
Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

HYVÄKSYTYT TEKSTIT 
 

P8_TA(2017)0233 

Kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokannat * 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 1. kesäkuuta 2017 ehdotuksesta 

neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjojen, sanomalehtien 

ja aikakauslehtien arvonlisäverokantojen osalta (COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 

2016/0374(CNS)) 

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2016)0758), 

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

mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0529/2016), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja kulttuuri- ja 

koulutusvaliokunnan lausunnon (A8-0189/2017), 

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna; 

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 293 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 sekä 

kansallisille parlamenteille. 



Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan -1 kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1) Odotettujen alv-tulojen ja 

tosiasiallisesti kerättyjen alv-tulojen 

välinen ero (niin sanottu 

arvonlisäverovaje) unionissa oli vuonna 

2013 noin 170 miljardia euroa, ja rajojen 

yli tapahtuvat petokset aiheuttavat 

unionille vuosittain noin 50 miljardin 

euron verran alv-tulojen menetyksiä, 

mikä tekee arvonlisäverosta tärkeän 

kysymyksen unionin tasolla. 

Tarkistus 2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1) Neuvoston direktiivissä 

2006/112/EY7 säädetään, että jäsenvaltiot 

voivat soveltaa alennettuja 

arvonlisäverokantoja kaikenlaisilla 

fyysisillä alustoilla oleviin julkaisuihin. 

Alennettua arvonlisäverokantaa ei 

kuitenkaan voida soveltaa sähköisesti 

luovutettuihin julkaisuihin, joiden 

verotuksessa on sovellettava yleistä 

arvonlisäverokantaa. 

(1) Neuvoston direktiivissä 

2006/112/EY7 säädetään, että jäsenvaltiot 

voivat soveltaa alennettuja 

arvonlisäverokantoja kaikenlaisilla 

fyysisillä alustoilla oleviin julkaisuihin. 

Alennettua arvonlisäverokantaa ei 

kuitenkaan voida soveltaa sähköisesti 

luovutettuihin julkaisuihin, joiden 

verotuksessa on sovellettava yleistä 

arvonlisäverokantaa, mikä asettaa 

sähköisesti luovutettavat julkaisut 

epäedulliseen asemaan ja hidastaa näiden 

markkinoiden kehittymistä. Tämä 

suhteellisesti epäedullisempi asema 

saattaa haitata unionin digitaalisen 

talouden kehitystä. 

____________ _____________ 

7 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 

annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, 

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 

(EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1). 

7 Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 

annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, 

yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 

(EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1). 



Tarkistus 3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Alv:n tulevaisuudesta 

13 päivänä lokakuuta 2011 antamassaan 

päätöslauselmassa7 a Euroopan 

parlamentti muistutti, että arvonlisäveron 

keskeisimpiä piirteitä on tasapuolisuuden 

periaate, ja tästä syystä se korosti, että 

”kaikkia kirjoja, sanomalehtiä ja 

aikakauslehtiä olisi niiden muodosta 

riippumatta kohdeltava täsmälleen 

samalla tavalla”. 

 __________ 

 7 a Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0436. 

Tarkistus 4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2) Komission digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategian8 mukaisesti ja 

sähköisen kaupan teknisen kehityksen 

huomioon ottamiseksi jäsenvaltioille olisi 

annettava mahdollisuus yhdenmukaistaa 

sähköisesti luovutettavien julkaisujen 

arvonlisäverokannat ja myöntää 

alhaisemmat arvonlisäverokannat 

kaikenlaisilla fyysisillä alustoilla oleville 

julkaisuille. 

(2) Komission digitaalisten 

sisämarkkinoiden strategian8 mukaisesti ja 

ottaen huomioon komission tavoitteen 

varmistaa Euroopan maailmanlaajuinen 

kilpailukyky ja johtoasema 

digitaalitaloudessa, jäsenvaltioille olisi 

annettava mahdollisuus yhdenmukaistaa 

sähköisesti luovutettavien julkaisujen 

arvonlisäverokannat ja myöntää 

alhaisemmat arvonlisäverokannat 

kaikenlaisilla fyysisillä alustoilla oleville 

julkaisuille ja edistää siten innovointia, 

luovuutta, investointeja ja uuden sisällön 

tuottamista sekä helpottaa digitaalista 

oppimista, tietämyksen siirtoa ja 

kulttuurin saatavuutta ja edistämistä 

digitaalisessa ympäristössä. 

____________ _____________ 

8 COM(2015) 0192 final 8 COM(2015)0192. 



Tarkistus 5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Sillä, että jäsenvaltioille sallitaan 

alennettujen, poikkeuksellisen alhaisten 

tai nollaverokantojen soveltaminen 

painettuihin ja sähköisiin julkaisuihin, 

olisi varmistettava taloudellisten hyötyjen 

siirtyminen kuluttajille, mikä edistäisi 

lukemista, ja myös kustantajille, mikä 

kannustaisi investoimaan uusiin 

sisältöihin ja vähentäisi riippuvuutta 

mainonnasta sanomalehtien ja 

aikakauslehtien tapauksessa. 

Tarkistus 6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3) Arvonlisäverotusta koskevassa 

toimintasuunnitelmassa9 komissio totesi, 

että sähköisesti luovutettaville julkaisuille 

olisi myönnettävä sama edullinen 

arvonlisäverokohtelu kuin kaikenlaisilla 

fyysisillä alustoilla oleville julkaisuille. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 

kirjoihin, sanomalehtiin ja aikakauslehtiin 

joko alennettua arvonlisäverokantaa tai 

alempaa alennettua arvonlisäverokantaa ja 

myöntää vapautuksia, jotka oikeuttavat 

edeltävässä vaiheessa maksetun 

arvonlisäveron vähentämiseen. 

(3) Arvonlisäverotusta koskevassa 

toimintasuunnitelmassa9 komissio totesi, 

että sähköisesti luovutettaville julkaisuille 

olisi myönnettävä sama edullinen 

arvonlisäverokohtelu kuin kaikenlaisilla 

fyysisillä alustoilla oleville julkaisuille. 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaikkien 

jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa 

kirjoihin, sanomalehtiin ja aikakauslehtiin 

joko alennettua arvonlisäverokantaa tai 

alempaa alennettua arvonlisäverokantaa ja 

myöntää vapautuksia, jotka oikeuttavat 

edeltävässä vaiheessa maksetun 

arvonlisäveron vähentämiseen. Kyseinen 

ehdotus on sopusoinnussa sen tavoitteen 

kanssa, jonka mukaan jäsenvaltioille on 

annettava enemmän vapautta omien 

arvonlisäverokantojensa määrittelemiseen 

tietyn määräpaikkaperustaisen alv-

järjestelmän puitteissa. 

_________________ _________________ 

9 COM(2016) 148 final 9 COM(2016)0148. 



Tarkistus 7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Arvonlisäveroa koskevan 

toimintasuunnitelman mukaisesti tällä 

direktiivillä pyritään yksinkertaisempiin, 

petosten torjunnan kannalta 

aukottomampiin ja yrittäjyyttä tukeviin 

alv-järjestelmiin kaikissa jäsenvaltioissa 

sekä pysymään nykyisen digitaali- ja 

mobiilitalouden vauhdissa. 

Tarkistus 8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

5) Jotta alennettuja 

arvonlisäverokantoja ei sovellettaisi laajalti 

audiovisuaaliseen sisältöön, jäsenvaltioille 

olisi annettava mahdollisuus soveltaa 

alennettua verokantaa kirjoihin, 

sanomalehtiin ja aikakauslehtiin 

ainoastaan, jos nämä joko kaikenlaisella 

fyysisellä alustalla olevat tai sähköisesti 

luovutettavat julkaisut eivät sisällä 

kokonaan tai pääasiallisesti musiikki- tai 

videosisältöä. 

(5) Jotta alennettuja 

arvonlisäverokantoja ei sovellettaisi laajalti 

audiovisuaaliseen sisältöön, jäsenvaltioille 

olisi annettava mahdollisuus soveltaa 

alennettua verokantaa kirjoihin, 

sanomalehtiin ja aikakauslehtiin 

ainoastaan, jos nämä joko kaikenlaisella 

fyysisellä alustalla olevat tai sähköisesti 

luovutettavat julkaisut eivät sisällä 

kokonaan tai pääasiallisesti musiikki- tai 

videosisältöä. Kun otetaan huomioon, 

kuinka tärkeää on kirjojen, 

sanomalehtien ja aikakauslehtien 

saatavuuden helpottaminen Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivissä 

...9 a määritellyllä tavalla sokeille, 

heikkonäköisille tai muulla tavoin 

lukemisesteisille, sähköisten kirjojen, 

sanomalehtien ja aikakauslehtien 

sopeutetut ja ääniversiot olisi määriteltävä 

sellaisiksi, jotka eivät sisällä kokonaan tai 

pääasiallisesti musiikki- tai videosisältöä. 

Näin ollen alennettua 

arvonlisäverokantaa voitaisiin soveltaa 

myös näihin muotoihin. 

 __________________ 

 9 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi ..., annettu ..., tekijänoikeudella 



ja lähioikeuksilla suojattujen teosten ja 

muun aineiston tietyistä sallituista 

käytöistä sokeiden, heikkonäköisten tai 

muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi 

sekä tekijänoikeuden ja lähioikeuksien 

tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta 

tietoyhteiskunnassa annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2001/29/EY muuttamisesta 

(COM(2016)0596, 2016/0278(COD)) 

(EUVL ..., s. ...). 

Tarkistus 9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Jos jäsenvaltioille myönnetään 

vapaus soveltaa alennettuja tai 

poikkeuksellisen alhaisia alv-kantoja 

sähköisiin kirjoihin, sanomalehtiin ja 

aikakauslehtiin, se voisi vahvasti 

mainontaan perustuvaan nykymalliin 

verrattuna tarjota kustantajille 

mahdollisuuden uusiin 

voittomarginaaleihin ja uusiin sisältöihin 

kohdistuviin investointeihin. Sähköisen 

sisällön rahoitusmallin yleisempi 

pohdinta olisi myös aloitettava unionin 

tasolla. 

Tarkistus 10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Jäsenvaltioille tämän ehdotuksen 

puitteissa myönnettävä joustovara ei 

millään lailla rajoita käyttöön otettavaa 

lopullista alv-järjestelmää, jonka 

yhteydessä jouston mahdollinen 

lisääminen on suhteutettava 

sisämarkkinoiden toiminnalle aiheutuviin 

vaikutuksiin, alv-petosten laajuuteen, 

liiketoimintakustannusten kasvuun ja 

epäreilun kilpailun riskiin. 



Tarkistus 11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 b) Vaikka tällä direktiivillä 

jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus 

korjata tilanne, jossa ilmenee 

eriarvoisuutta, sillä ei poisteta sellaisen 

koordinoidumman, tehokkaamman ja 

yksinkertaisemman järjestelmän tarvetta, 

jossa sovelletaan alennettuja alv-kantoja 

ja poikkeuksia on vähemmän. 

Tarkistus 12 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2006/112/EY 

Liite III – 6 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

6) kirjojen, sanomalehtien ja 

aikakauslehtien luovutus, mukaan lukien 

kirjastolainaus, ei kuitenkaan kokonaan tai 

pääasiassa mainontaan tarkoitettujen 

julkaisujen luovutus eikä kokonaan tai 

pääasiassa musiikki- tai videosisältöä 

sisältävien julkaisujen luovutus; 

6) kirjojen, sanomalehtien ja 

aikakauslehtien luovutus, mukaan lukien 

kirjastolainaus, ei kuitenkaan kokonaan tai 

pääasiassa mainontaan tarkoitettujen 

julkaisujen luovutus eikä kokonaan tai 

pääasiassa musiikki- tai videosisältöä 

sisältävien julkaisujen luovutus, mukaan 

lukien esitteet, esittelylehtiset ja vastaavat 

painotuotteet, lasten kuva-, piirros- tai 

värityskirjat, nuottikirjat tai 

-käsikirjoitukset, merikortit ja muut 

vastaavat kartat; 

Tarkistus 13 

Ehdotus direktiiviksi 

2 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a artikla 

 Seuranta 

 Komissio laatii viimeistään kolme vuotta 

tämän direktiivin voimaantulon jälkeen 

kertomuksen, jossa yksilöidään 

jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet käyttöön 



samankaltaisen alennetun tai 

poikkeuksellisen alhaisen alv-kannan 

kirjoille, sanomalehdille ja 

aikakauslehdille ja niiden sähköisille 

vastineille, ja arvioidaan kyseisten toimien 

seurauksia talousarviovaikutusten ja 

kulttuurialan kehittämisen näkökulmasta. 

 


