Talouspolitiikka/Veropolitiikka
Pekka Hyttinen

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Lausunto

1 (3)

14.12.2016

VM/2201/03.01.00/2016 ja VM/2202/03.01.00/2016
Lausunto komission ehdotuksista rajat ylittävän sähköisen B2C-kaupan nykyaikaistamisesta sekä direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta kirjoihin, sanomalehtiin ja aikakauslehtiin sovellettavasta arvonlisäverokannasta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt EK:lta lausuntoa koskien neuvoston
direktiivin (2006/112/EY) muuttamista kirjoihin, sanomalehtiin ja aikakauslehtiin sovellettavan arvonlisäverokannan osalta (COM (2016)758)
sekä direktiivimuutosehdotuksista rajat ylittävän sähköisen B2C-kaupan nykyaikaistamisesta (COM (2016)755, 756 ja 757). EK esittää lausuntonaan seuraavaa.
Sähköisten julkaisujen arvonlisäverokantaa koskeva ehdotus
EK kannattaa vahvasti komission ehdotuksessa määriteltyjen sähköisten julkaisujen arvonlisäverokantaa koskevan sääntelyn muuttamista.
Katsomme erityisesti, että uudistus edistäisi digitaalisen markkinan
kasvua ja vahvistaisi myös media-alan toimintaedellytyksiä. Alennetun
verokannan käyttöönotto Suomessa direktiivimuutosehdotuksessa tarkoitetuille sähköisille julkaisuille onkin syytä toteuttaa mahdollisimman
nopealla aikataululla heti, kun muutosehdotus on EU:ssa hyväksytty.
Ehdotuksen mukaan kansalliseen harkintavaltaan jätettäisiin kuitenkin
tarkempi määrittely siitä, mihin julkaisumuotoihin alennettua verokantaa
sovellettaisiin. Käytännössä esitys siten jättää kirjan, sanomalehden ja
aikakauslehden käsitteiden täsmentämisen samoin kuin alemman verokannan mukaiset rajaukset suhteessa näihin hyödykkeisiin tehtäviksi
kansallisella tasolla. Vain kokonaan tai pääasiassa ääni- tai videosisältöä omaavat julkaisut rajattaisiin direktiivitasoisesti alennetun verokannan ulkopuolelle. Direktiiviehdotuksen tultua hyväksyttyä EK kannattaa
otettavaksi Suomessa käyttöön mahdollisimman laaja soveltamisala
sähköisten ja painettujen kirjojen ja lehtien alennetulle verokannalle.
Viittaamme lisäksi Viestinnän Keskusliitto ry:n samasta asiasta antamaan lausuntoon erityisesti alan kilpailukyvyn ja työllisyysvaikutusten
näkökulmasta.
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Direktiivimuutosehdotukset rajat ylittävän sähköisen B2C-kaupan nykyaikaistamisesta
Komission ehdotuksille rajat ylittävän kaupankäynnin arvonlisäverosäännösten kehittämiseen on selvät perusteet. Yhdymme komission
käsityksiin erityisesti pienille ja keskisuurille yhtiöille aiheutuvasta hallinnollisesta taakasta ja kustannuksista sekä näkemyksiin osin kilpailuneutraalisuutta haittaavasta nykyisestä EU:n arvonlisäverolainsäädännöstä.
On kuitenkin huomattava, että monella suurellakin toimijalla myytävät
media-alan päätuotteet ovat lähtökohtaisesti kansallisia ja suunnattu
kotimaan markkinoille. Rajojen yli myytävien tuotteiden määrä on monissa tapauksissa vähäinen. Liiketoiminnan kehittäminen edellyttää erilaisten tuotekehitysaihioiden, erityisesti teknologisten, kokeilua ja perinteisistä markkinoista poikkeavaa kohdeyleisöä tai -maata ja tällaiseen
tuotekehitykseen varatut resurssit ovat myös näillä toimijoilla rajalliset.
Lainmuutosten perusteluissa olisikin hyvä huomioida myös nämä tosiseikat.
Ehdotetuista muutoksista yksityiskohtaisemmin
Kannatamme 1.1.2018 alkaen sovellettavaksi tarkoitettuja muutoksia
pienimuotoiseen sähköisten palveluiden B2C-kauppaan ja erityisen positiivisena voidaan pitää myös ehdotusta siitä, että myyjä voisi soveltaa
oman sijoittautumisvaltionsa laskutussääntöjä ja tositteiden säilytysvelvollisuutta näissä tilanteissa.
1.1.2021 alkaen sovellettavaksi tarkoitettu yhtenäinen vähäisen toiminnan raja (10.000 euroa) on myös perusteltu uudistus erityisesti kilpailuvääristymän näkökulmasta, mutta alan toimijoiden näkökulmasta tämä
raja (vaikkakin yhtenäinen) voisi olla korkeampi. Näin erityisesti siitä
syystä, että järjestelmämuutoksista aiheutuvat kustannukset tulevat
olemaan merkittävät johtuen yritysten taloushallinnon järjestelmiin vaadittavista muutoksista, jotta yrityksellä olisi saatavilla kattavasti arvonlisäveroraportointia varten tarvittavat tiedot myös siinä tilanteessa, kun
kyseinen euromääräinen raja ylittyy.
EK jakaa komission käsityksen maahantuontia koskevien säännösten
uudistamistarpeesta sekä markkinoiden toimivuuden kannalta että ehdotuksen riittävästä siirtymäajasta toiminnan sopeuttamiseksi uuteen
säännösympäristöön. Ehdotettu maahantuontimenettely esimerkiksi
pienlähetysten osalta on niin ikään perusteltu, mutta menettelyt ja esimerkiksi dokumentointivaatimukset muissakin maahantuontitilanteissa
on säädettävä kansallisesti niin yksinkertaiseksi, ettei verovelvollisille
ostajille synny epäselvistä tai monimutkaisista säännöistä johtuen riskiä
maahantuonnin veron vähennysoikeuden menettämisestä. Näin esimerkiksi silloin, kun ehdotuksen mukaan maahantuoja voisi käyttää
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huolintaliikettä tai vastaavaa toimijaa välikätenään maahantuontimuodollisuuksissa.
Lisäksi ehdotettu muutos (COM (2016)756) siitä, että ostajan sijoittautumisvaltion voisi määrittää yhden todisteen perusteella aina 100.000
euroon asti (nykyisen kahden sijasta), on sinänsä myös kannatettava
uudistus hallinnollisen taakan keventämisessä erityisesti pienimuotoisessa rajat ylittävässä toiminnassa. On kuitenkin huomattava, että rajaarvo ei huomioi sitä, että kahden todisteen vaatimuksen säilyessä edelleenkin pääsääntönä, toimijoiden on tosiasiassa valmistauduttava jo
hyvissä ajoin ennen raja-arvon ylitystä usein myös tietojärjestelmien
näkökulmasta kahden todisteen dokumentointiin.
EK katsoo myös, että komission ehdotus keskitetyn asiointipisteen järjestelmän (MOSS) soveltamisen laajentamisesta on tärkeä edistysaskel erityisesti kustannustehokkaampaan arvonlisäveron hallinnointiin.
Keskitetyn asiointipisteen järjestelmää tulisi kuitenkin tulevaisuudessa
pyrkiä kehittämään edelleen siten, että järjestelmä mahdollistaisi myös
paikallisten arvonlisäverojen ostovähennysten hyödyntämisen nykyisen
hitaan ulkomaalaispalautusmenettelyn sijaan.
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