sekä kilpailun vääristymien välttämiseksi. 

Komissio teki ehdotuksia verotuksen yhdenmukaistamista koskevan lopullisen järjestelmän 

käyttöönotosta, jotta sisämarkkinat toteutuisivat 1. tammikuuta 1993. 

Koska kävi ilmeiseksi, ettei komission ehdotuksia olisi voitu hyväksyä ennen 1. tammikuuta 

1993, neuvosto päätti ottaa käyttöön siirtymäkauden järjestelyn. Arvonlisäverokantojen osalta 

neuvosto antoi direktiivin 92/77/ETY. 

Mainitulla direktiivillä otettiin käyttöön verokantojen vähimmäistasot. Sen mukaan yleisen 

verokannan oli oltava kaikissa jäsenvaltioissa 1. tammikuuta 1993–31. joulukuuta 1996 

vähintään 15 prosenttia. Säännöksen voimassaoloaikaa jatkettiin viisi kertaa, ja sitä 

sovellettiin 31. joulukuuta 2015 asti. 

Arvonlisäveron osalta on perusteltua vahvistaa vähimmäisverokannat sen vuoksi, että valtion 

rajojen yli tehtävissä ostoksissa ja etämyynnissä arvonlisävero peritään edelleen 

alkuperävaltiossa eikä määrävaltiossa, kun se jää alle tietyn kynnysarvon. Näin ollen kaikissa 

jäsenvaltioissa – nykyiseen tapaan – sovellettava yleisen verokannan vähimmäistaso toimii 

hyödyllisenä suojatoimena, jolla taataan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. 

Tällä hetkellä yleinen verokanta on kaikissa jäsenvaltioissa suurempi kuin 15 prosenttia, 

minkä vuoksi nykyinen 15 prosentiksi asetettu yleisen verokannan vähimmäistaso jättää 

jäsenvaltioille myös liikkumavaraa, sillä ne voivat tehdä yleisen verokannan alentamiseksi 

alv-uudistuksia laajentamalla arvonlisäveron veropohjaa ja rajoittamalla alennettujen 

verokantojen käyttöä. 

Komissio antoi 6. joulukuuta 2011 alv:n tulevaisuutta koskevan tiedonannon, jossa ehdotettiin 

alkuperäperiaatteesta luopumista ja kuvailtiin useita tapoja siirtyä määräpaikkaan perustuvaan 

verotukseen. Vuonna 2016 komissio julkaisee toimintasuunnitelman, joka koskee 

sisämarkkinoiden tarpeisiin suunniteltua yksinkertaista, tehokasta ja petoksilta suojattua 

lopullista arvonlisäverojärjestelmää. 

Toimintasuunnitelmassa esitetään tulevan työskentelyn suuntaviivat vuoden 2011 

tiedonannon jälkeen saavutettujen tulosten pohjalta. Siinä esitetään erityisesti komission 

kaavaileman, EU:n sisäistä kauppaa koskevan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän keskeiset 

piirteet sekä komission suunnittelemat uudistukset, joilla nykyisiä arvonlisäverokantoja 

koskevat säännöt mukautetaan lopulliseen järjestelmään, jossa noudatetaan 

määräpaikkaperiaatetta. 
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Näissä olosuhteissa ja siihen asti, kun päätökset lopullisen järjestelmän lopullisesta muodosta 

on tehty, esittelijä yhtyy komission ehdotukseen säilyttää takautuvasti yleisen 

arvonlisäverokannan vähimmäistasona 15 prosenttia ja ehdottaa nykyisten järjestelyjen 

voimassaolon jatkamista kolmella vuodella [31. joulukuuta 2018 saakka.]  

Esittelijä on samaa mieltä siitä, että tällä aikataululla varmistettaisiin sidosryhmille tarvittava 

oikeusvarmuus ja mahdollistettaisiin laajempi keskustelu arvonlisäverokannoista tulevan 

arvonlisäveroa koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä. 
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