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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1128/2007, Rainer Sander, Saksan kansalainen, viiveistä 
verotunnisteen myöntämisessä hänen yhtiölleen Espanjassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on tammikuussa 2007 perustetun Carcentro S. L. -yhtiön johtaja. Hän 
valittaa, että Espanjan viranomaiset eivät ole vielä lokakuun loppuun mennessäkään antaneet 
hänelle liikevaihtoverorekisterinumeroa, vaikka kaikki tarvittavat asiakirjat on toimitettu 
helmikuussa. Tämä on osoittautunut huomattavaksi esteeksi yhtiön toiminnalle, sillä sitä 
vaaditaan maksamaan Saksaan veroja Saksassa ostetuista ja myöhemmin Espanjaan tuoduista 
ja siellä myydyistä autoista. Hän katsoo, että häntä ei kohdella yhtä suopeasti kuin 
espanjalaisia yhtiöitä, jotka saavat espanjalaiset verotunnistenumeronsa nopeammin, ja 
katsoo, että tämä on syrjintää.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 25. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Vetoomuksen esittäjä on Saksan kansalainen, joka johtaa yhtiötä Almeríassa Espanjassa. 
Yhtiö ostaa autoja Saksasta ja myy ne Espanjassa. Yhtiö haki 7. helmikuuta 2007 Espanjan 
veroviranomaisilta yhteisön sisäistä alv-numeroa. Veroviranomaiset eivät vielä monen 
kuukauden kuluttuakaan ole myöntäneet kyseistä numeroa. Yhtiöllä ei ole alv-numeroa, mutta 
sen on maksettava arvonlisävero autohankinnoistaan Saksassa. 

Lainsäädäntöä koskevat huomiot
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Yhteisön lainsäädäntö 

Yhteisön direktiivi 2006/112/EY1 ("alv-direktiivi") on tärkein arvonlisäveroa koskeva 
yhteisön säännös. 

Direktiivin 213 artiklassa edellytetään verovelvollisten ilmoittavan [veroviranomaisille] 
verovelvollisena harjoittamansa toiminnan alkamisesta. Se edellyttää jäsenvaltioiden 
"toteuttavan tarvittavat toimenpiteet, jotka tekevät mahdolliseksi sen, että tietyntyyppiset 
verovelvolliset" [myös yhteisön sisäisiä tavarahankintoja tekevät] "voidaan tunnistaa 
yksilöllisellä tunnisteella" (214 artikla), ja jotta "niiden tunnistejärjestelmät mahdollistaisivat 
214 artiklassa tarkoitettujen verovelvollisten yksilöinnin, ja siten yhteisöliiketoimien 
siirtymävaiheen verotusjärjestelmän oikean soveltamisen varmistamisen" (216 artikla). 

Yhteisön sisäisillä alv-numeroilla on olennainen tehtävä niin kutsutussa "jäsenvaltioiden 
välisen kaupan verotuksen siirtymäjärjestelmässä". Järjestelmän tarkoituksena on varmistaa, 
että tavarat ovat arvonlisäveron alaisia määräjäsenvaltiossa, kun hankkija on 
arvolisäverovelvollinen2. Esimerkiksi Espanjassa olevan verovelvollisen, joka ostaa tavaroita 
Saksassa olevalta toimittajalta, on ilmoitettava Espanjan myöntämä yhteisön sisäinen alv-
numeronsa Saksassa olevalle myyjälle, jotta toimitus olisi vapautettu arvonlisäverosta 
Saksassa. Mikäli voimassa oleva espanjalainen yhteisön sisäinen alv-numero puuttuu, myyjän 
on perittävä Saksan arvonlisävero ostajalta. 

Kansallinen lainsäädäntö

Arvonlisäverosta annetun lain Ley 37/1992 164.Uno artiklan mukaan verovelvollisten on 
ilmoitettava veroviranomaisille verollisen toimintansa aloittamisesta ja pyydettävä kyseisiltä 
viranomaisilta alv-numero. 

Real Decreton 1065/20073 de 27 de Julio 25 artiklan mukaan, joka tuli voimaan 1. 
tammikuuta 2008, veroviranomaisten on pyynnöstä myönnettävä verovelvolliselle yhteisön 
sisäinen alv-numero, elleivät ne totea, että verovelvollinen on johtanut hallintoa harhaan 
hakemuksessaan tai ei ole toimittanut kaikkia tarvittavia asiakirjatodisteita. Mikäli 
viranomaiset eivät tee päätöstä kolmen kuukauden kuluessa, verovelvollinen voi pitää sitä 
yhteisön sisäisen alv-numeron epäämispäätöksenä ja voi näin ollen hakea muutosta tällaiseen 
implisiittiseen kielteiseen päätökseen.

Päätelmä

Edellä mainituissa kansallisissa säännöksissä selvennetään yhteisön sisäisen alv-numeron 
myöntämistä koskevat vaatimukset, ilmoitetaan sen epäämisen perustelut ja annetaan 
verovelvolliselle keinot hakea muutosta mihin tahansa hallinnolliseen päätökseen (myös 
                                               
1 Yhteisön direktiivi 2006/112/EY, annettu 28. marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä, EUVL 
L 347, 11.12.2006.
2 Sitä vastoin kun hankkija on loppukuluttaja, yleinen sääntö on, että vero suoritetaan alkuperäjäsenvaltiossa. 
3 Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos.
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sellaisen puuttumiseen). 

Komissio ei sovellettavien kansallisten säännösten tarkastelun jälkeen katso olevan 
perusteltua aloittaa EY 226 artiklaan perustuvaa menettelyä Espanjaa vastaan, koska vaikuttaa 
siltä, että jäsenvaltio on saattanut asiaa koskevat yhteisön säännökset asianmukaisesti osaksi 
kansallista lainsäädäntöä eikä rikkomismenettely sovellu yksittäisten hallinnollisten päätösten 
tarkasteluun. 

Toisaalta mikäli vetoomuksen esittäjä katsoo, että yhteisön sisäisen alv-numeron 
myöntämisen viivästyminen on hallinnollinen epäkohta, hänen tulee turvautua kansallisen 
lainsäädännön mukaisiin käytettävissä oleviin oikaisukeinoihin. Asian käsittely kansallisessa 
tuomioistuimessa on ainoa keino varmistaa, että vetoomuksen esittäjälle aiheutuneet vahingot 
voidaan korvata. 
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