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1 JOHDANTO 
!
1.1 Johdatus aiheeseen 
!
Euroopan unionin oikeus1 on luonteeltaan itsenäinen ja erillinen oikeusjärjestys, jonka 

hyväksi jäsenvaltiot ovat rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan. Se muodostaa osan 

jäsenvaltioiden kansallisesta oikeusjärjestyksestä, jota kansallisten tuomioistuinten tulee 

soveltaa sellaisenaan.2 Tässä järjestyksessä Euroopan unionin tuomioistuimella3 on 

erityinen asema4. Sillä on viime kädessä yksinomainen oikeus unionin tasolla 

annettujen säännösten tulkitsemiseen. Tästä seuraa, että myös arvonlisäverotusta 

koskevat yksittäiset säännökset saavat sisältönsä unionin tuomioistuimen tulkitessa ja 

soveltaessa niitä5.   

Euroopan unionissa on luotu yhteinen arvonlisäverojärjestelmä, joka muodostaa osan 

unionin oikeusjärjestystä. Euroopan unionin jäsenyys edellyttää unionin jäsenmailta 

tämän järjestelmän soveltamista. Kuten muukin unionin oikeus, on 

arvonlisäverojärjestelmä riippumaton jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä. 

Jäsenvaltioiden kansallisten lainsäädäntöjen harmonisointivelvoitteet onkin ulotettu 

pisimmälle juuri välillisessä verotuksessa6. Unionin oikeuden arvonlisäverotusta 

koskevilla säännöksillä on näin ollen suuri merkitys, sillä ne voivat vaikuttaa siihen, 

millaiseksi verovelvollisen verotusasema lopulta muodostuu7.  

Arvonlisäverotukseen liittyvät Euroopan unionin harmonisointipyrkimykset ovat 

asettaneet jäsenvaltioiden verolainsäädännölle ja verotuksen parissa työskenteleville 

runsaasti erilaisia haasteita, sillä kyse on kansainvälisten sopimusten sijasta lukuisten 

unionin jäsenyydestä aiheutuvien, välittömästi ja välillisesti sitovien sääntely-, ohjaus ja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Jäljempänä käytetään myös nimitystä ”EU-oikeus” ja ”unionin oikeus”. 
2!Asia C- 26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Nederlandse 
administratie der belastingen [1963] Kok. I-00161; Asia C-6/64, Flaminio Costa v. ENEL [1964] Kok. I-
00211.  
3!Jäljempänä käytetään myös nimitystä ”EU-tuomioistuin” ja ”unionin tuomioistuin”. 
4!Urpilainen 2012, s.46.  
5!Rother 2003a, s.3. 
6!Vapaavuori 2003, s.2. 
7!Ks. Myrsky – Linnakangas 2009, s.2-4.  
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kulttuurimuutosten implementoinneista ja huomioimisesta8. Haasteita tuottaa etenkin 

ulkomaankaupan verotus, joka lienee arvonlisäverotuksen kannalta vaikeaselkoisin ja 

monimutkaisin osa-alue. Se voi olla jossain tapauksissa jopa esteenä muutoin järkeville 

liiketoimintaratkaisuille.9 Nämä ongelmat johtuvat muun muassa jäsenvaltioiden 

verorakenteiden merkittävästä poikkeamisesta toisistaan10.  

Rajat ylittävää palvelukauppaa säädellään niin sanottujen myyntimaasääntöjen avulla, 

jotka kertovat millä maalla on oikeus periä arvonlisävero palvelumyynnistä11. 

Elinkeinonharjoittajien välisessä palvelukaupassa myyntimaajärjestelmä on 

huomattavasti yksinkertaistunut vuoden 2010 alusta voimaan tulleen 

arvonlisäverodirektiivin jälkeen, jonka seurauksena suurin osa palvelukaupasta kuuluu 

jäljempänä selostettavan palvelukaupan yleissäännön soveltamisalaan. Poikkeuksia 

yleissäännöstä jäi silti voimaan.12 

Tutkielman aihe on: Kiinteä toimipaikka eurooppalaisessa arvonlisäverotuksessa – 

elinkeinonharjoittajien välistä palvelukauppaa koskevat myyntimaasäännöt ja kiinteän 

toimipaikan käsitteen eurooppaoikeudellinen tulkinta. Aiheen merkitys tieteellisen 

tutkimuksen kannalta ilmenee sen pyrkimyksestä kuvata palveluiden suorituspaikkaa 

koskevat myyntimaasäännöt osana Euroopan unionin oikeusjärjestystä. Tutkielma 

käsittelee erilaisia Euroopan unionin tuomioistuimen käyttämiä tulkintamenetelmiä, 

joita voidaan käyttää hyväksi palveluiden suorituspaikkaa määritettäessä.   

1.2 Tutkielman kohde, tavoitteet ja kysymyksenasettelu  
!
Tämän tutkielman kohteena on kiinteä toimipaikka eurooppalaisessa 

arvonlisäverotuksessa. Tutkimuskohteesta seuraa, että tutkimuksen kysymyksenasettelu 

kohdistuu Euroopan unionin oikeuden välillistä verotusta koskevalle lohkolle. Erityistä 

huomiota kiinnitetään Euroopan unionin yhteisen arvonlisäverojärjestelmän palveluiden 

suorituspaikkaa määrittäviin myyntimaasääntöihin ja näihin läheisesti liittyvään kiinteän 

toimipaikan käsitteeseen.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Saukko 2005, s.52.  
9!Äärilä ym. 1998, s.7.  
10!Myrsky – Linnakangas 2010, s.500-501.!
11!Björklund ym. 2010, s.16.!
12!Äärilä – Nyrhinen 2010, s.321.  
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Koska nämä säännöt ovat kokeneet viime vuosina suuria muutoksia, tulen selvittämään 

muutosten sisältöä ja vaikutuksia. Tutkielman tavoitteena on selvittää minkä maan 

verolainsäädäntöä yksittäiseen palvelukauppaan sovelletaan, ja siksi tulenkin 

kiinnittämään erityistä huomiota myyntimaasääntöjen lisäksi niiden soveltamisen 

kannalta keskeiseen käsitteeseen – kiinteään toimipaikkaan.  

Myyntimaasääntöjä koskevia kysymyksiä on lähestytty aiemmissa tutkimuksissa 

pääosin arvonlisäverodirektiivin13, siihen tehtyjen muutosten ja asiaa koskevan 

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kautta. Erilaisten 

tulkintamenetelmien käyttömahdollisuutta näiden sääntöjen soveltamisessa on tutkittu 

hyvin vähän.  Tämän tutkielman yhtenä tavoitteena onkin selvittää miten Euroopan 

unionin tuomioistuin tekee tulkinnan Euroopan unionin oikeuden sisällöstä. Taustalla 

on ajatus Euroopan unionin tuomioistuimesta Euroopan unionin oikeuden ylimpänä 

laintulkitsijana.  

Tutkielmassa syvennytään myös Euroopan unionin oikeuden toimeenpanoon ja 

tulkintaan kansallisella tasolla sekä yhteisen arvonlisäverojärjestelmän tulevaisuuden 

näkymiin. Tutkimuksen tavoitteet ja kysymyksenasettelu esitetään kootusti seuraavassa 

taulukossa (taulukko 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä 
arvonlisäverojärjestelmästä.  
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Taulukko 1. Tutkimuskysymykset ja –tavoitteet.  

 
Tutkimuskysymys  

 
Tutkimustavoitteet  

 
Mitä vaikutuksia Euroopan unionin 
oikeudella on jäsenvaltioiden kansalliseen 
oikeuteen? 
 

 
Euroopan unionin oikeusjärjestyksen 
systematisointi ja niiden periaatteiden 
tunnistaminen, jotka koskevat unionin 
oikeuden suhdetta jäsenvaltioiden 
kansalliseen oikeuteen. 
 

 
Minkä valtion arvonlisäverolainsäädäntöä 
elinkeinonharjoittajien välisessä 
palvelukaupassa sovelletaan? 
 

 
Myytävän palvelusuorituksen, palvelun 
vastaanottajan ja myyntimaasäännösten 
tunnistaminen. 

 
Miten kiinteä toimipaikka vaikuttaa palvelun 
myyntimaan ja verovelvollisen 
määrittämiseen? 

 
Kiinteän toimipaikan määrittämistä koskevan 
oikeudellisen sääntelyn ja Euroopan unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännön 
selvittäminen. 
 

 
Miten Euroopan unionin tuomioistuin tekee 
tulkinnan Euroopan unionin oikeuden 
sisällöstä? 

 
Keskeisimpien Euroopan unionin oikeuden 
tulkintaa koskevien menetelmien 
tunnistaminen ja niiden 
käyttömahdollisuuksien selvittäminen 
palveluiden suorituspaikkaa määritettäessä. 
 

!
1.3 Tutkimusmenetelmät ja -rajaukset 
!
Koska tutkimuskohteena on voimassa olevan oikeuden selvittäminen käsiteltävässä 

asiassa, on lähestymistapani tutkimusaiheeseen oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. 

Näin ollen tutkimusmenetelmänä toimii muodollisin perustein voimassa olevien 

oikeussääntöjen tulkinta ja systematisointi sekä institutionaalista tukea ja yhteisöllistä 

hyväksyntää nauttivien ratkaisustandardien punninta ja keskinäinen 

tasapainottaminen14. Samalla pyrin antamaan vastauksen kysymykseen, kuinka 

yksittäisessä tilanteessa tulee toimia voimassa olevan oikeuden mukaan. Tutkielma 

sisältää myös hieman oikeushistoriallista lähestymistapaa.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Lainopista tutkimusmenetelmänä ks. Siltala 2003, s.891.  
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Tutkielman lähteinä on käytetty pääosin vero-oikeudellista ja eurooppaoikeudellista 

kirjallisuutta. Tutkielman kannalta merkittävin lähde on ollut Euroopan unionin 

tuomioistuimen (ent. EY-tuomioistuin) oikeuskäytäntö ja sitä koskevat artikkelit.  

Koska tutkielman laajuus on ennalta rajattu, kaikkia aiheeseen liittyviä näkökohtia ei 

voida tuoda esiin. Tutkielma on rajattu palvelun myyntimaata koskevan sääntelyn 

käsittelyyn, eikä siinä ole tarkoitus selvittää palvelusuorituksen lopullista verokohtelua. 

Tutkielmassa ei myöskään oteta kantaa unionin jäsenvaltioiden kansalliseen 

arvonlisäverolainsäädäntöön. Tutkielmassa ei käydä läpi kaikkia myyntimaasääntöjen 

tulkinnassa käytettäviä menetelmiä. Esimerkiksi tutkielman ulottaminen kaikkiin 

oikeudellista tulkintaa koskeviin periaatteisiin ei olisi tutkimusekologisesti mielekästä; 

tosin näiden oikeusperiaatteiden käsittelystä ei täysin voida välttyä. Tutkielmassa ei 

myöskään tarkastella Euroopan unionin ulkopuolelta tulevia tai unionin ulkopuolelle 

toimitettavia palvelusuorituksia. Tarkempia rajauksia tehdään tutkielman edetessä.  

1.4 Tutkielman rakenne 
 

Tutkielman rakenne koostuu kuudesta pääluvusta ja tarkoituksena on esittää aihealue 

lukijalle mahdollisimman mielekkäässä järjestyksessä. Johdannossa on kerrottu ne 

lähtökohdat, joista tulevat luvut on rakennettu. Tutkielman seuraavassa luvussa 

kohteena  on palveluiden suorituspaikkaa määrittävien myyntimaasääntöjen asema 

Euroopan unionin oikeusjärjestyksen systematiikassa. Luku toimii samalla johdantona 

eurooppaoikeudellista tulkintaa koskevalle luvulle (luku 5). Kolmannessa luvussa 

esitellään elinkeinonharjoittajien välisen palvelukaupan myyntimaan yleissääntö ja siitä 

tehtävät poikkeukset. Yleissääntöä koskeva osio luo pohjan osiossa 4.1.2 käsiteltävälle 

kiinteän toimipaikan käsitteelle. Neljännessä luvussa tarkastellaan kiinteän toimipaikan 

roolia palvelusuorituksessa ja selostetaan keskeistä kiinteän toimipaikan muodostumista 

koskevaa oikeuskäytäntöä. Tutkielman viidennessä luvussa esitellään Euroopan unionin 

tuomioistuimen asemaa Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä. Tarkastelun kohteena 

ovat erityisesti ne tulkintamenetelmät, joita EU-tuomioistuin käyttää säännöksiä 

tulkitessaan. Tutkielman päättävässä kuudennessa luvussa tiivistetään tutkielman 

tulokset ja käydään läpi arvonlisäverojärjestelmän teoreettisia kehittämiskohteita ja 

tulevaisuuden näkymiä.  
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Tutkielmassa edetään arvonlisäverojärjestelmän systematisoinnin kautta 

myyntimaasääntöjen ja kiinteän toimipaikan käsitteen tulkintaa koskeviin kysymyksiin. 

Seuraava kuvio havainnollistaa tutkielman etenemistä (kuvio 1).  

Kuvio 1. Tutkielman eteneminen.

 

1.5 Keskeinen terminologia 
!
Palveluiden ulkomaankaupan myyntimaasääntelyä koskeva terminologia rakentuu 

pääasiassa muutaman pääkäsitteen varaan. Tämän takia on paikallaan määritellä eräiden 

tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden sisältöä.   

1.5.1 Palvelu 
!
Liiketoimen myyntimaan määrittelemiseksi, elinkeinonharjoittajan on tiedettävä myykö 

se tavaraa vai palvelua. Tavaroina pidetään aineellisia esineitä, johon myös erilaiset 

energiahyödykkeet rinnastetaan15.  Palveluna pidetään puolestaan kaikkea muuta, mitä 

voidaan myydä liiketoiminnan muodossa16. Palveluiden suoritus on kyseessä 

esimerkiksi aineettoman omaisuuden luovutuksessa, velvoitteessa pidättäytyä tietystä 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 14.  
16!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 24 kohta 1.  
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3. MYYNTIMAASÄÄNNÖT (B2B) 
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5.  
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teosta tai sietää tiettyä tekoa taikka tilaa, ja palvelun täytäntöönpanossa viranomaisen 

määräyksestä17. 

1.5.2 Verovelvollinen 
!
Palveluiden suorituspaikkaa koskevien sääntöjen asianmukainen soveltaminen nojautuu 

pääasiassa verovelvollisen (ml. elinkeinonharjoittaja) tai ei-verovelvollisen (kuluttaja) 

hankkijan asemaan ja siihen, missä ominaisuudessa tämä toimii18.  Tästä syystä  

verovelvollisen käsite on myyntimaasäännösten soveltamisen kannalta keskeisessä 

asemassa.  

Verovelvollisella tarkoitetaan jokaista, joka itsenäisesti missä tahansa harjoittaa 

liiketoimintaa, riippumatta tämän toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta19. 

Verovelvollisena pidetään lisäksi henkilöä, joka satunnaisesti suorittaa uuden 

kulkuneuvon luovutuksen siten, että palvelun tarjoaja, hankkija tai joku näiden puolesta 

lähettää tai kuljettaa kulkuneuvon hankkijalle jäsenvaltion alueen ulkopuolelle, mutta 

kuitenkin unionin alueen sisällä20.  

Euroopan unionin jäsenvaltio voi pitää arvolisäverokomiteaa kuultuaan verovelvollisena 

myös sellaisia jäsenvaltion alueelle sijoittautuneita henkilöitä, jotka ovat oikeudelliselta 

luonteeltaan itsenäisiä, mutta joilla on läheiset rahoitukselliset, taloudelliset ja 

hallinnolliset suhteet toisiinsa21. Jäsenvaltio voi pitää verovelvollisena myös jokaista, 

joka satunnaisesti suorittaa arvonlisäverodirektiivin 9 artiklan 1 kohdan toisessa 

alakohdassa tarkoitettuun toimintaan liittyviä liiketoimia. Tämä mahdollisuus koskee 

erityisesti rakennuksen tai rakennuksen osan luovutusta siihen liittyvine maapohjineen 

ennen sen ensimmäistä käyttöönottoa, sekä rakennusmaan luovutusta.22  

Valtioita, hallinnollisia alueita, kuntia ja muita julkisoikeudellisia yhteisöjä pidetään 

verovelvollisena vaikka ne harjoittaisivat toimintaa viranomaisen ominaisuudessa, jos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 25.  
18!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2011/282, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2011, yhteisestä 
arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä 
(uudelleenlaadittu), johdanto-osion kohta 18.  
19!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 9 kohta 1.  
20!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 9 kohta 2.  
21!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 11.  
22!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 12 kohta 1.  
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niiden jättäminen verovelvollisuuden ulkopuolelle johtaisi huomattavaan kilpailun 

vääristymiseen23.  

Todettakoon, että verovelvollista, joka myös harjoittaa toimintaa tai suorittaa 

liiketoimia, joita ei katsota verollisiksi tavaroiden luovutuksiksi tai palvelujen 

suorituksiksi, pidetään verovelvollisena kaikkien hänelle suoritettujen palvelujen 

osalta24. Myös sellaista rekisteröityä oikeushenkilöä, joka ei ole verovelvollinen, 

pidetään verovelvollisena25.  

Palvelun suorittaja voi lisäksi katsoa Euroopan unioniin sijoittautuneen hankkijan 

olevan verovelvollinen seuraavissa tapauksissa. Ensinnäkin, palveluiden hankkijan 

voidaan katsoa olevan verovelvollinen silloin, kun hankkija on ilmoittautunut 

palveluiden suorittajalle yksilöllisen arvonlisäverotunnisteensa ja palvelujen suorittaja 

saa vahvistuksen arvonlisäverotunnisteen sekä siihen liittyvän nimen ja osoitteen 

pätevyydestä. Toiseksi, hankkijaa voidaan pitää verovelvollisena silloin kun hankkija ei 

ole vielä saanut yksilöllistä arvonlisäverotunnistetta, mutta ilmoittaa palvelujen 

suorittajalle pyytäneensä sellaista. Palvelujen suorittajan tulee kuitenkin saada mikä 

tahansa muu todiste, joka osoittaa hankkijan olevan verovelvollinen tai sellainen 

oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen, mutta jolla on oltava arvonlisäverotunniste. 

Lisäksi palvelun suorittajalta edellytetään kohtuullisessa määrin tarkastuksia hankkijan 

toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä.26 Palveluiden suorittaja voi kuitenkin 

katsoa hankkijan ei-verovelvolliseksi tilanteissa, joissa hankkija ei ole toimittanut 

palvelun tarjoajalle arvonlisäverotunnistettaan27.  

Palvelujen suorittaja voi katsoa yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen hankkijan 

verovelvolliseksi, jos (1) palvelun suorittaja on saanut palvelun hankkijalta 

toimivaltaisen veroviranomaisen vahvistaman todistuksen siitä, että hankkija harjoittaa 

taloudellista toimintaa oikeuttaen hankkijan saamaan arvonlisäveron palautuksen, tai (2) 

palvelun hankkijalla ei ole edellä mainittua todistusta, mutta palvelujen suorittajalla on 

käytettävissään hankkijan arvonlisäverotunniste tai muu vastaava numero, jonka 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 13 kohta 1.  
24!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 43 kohta 1.  
25!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 43 kohta 2.  
26!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 18 kohta 1.  
27!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 18 kohta 2.!
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hankkija on antanut kyseiselle hankkijalle ja jota käytetään yrityksen tunnistamiseen. 

Todistukseksi käy myös mikä tahansa muu, joka osoittaa hankkijan olevan 

verovelvollinen, jos palvelun suorittaja suorittaa kohtuullisessa määrin tarkastuksia 

hankkijan toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä.28 

1.5.3 Muita terminologiaa koskevia täsmennyksiä 
!
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Euroopan unionin oikeutta sellaisena kuin se 

näyttäytyy Lissabonin sopimuksen voimaantulon 1.12.2009 jälkeen. Lissabonin 

sopimuksen29 seurauksena Euroopan unioni perustuu sopimukseen Euroopan unionista 

(SEU) ja sopimukseen Euroopan unionin toiminnasta (SEUT)30. Tutkimuksessa näistä 

kahdesta sopimuksesta yhdessä käytetään (SEUT 1 artiklan mukaista) nimitystä 

perussopimukset. EU-oikeudella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa näiden kahden 

perussopimuksen alaista ja niistä johdettua oikeutta.  

Tutkimuksessa pyritään välttämään käsitettä EY-oikeus, vaikka tarkastelu ulottuukin 

osittain aikaan, jolloin Euroopan unionia ei ollut vielä olemassa. Tästä johtuen käsitteet 

Euroopan yhteisö ja yhteisön oikeus esiintyvät ainoastaan Euroopan unionin 

tuomioistuimen tuomioita koskevissa lainauksissa sekä arvonlisäverojärjestelmän 

kehitystä koskevassa jaksossa.  

Euroopan unionin tuomioistuimella viitataan tässä tutkimuksessa SEU 19 artiklan 1 

kohdan mukaiseen organisaatiomalliin, jossa entistä Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta 

vastaa unionin tuomioistuin ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta unionin 

yleinen tuomioistuin. Tutkimuksessa käytetään ilmaisua Euroopan unionin tuomioistuin 

myös siltä osin, kun tarkastelut koskevat ajanjaksoa ennen 1.12.2009 tai ennen 

kyseenomaista ajankohtaa annettuja ratkaisuja. Teknisluontoisten yksityiskohtien 

karsimiseksi tutkimuksessa ei pääsääntöisesti kiinnitetä huomiota siihen, mikä 

artiklanumerointi on ollut kulloinkin käsiteltävän EU-tuomioistuimen ratkaisun 

pohjana.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 18 kohta 3.!
29!Lissabonin sopimus (2007/C306/01) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen muuttamisesta.!
30!SEUT on verotuksen kannalta keskeisin sopimus. Se perustuu Roomassa vuonna 1957 solmittuun 
Euroopan talousyhteisön perustamissopimukseen, joka on korvattu Maastrichtin sopimuksella sekä 
muutettu Amsterdamin sopimuksella, Nizzan sopimuksella sekä 13.12.2007 allekirjoitetulla ja 1.12.2009 
voimaan tulleella Lissabonin sopimuksella.!
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2 MYYNTIMAASÄÄNNÖT JA EUROOPAN UNIONIN OIKEUS  
!
Tämän luvun lähtökohta on Euroopan unioni itsenäisenä oikeusjärjestyksenä, 

normikoostumana31. Luvun tarkoituksena on antaa kuva palveluiden suorituspaikkaa 

määrittävien ns. myyntimaasääntöjen asemasta Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä.  

Tätä tarkoitusta varten luku on jaettu kolmeen osaan.  

Ensimmäisessä osiossa Euroopan unionin oikeutta tarkastellaan itsenäisenä ja erillisenä 

oikeusjärjestyksenä, joka koostuu oikeuksia ja velvollisuuksia määrittävistä 

oikeussäännöistä. Unionin oikeuden  ja jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden 

oikeuslähdejärjestystä tarkastellaan unionin oikeuden ensisijaisuutta ja välitöntä 

oikeusvaikutusta koskevien oppien valossa. Tämän jälkeen käsitellään ns. vieteriukko-

teoriaa, jonka lähtökohtana on näkemys unionin oikeuden ja kansallisen oikeuden 

sekoittumisesta oikeudellisella ajattelussa ja toiminnassa.  

Toinen osio keskittyy Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden väliseen suhteeseen 

arvonlisäverotuksen alalla. Osiossa kiinnitetään huomiota Euroopan unionin 

toimivaltaan arvonlisäverotuksen alalla ja toimivallan käyttöä ohjaaviin periaatteisiin. 

Tämän jälkeen tarkastellaan Euroopan unionin yhteisen arvonlisäverojärjestelmän 

luomisen historiaa ja sen taustalla vaikuttavia Euroopan unionin päämääriä.  Kun 

yhteisen arvolisäverojärjestelmän paikka EU-oikeuden systematiikassa on selvitetty, 

käsittelyn kohteeksi otetaan arvonlisäverojärjestelmän aineellinen ja alueellinen 

soveltamisala sekä sen ominaispiirteet.  Tältä osin keskitytään siihen, mitä varten 

yhteinen arvonlisäverojärjestelmä on luotu ja millä tavoin sen tavoitteet pyritään 

saavuttamaan32.  

Luvun kolmannessa eli viimeisessä osiossa tutkitaan arvonlisäverojärjestelmän ja 

palveluiden suorituspaikan suhdetta. Tarkemmin sanottuna tarkoituksena on selvittää 

mikä tehtävä palveluiden suorituspaikalla on eurooppalaisessa arvonlisäverotuksessa. 

Samalla selostetaan palveluiden suorituspaikkaa koskevaa eurooppaoikeudellista 

sääntelyä ja niitä vaatimuksia, joita sääntelyn kansalliselle toimeenpanolle asetetaan.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!Klami 1973, s. 81.  
32!Arvonlisäverojärjestelmän tavoitteilla on merkitystä etenkin tekstikappaleessa 5.3.4 esiteltävän 
teleologisen tulkintamenetelmän hyväksikäyttämisessä.  
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2.1 Euroopan unionin oikeus itsenäisenä oikeusjärjestyksenä 
!
2.1.1 EU-oikeuden kokonaisvaltainen tulkinta 
!
Euroopan unionin tuomioistuimen tuottaman ja myöhemmin unionin oikeutta 

koskevassa kirjallisuudessa muodostetun opin mukaan Euroopan unionin oikeus on 

luonteeltaan itsenäinen ja erillinen oikeusjärjestys. Se siis eroaa jo perustaltaan ja 

luonteeltaan sekä kansainvälisestä oikeudesta että jäsenvaltioiden kansallisista 

oikeusjärjestyksistä.33  

Euroopan unionin oikeuden erityisluonnetta kuvastavat EU-tuomioistuimen asiassa C-

26/62 (Van Gend & Loos) ja asiassa C-6/64 (Costa v. ENEL) antamat tuomiot. Nämä 

tuomiot ovat ainutlaatuisia, sillä niissä kuvataan unionin oikeusjärjestelmää uutena 

suhteessa perinteiseen kansainväliseen järjestelmään34.   

Näistä ensimmäisessä EU-tuomioistuin lausui Euroopan talousyhteisön muodostaneen 

uuden kansainvälisoikeudellisen oikeusjärjestelmän, jonka hyväksi jäsenvaltiot ovat 

rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan, joskin vain rajallisilla aloilla. Tämän 

oikeusjärjestelmän oikeussubjekteja ovat tuomioistuimen mukaan sekä jäsenvaltiot että 

niiden kansalaiset. Näin ollen unionin oikeudella yksityisille perustetaan velvoitteiden 

lisäksi oikeuksia, joista tulee osa heidän oikeudellista asemaansa.35 

Jälkimmäisessä tapauksessa EU-tuomioistuin puolestaan lausui, että tavallisista 

kansainvälisistä sopimuksista poiketen Euroopan talousyhteisön perustamissopimus on 

luonut oman oikeusjärjestyksen, josta sopimuksen voimaantullessa on tullut 

erottamaton osa jäsenvaltioiden oikeusjärjestystä ja jota jäsenvaltioiden tuomioistuinten 

on sovellettava. EU-tuomioistuimen mukaan jäsenvaltiot ovat supistaneet suvereeneja 

oikeuksiaan luomalla yhteisön, jonka voimassaoloaikaa ei ole määritelty ja jolla on oma 

oikeuskelpoisuus, kelpoisuus esiintyä kansainvälisellä tasolla ja todellista toimivaltaa. 

EU-tuomioistuimen mukaan jäsenvaltioiden rajoittaessa toimivaltaansa yhteisön 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!Jyränki – Husa 2012, s.103-104. 
34!Kiikeri 2012, s. 551. 
35!Asia C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Nederlandse 
administratie der belastingen [1963] Kok. I-00161 
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hyväksi, jäsenvaltiot ovat samalla rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan ja luoneet 

säännöstön, jota sovelletaan jäsenvaltioiden kansalaisiin ja niihin itseensä.36 

Asiaa koskevassa ratkaisuehdotuksessa julkisasiamies Lagrange lausui seuraavaa:”[…] 

the Treaty establishing the European Economic Community, as well as the other two 

’European Treaties’, creates its own legal system which, although distinct from the legal 

system of each of the Member States, by virtue of certain precise provisions of the 

Treaty, which bring about a transfer of jurisdiction to the Community institutions, 

partly replaces the internal legal system”. Kuten julkisasiamiehen toteamuksesta käy 

ilmi, unionin oikeusjärjestys on osa kansallista oikeusjärjestystä. EU-oikeuden 

ensisijaisuudesta seuraa, että kansallisten tuomioistuinten tulee soveltaa sitä 

sellaisenaan.  

Nämä EU-tuomioistuimen tuomiot ovat olleet käsittelyn kohteena myös Kiikerin 

eurooppaoikeudellisen argumentaation rakennetta ja oikeusjärjestelmäkäsitystä 

koskevassa kirjoituksessa. Hänen teoriansa mukaan poliittisten päättäjien tarkoituksena 

on ollut perustaa oikeusjärjestys, joka koostuu oikeuksia ja velvollisuuksia määrittävistä 

oikeussäännöistä. Samanaikaisesti jäsenvaltioiden tarkoituksena on ollut perustaa 

oikeudellisesti sitova institutionaalinen järjestelmä näiden oikeuksien ja 

velvollisuuksien täytäntöönpanemista varten. Tässä järjestelmässä EU-tuomioistuin 

tulkitsee sääntöjä kokonaisvaltaisesti.37 

2.1.2 EU-oikeuden vaikutukset jäsenvaltioiden kansalliseen oikeuteen 
!
Keskeisimmät periaatteet EU-oikeuden suhteesta jäsenvaltioiden kansalliseen oikeuteen 

ovat kehittyneet pitkälti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kautta. 

Tässä tutkimuksessa oikeuslähdejärjestystä tarkastellaan unionin oikeuden 

ensisijaisuutta ja välitöntä oikeusvaikutusta koskevien oppien valossa.  

Periaate unionin oikeuden ensisijaisuudesta syntyi EU-tuomioistuimen muotoilemana 

sen asiaan C-6/64 (Costa v ENEL) antamassa tuomiossa38. Tuomiossaan EU-

tuomioistuin totesi, ettei kansallisia säännöksiä voida asettaa kansallisessa 

tuomioistuimessa etusijalle unionin johdettuun oikeuteen nähden, joka on sellaisenaan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!Asia C-6/64, Flaminio Costa v. ENEL [1964] Kok. I-00211. 
37!Kiikeri 2012, s. 551.  
38!Ks. edellä asia C-6/64.  
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itsenäinen oikeuslähde ja jolla on sille ominaiset piirteensä. Tästä seuraa, että 

jäsenvaltiot eivät voi asettaa myöhempää omaa säännöstään etusijalle unionin 

oikeusjärjestykseen nähden.  

Näkemystään tuomioistuin perusteli muun muassa sillä, että jäsenvaltiot ovat 

rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan perustamalla unionin, joskin vain rajatuilla aloilla, 

ja luoneet jäsenvaltioihin ja niiden kansalaisiin sovellettavan säännöstön. Tästä syystä 

jäsenvaltio ei voi tehdä johdetun oikeuden määräyksiä merkityksettömäksi sen 

vastaisella kansallisella säädöksellä. Muuten seurauksena olisi johdetun oikeuden 

luonteen menettäminen ja samalla itse unionin oikeudellinen perusta saatettaisiin 

kyseenalaiseksi.  

Viimeksi mainittuun perusteeseen EU-tuomioistuin perusti myös asiassa C-11/70 

(Internationale Handelsgesellschaft) antamansa tuomion. Siinä tuomioistuin katsoi, että 

ainoastaan unionin oikeuden perusteella voidaan arvioida unionin toimielinten 

toteuttamien toimenpiteiden pätevyyttä. Perussopimuksia vastaan ei siten voida vedota 

kansallisessa tuomioistuimessa minkään kansallisen oikeuden sääntöjen perusteella, ei 

edes perusoikeuksien. EU-oikeudella on etusija kaikkeen kansalliseen oikeuteen. Näin 

jopa kansallisten perusoikeuksien suojaaminen on toteutettava unionin rakenteen ja 

tavoitteen mukaisesti.39 

Asiassa C-106/77 (Simmenthal) EU-tuomioistuin lausui unionin oikeuden välittömän 

sovellettavuuden merkitsevän sitä, että sen oikeussäännöt ovat välitön oikeuksien ja 

velvollisuuksien lähde kaikille, joita ne koskevat. Siten unionin oikeus sitoo myös niitä 

jäsenvaltioiden tuomioistuimia, joiden toimivaltaan kuuluu niiden oikeuksien 

suojaaminen, jotka unionin oikeus on yksityisille oikeudellaan luonut. Tuomioistuimen 

mukaan unionin oikeuden ensisijaisuuden periaatteesta seuraa lisäksi, että välittömästi 

sovellettavat perussopimusten määräykset ja toimielinten antamat säännökset estävät jo 

pelkällä voimaantulollaan kaikkien niiden kanssa ristiriidassa olevien kansallisten 

säännösten soveltamisen. Samalla ne estävät myös uusien unionin oikeussääntöjen 

kanssa ristiriidassa olevien kansallisten lainsäädäntötoimien pätevän syntymisen.40 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!Ks.!Asia C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide 
und Futtermittel [1971] Kok. I-00503, kohdat 3-4.  
40!Asia C-106/77, Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA [1978] Kok. IV-00073, 
kohdat 15-17.  
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Unionin oikeus on suoraa sovellettavaa oikeutta. Suora sovellettavuus tarkoittaa sitä, 

että se on automaattisesti osa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestystä. Samalla se luo 

Euroopan unionin toimielimille, jäsenvaltioille sekä jäsenvaltioiden kansalaisille 

oikeuksia ja velvollisuuksia.41  

Välitön oikeusvaikutus tarkoittaa puolestaan sitä, että unionin oikeuden säännös on 

välittömästi vaikuttavaa ja yksilö voi vedota siihen suoraan kansallisessa 

tuomioistuimessa jäsenvaltiota vastaan. Välitön oikeusvaikutus merkitsee siis (yksilön) 

mahdollisuutta ja (tuomioistuimen) velvollisuutta soveltaa säännöstä käsiteltävässä 

asiassa42. Välitön oikeusvaikutus suojaa säädösten tehokkuutta, joka vaarantuisi, jos 

yksityisiä estettäisiin vetoamasta siihen tuomioistuimessa ja kansallisia tuomioistuimia 

estettäisiin ottamasta sitä huomioon osana unionin oikeutta43. Näin ollen jäsenvaltio, 

joka ei ole määräajassa toteuttanut direktiivissä säädettyjä täytäntöönpanotoimenpiteitä, 

ei voi yksityisiä vastaan vedota siihen, että se on jättänyt täyttämättä direktiivin 

sisältämät velvoitteet44. 

Arvonlisäverotus on Euroopan unionissa pääosin harmonisoitu verolaji. Jäsenvaltioiden 

kansallisten arvonlisäverolainsäädäntöjen harmonisointi on toteutettu pääosin 

direktiiveillä. Direktiivien osalta unionin oikeuden välitön vaikutus  tulee 

sovellettavaksi ainoastaan vertikaalisessa suhteessa. Tämä merkitsee yksityisen 

henkilön oikeutta vedota perussopimusten ja  direktiivien säännöksiin valtiota ja muita 

julkisyhteisöjä vastaan.  

2.1.3 EU-oikeus ja vieteriukkoteoria 
 

Wilhelmssonin vieteriukko-teorian lähtökohtana on näkemys, jonka mukaan EU-oikeus 

toimii yhteenkietoutuneena jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden kanssa. Tämän 

seurauksena EU-oikeus ja kansallisen oikeus ovat erottomasti sekoittuneet toisiinsa 

oikeudellisessa ajattelussa ja toiminnassa.45 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Helminen 2012, s. 29. 
42!Mylly 2011, s. 846. 
43!Asia C-148/78, Tullio Rattia v. Ministere public [1979] Kok. IV-00473, kohta 21.  
44!Ks. edellinen, kohta 22.  
45!Wilhelmsson 1997, s.358.  
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Wilhelmsson katsoo, että EU-oikeuden mukaantulo oikeudelliseen päätöksentekoon on 

paikoitellen kasvattanut radikaalisti oikeudellista epävarmuutta kansallisella tasolla. 

Kyse on oikeudellisen lähdemateriaalin määrällisen muutoksen lisäksi myös 

laadullisesta muutoksesta. Tämä on synnyttänyt uuden, periaatteessa syvällisemmällä 

tasolla olevan epävarmuustekijän. Ongelmaksi EU-oikeudessa hän näkee sen, että 

niiden tilanteiden, jossa EU-oikeus tulee mukaan ja syrjäyttää kansallisen lain tai 

vaihtoehtoisesti johtaa sen soveltamisen muuttumiseen, on mahdotonta ennakoida 

oikeudellisin menetelmin. Tämä näkyy siinä, että ”oikeusjärjestyksen kansallisia 

laatikoita avatessamme emme koskaan tiedä varmasti, mihin laatikkoihin oikeuden 

suurin pilailija EY on vieteriukkona piilottanut”.46 

Wilhelmsson näkee oikeussysteemin välineenä, jolla kansallisissa oikeudessa 

rajoitetaan mahdollisia vieteriukkoefektejä. Se nimittäin mahdollistaa 

kysymyksenasettelun ennakoinnin. EU-oikeudessa systeemi voi ainakin osoittaa sen, 

missä laatikoissa vieteriukot mahdollisesti ovat.47 

EU-oikeus on itsenäinen oikeusjärjestys. Wilhelmssonin näkemyksen mukaan tämä 

pitää paikkansa oikeuden pintatasolla. Ongelmaksi hän näkee sen, että EU-oikeuden 

systemaattisuuden aste on  kansallista oikeutta alhaisempi. Tästä kehittymättömyydestä 

seuraa, että kansalliset tuomioistuimet ovat taipuvaisia tarkastelemaan EU-oikeutta 

oman oikeuskulttuurinsa linssien läpi.48  

Kuten Wilhelmsson toteaa, EU-oikeuden systemaattisuuden alhaisuus ei merkitse, 

etteikö oikeustiede voisi yrittää rakentaa systeemiä tähän aineistoon49. Se onkin yksi 

tämä tutkimuksen keskeisimmistä tehtävistä. Eurooppalaista arvonlisäverojärjestelmää – 

osana EU-oikeutta – pyritään lähestymään nimenomaan eurooppaoikeuden 

näkökulmasta.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46!Wilhelmsson 1997, s.359.!
47!Wilhelmsson 1997, s.364.!
48!Wilhelmsson 1997, s.364-365; Tuori 2000, s.227. !
49!Wilhelmsson 1997, s.368.!
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2.2 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä EU-oikeuden systematiikassa 
!
2.2.1 Euroopan unionin toimivalta ja toimivallan käyttö arvonlisäverotuksen alalla 
!
Sopimus Euroopan unionista (jäljempänä ”SEU”) ja sopimus Euroopan unionin 

toiminnasta (jäljempänä ”SEUT”) ovat yhdessä ne sopimukset, joihin Euroopan unioni 

perustuu. Näistä kahdesta sopimuksesta käytetään nimitystä perussopimukset (SEUT 1 

artikla). Euroopan unionin oikeusjärjestelmän perustana ovat juuri unionin 

perussopimukset ja niihin rinnastettavat jäsenvaltioiden väliset sopimukset, ja tämä niin 

sanottu primäärioikeus muodostaa unionin toiminnan oikeudellisen perustan50. 

Euroopan unionin ja sen toimielinten tehtävät ja toimivalta on määritelty unionin 

perussopimuksissa. Euroopan unionin toimivalta määräytyy annetun toimivallan 

periaatteen mukaisesti51. Periaatteen mukaan Euroopan unioni toimii ainoastaan 

jäsenvaltioiden sille perussopimuksissa antaman toimivallan rajoissa ja kyseisissä 

sopimuksissa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimivalta, jota 

perussopimuksissa ei ole annettu unionille, kuuluu jäsenvaltioille.52 

Euroopan unionin toimivallan laajuus ja sen käyttöä koskevat säännöt määritetään 

perussopimusten kutakin alaa koskevissa määräyksissä53. Arvonlisäverotuksen osalta 

unionin toimivalta perustuu SEUT 113 artiklaan: 

”Neuvosto antaa yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä 
Euroopan parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan säännökset 
liikevaihtoveroja, valmisteveroja ja muita välillisiä veroja koskevan 
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta siltä osin kuin yhdenmukaistaminen on 
tarpeen sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan varmistamiseksi sekä 
kilpailun vääristymien välttämiseksi.” (kursivointi tässä) 

Säännös mahdollistaa välillisiä veroja koskevien säännösten antamisen jäsenvaltioiden 

lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi. Määräys rajoittaa unionin toimivaltaa antaa 

muita kuin sisämarkkinoiden toteutumisen, toiminnan varmistamisen tai kilpailun 

vääristymisen välttämiseksi tarkoitettuja säännöksiä. Se määrittää unionin toimivallan 

rajat.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!Linnakangas – Juanto 2008, s.8. 
51!SEU, artikla 5 kohta 1. !
52!SEU, artikla 5 kohta 2.!
53!SEUT, artikla 2 kohta 6.  
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Euroopan unionin toimivalta perustuu edellä esitetyn mukaisesti annetun toimivallan 

periaatteeseen. Unionin toimivallan käyttö puolestaan perustuu toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen noudattamiseen54. 

Euroopan unionin tulee lähtökohtaisesti noudattaa SEU 5 artiklan 4 kohdassa 

määriteltyä suhteellisuusperiaatetta, kun se käyttää sille perussopimusten nojalla 

annettua toimivaltaansa. Suhteellisuusperiaatteen mukaan unionin toiminnan sisältö ja 

muoto eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden 

saavuttamiseksi.  

Suhteellisuusperiaate pitää sisällään kolme peruselementtiä, joiden perusteella unionin 

toiminnan suhteellisuutta arvioidaan. Suhteellisuusperiaate edellyttää toimenpiteeltä 

soveltuvuutta, tarpeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta lainmukaisesti tavoiteltujen 

päämäärien toteuttamiseksi. Sen tulee olla myös tähän soveltuvaa. Toimenpiteen 

soveltuvuus edellyttää hallinnolliselta kannalta asianmukaista, tehokasta ja sopivaa 

toimea suhteessa siihen tavoitteeseen ja päämäärään, jota sillä pyritään ensisijaisesti 

toteuttamaan. Suhteellisuusperiaate edellyttää toimenpiteeltä lisäksi tarpeellisuutta ja 

välttämättömyyttä perustellun tavoitteen saavuttamiseksi. Edelleen toimenpiteeltä 

vaaditaan oikeasuhtaisuutta eli toimien tulee olla oikeassa suhteessa tavoiteltavaan 

päämäärään nähden.55 

Toissijaisuusperiaate on määritelty SEU 5 artiklan 3 kohdassa. Sen mukaan unioni voi 

toimia sellaisilla aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan ainoastaan 

kahden edellytyksen täyttyessä: 

(1) jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella 

tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita; ja 

(2) nämä tavoitteet voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi 

saavuttaa paremmin unionin tasolla.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54!SEU, artikla 5 kohta 1.  
55!Ks. Mäenpää 2011, s.269.!
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Toissijaisuusperiaatteessa on siis kyse sen arvioinnista, voidaanko tietty toiminta sen 

laajuuden ja vaikutuksen vuoksi paremmin toteuttaa unionin tasolla. Euroopan unionin 

johdetun oikeuden ns. tarpeellisuustesti edustaa käytännön sovellusta suhteellisuus- ja 

toissijaisuusperiaatteesta. Testin mukaan komission tulee aina ennen ryhtymistään 

uusiin lainsäädäntövalmisteluihin harkita, voiko yhteisö toimia, tulisiko sen toimia ja 

kuinka sen tulisi toimia.56 

2.2.2 Yhteisen arvonlisäverojärjestelmän kehittyminen 
!
Euroopan unioni perustuu unionin perussopimuksiin ja se muodostaa oman 

oikeusjärjestyksensä kansainvälisessä oikeudessa. Tämän oikeusjärjestyksen hyväksi 

jäsenvaltiot ovat rajoittaneet suvereeneja oikeuksiaan57. Valtion suvereenius merkitsee 

yhtäältä valtion ylintä päätöksentekovaltaa valtion alueella ja toisaalta yksinomaista 

oikeutta päättää suhteista toisiin valtioihin ja muihin kansainvälisen oikeuden 

subjekteihin58. Verotusoikeus on yksi valtiollisen suvereniteetin peruselementeistä. Se 

on yksi taloudellisen sääntelyn välineistä, jolla voidaan vaikuttaa yksityiseen 

kulutukseen, kannustaa säästämiseen tai vaikuttaa tapaan, miten yhtiöt organisoivat 

toimintonsa59. 

Arvonlisäverotuksella on keskeinen merkitys Euroopan unionille, sillä sisämarkkinat 

vaativat toimiakseen mahdollisimman neutraalia kulutusverotusta. Yhdenmukaisten 

kulutusverojärjestelmien puuttuminen olisi omiaan vääristämään kilpailun edellytyksiä 

sekä vaikeuttamaan tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta.60 Tästä syystä 

Euroopan unionissa luotiin yhteinen arvonlisäverojärjestelmä, joka on osa Euroopan 

unionin oikeusjärjestystä (ks. kuvio 2). Jäsenyys Euroopan unionissa edellyttää unionin 

jäsenmailta tämän järjestelmän soveltamista. Kuten muukin EU-oikeus, on 

arvonlisäverojärjestelmä riippumaton jäsenvaltioiden kansallisesta lainsäädännöstä.  

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!Raitio 2005a, s.359.!
57!Ks. edellä asia C-26/62. !
58!Mutanen 2009, s.394. !!
59!Euroopan komission julkaisu: Tax Policy in the European Union, s.3. !
60!Euroopan komission julkaisu: Tax Policy in the European Union, s.3; Salminen – Urpilainen 2007, 
s.355.!
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Kuvio 2. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä EU-oikeuden systematiikassa. 

 

Yhteisen arvonlisäverojärjestelmän kehittyminen voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. 

Näistä ensimmäisessä Euroopan unionin jäsenvaltiot siirtyivät yhteiseen 

arvonlisäverojärjestelmään toimeenpanemalla ensimmäisen61 ja toisen 

arvonlisäverodirektiivin62. Direktiivien määräysten mukaan kunkin jäsenvaltion tuli 

korvata 1.1.1972 mennessä liikevaihtoverojärjestelmänsä yhteisellä 

arvonlisäverojärjestelmällä. Direktiivien tarkoituksena oli saavuttaa tietty avoimuus 

välillisen verotuksen alalla, tekemällä vienti verottomaksi ja maahantuonti verolliseksi 

Euroopan talousyhteisön sisäisessä kaupassa63. Ensimmäisen harmonisointivaiheen 

direktiivien sisältyvät määräykset olivat kuitenkin aineelliselta sisällöltään suppeita, 

eivätkä ne käytännössä johtaneet jäsenvaltioiden arvonlisäverojärjestelmien 

yhdenmukaistamiseen64.  

Toinen vaihe yhteisen arvonlisäverojärjestelmän kehityksessä sai alkunsa vuonna 1970, 

kun tehtiin päätös Euroopan talousyhteisön talousarvion rahoittamisesta yhteisön omista 

varoista. Päätös piti sisällään arvonlisäveroon perustuvat suhteelliset maksuosuudet, 

jotka määritettäisiin soveltamalla yhteistä verokantaa yhtenäisesti määrättyjen 

arviointiperusteiden mukaan. Koska maksuosuus tulisi määräytymään yhdenmukaisten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61!Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta.!
62!Toinen neuvoston direktiivi 68/228/ETY jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta. Direktiivillä säädettiin yhteisen arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja 
soveltamissäännöistä.  
63!Saukko 2005, s.55. 
64!Salminen – Urpilainen 2007, s.355.!
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perusteiden nojalla, syntyi tarve aiempaa täsmällisemmälle arvonlisäveropohjaa 

koskeville määräyksille.65 Tarvittavat määräykset annettiin toukokuussa 1977 

hyväksytyssä kuudennessa direktiivissä66.  Direktiivillä jäsenvaltiot siirtyivät 

arvonlisäverojärjestelmään, jossa arvonlisäverolain soveltamisala, verolliset liiketoimet 

sekä poikkeukset verollisuuteen määräytyivät kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaisin 

perustein67. 

Vuoden 2007 alusta voimaantulleella direktiivillä 2006/112/EY – josta käytetään 

yleisesti nimitystä arvonlisäverodirektiivi – kumottiin ensimmäinen ja kuudes 

arvonlisäverodirektiivi niihin tehtyine muutoksineen. Direktiivillä otettiin käyttöön 

yhteinen arvonlisäverojärjestelmä68, joka luo perustan kaikkien jäsenvaltioiden 

kansallisille arvonlisäverojärjestelmille.  

2.2.3 Arvonlisäverojärjestelmän palvelukauppaa koskeva soveltamisala 
 

Arvonlisäverodirektiivin soveltamisala on laaja, sillä se kattaa kaiken valmistajan, 

kauppiaan tai palvelujen suorittajan liiketoiminnan69.  Arvonlisäverodirektiivin 2 

artiklan 1 kohdassa säädetään aineellisesta soveltamisalasta palvelukaupan osalta 

seuraavaa:  

”Arvonlisäveroa on suoritettava seuraavista liiketoimista: […] verovelvollisen 
tässä ominaisuudessaan jäsenvaltion alueella suorittamasta vastikkeellisesta 
palvelujen suorituksesta.” 

Säännöksestä seuraa, että viiden eri osatekijän tulee täyttyä, jotta arvonlisäverodirektiivi 

tulisi sovellettavaksi yksittäiseen palvelukauppaan. Ensinnäkin, kyseessä tulee olla 

liiketoimi. Tällä tarkoitetaan kaikkea tuottajan, kauppiaan tai palvelun suorittajan 

harjoittamaa toimintaa, mukaan lukien kaivostoiminta, maataloustoiminta ja vapaa 

ammattitoiminta tai vastaava. Liiketoimintana pidetään erityisesti aineellisen ja 

aineettoman omaisuuden hyödyntämistä jatkuvaluonteisessa tulonsaantitarkoituksessa.70 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65!Crosby 2009, s.9.  !
66!Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön 
yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste.  
67!Salminen – Urpilainen 2007, s.355.!
68!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 1 kohta 1.  
69!Asia C-401/05, VDP Dental Laboratory NV v. Staatssecretaris van Financiën [2006] Kok. I-12121, 
kohta 22. !
70!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 9 kohta 1. 
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Toiseksi, liiketoimen kohteena tulee olla palvelusuoritus. Sillä tarkoitetaan liiketointa, 

joka ei ole tavaroiden luovutus71. Kolmanneksi, palvelun suorittajan edellytetään olevan 

verovelvollinen, joka toimii tässä ominaisuudessa. Verovelvollisella tarkoitetaan 

jokaista, joka itsenäisesti missä tahansa harjoittaa liiketoimintaa, riippumatta tämän 

toiminnan tarkoituksesta tai tuloksesta72. Neljänneksi, palvelusuorituksen tulee tapahtua 

Euroopan unionin jäsenvaltion alueella.  

Viidentenä edellytyksenä on palvelun vastikkeellisuus. Palveluiden suoritus on 

verollinen ainoastaan siinä tapauksessa, että palvelun suorittajan ja vastaanottajan 

välillä on oikeussuhde, johon liittyvät suoritukset ovat vastavuoroisia73. Vastikkeellinen 

palvelusuoritus on kyseessä, kun palvelun suorituksen ja vastikkeen välillä on välitön 

tai suora yhteys. Tällainen yhteys on kyseessä kun oikeudellisen suhteen perusteella 

vaihdetaan molemminpuolisia suoritteita. Vastikkeen tulee myös voida olla 

ilmaistavissa rahassa, sen on oltava osapuolten kesken sovittu ja palvelusta tulee saada 

tosiasiallisesti subjektiivista arvoa.74  

Arvonlisäverojärjestelmän määräykset tulevat sovellettavaksi pääasiallisesti tilanteissa, 

joissa vero-objektilla tai verosubjektilla on liittymä yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. 

Lisäksi edellytetään, että palvelusuoritus tapahtuu Euroopan unionin jäsenvaltion 

alueella. Jäsenvaltiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä unionin kunkin jäsenvaltion 

aluetta, johon sovelletaan Euroopan unionin perussopimuksia. Tiettyjen, 

arvonlisäverodirektiivissä tarkemmin määriteltyjen alueiden75 osalta 

arvonlisäverojärjestelmä ei kuitenkaan tule sovellettavaksi.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71!Ks. tarkemmin tutkimuksen tekstikappale 1.5.1. !
72!Ks. tarkemmin tutkimuksen tekstikappale 1.5.2.  !
73!Asia C-16/93, R. J. Tolsma v. Inspecteur der Omzetbelasting Leeuwarden [1994] Kok. I-00743, kohta 
14; Asia C-174/00, Kennemer Golf & Country Club v. Staatssecretaris van Financiën [2002] I-03293, 
kohta 39.  
74!Rother 2003b, s.422.!
75!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 6: direktiiviä ei sovelleta seuraaviin yhteisön tullialueeseen kuuluviin 
tai kuulumattomiin alueisiin: Athos-vuori, Kanariansaaret, Ranskan merentakaiset departementit, 
Ahvenanmaa, Kanaalisaaret, Helgolandin saari, Büsingenin alue, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione 
d’Italia ja Luganonjärven Italialle kuuluvat vesialueet. !
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2.2.4 Arvonlisäverojärjestelmän ominaispiirteet 
!
Arvonlisäverojärjestelmän säännösten asianmukainen soveltaminen edellyttää 

järjestelmän ominaispiirteiden tiedostamista. Ne kuvastavat keinoja, joiden avulla 

lainsäätäjä pyrkii saavuttamaan järjestelmän luomisen taustalla olevat yhteiskunnalliset 

ja poliittiset tavoitteet. Niitä voidaan käyttää myös tulkinta-argumentteina yksittäisen 

epäselvän säännöksen soveltamistilanteessa76.  

Nimensä mukaisesti, arvonlisäverojärjestelmän sääntelyn kohteena on arvonlisävero. 

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan arvonlisäverolla on viisi keskeistä 

ominaispiirrettä, jotka kuvastavat samalla myös arvonlisäverojärjestelmän 

ominaispiirteitä77: 

(1) Arvonlisävero kannetaan yleisesti tavaroita ja palveluita koskevista 

liiketoimista;  

(2) Arvonlisävero määräytyy suhteellisena osuutena siitä hinnasta, jonka 

verovelvollinen saa toimittamistaan tavaroista ja palveluista vastikkeena; 

(3) Arvolisävero kannetaan aikaisempien liiketoimien lukumäärästä riippumatta 

kussakin tuotanto- ja jakeluportaassa vähittäismyynti mukaan lukien;  

(4) Kunkin liiketoimen yhteydessä verovelvollisen suorittamasta arvonlisäverosta 

vähennetään edellisten liiketoimien yhteydessä maksettu vero niin, että vero 

kohdistuu kussakin vaiheessa vain tämän vaiheen arvonlisään; ja 

(5) Arvonlisävero jää lopulta kuluttajan maksettavaksi.  

Arvonlisävero on yleinen kulutukseen kohdistuva vero, joka määräytyy suhteellisena 

osuutena siitä hinnasta, jonka verovelvollinen saa toimittamistaan tavaroista ja 

palveluista vastikkeena. Sitä sovelletaan kaupalliseen toimintaan, joka pitää sisällään 

tavaroiden tuotannon ja jakelun sekä palveluiden suorittamisen. Kulutusveron 

tarkoituksena on kotitalouksien tavaroiden ja palveluiden hyödyntämisen ja siten 

lopullisen kuluttamisen verottaminen78.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76!Ks. tarkemmin tekstikappale 5.3.4. 
77!Asia C-101/00, Tulliasiamies v. Antti Siilin [2002] Kok. I-07487, kohta 99 
oikeuskäytäntöviittauksineen; Ks. tarkemmin Rother 2003a, s.160-161 ja Salminen – Urpilainen 2007, s. 
356. !
78!Rother 2003a, s.49.  
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Arvonlisäveroa suoritetaan jokaisessa tuotannon ja jakelun portaassa. Se liittyy 

läheisesti arvonlisäverojärjestelmän tavoitteeseen saavuttaa mahdollisimman 

yksinkertainen ja tasapuolinen verotus. Tämän tavoitteen on nimittäin nähty toteutuvan 

parhaiten siten, että veronkanto toimitetaan mahdollisimman yleisesti ja järjestelmän 

soveltamisalaan kuuluvat kaikki tuotannon ja jakelun vaiheet sekä palvelujen 

suoritukset79.  

Arvonlisävero kohdistuu kussakin tuotanto- ja jakeluportaassa syntyneeseen 

arvonlisään. Tämä ominaisuus liittyy tavoitteeseen saada aikaan kilpailun tasapuolisuus 

Euroopan unionin sisämarkkinoilla80.  

Arvonlisäverojärjestelmän takaama vähennysoikeus ja arvonlisäveron 

vyörytysominaisuus liittyvät läheisesti toisiinsa. Vähennysoikeus on erottamaton osa 

arvonlisäverojärjestelmään eikä sitä voida periaatteessa rajoittaa. Vähennysoikeuden 

tarkoituksena on vapauttaa elinkeinonharjoittaja kokonaan sen taloudellisen toiminnan 

yhteydessä maksetusta tai maksettavasta arvonlisäverosta.81 Arvonlisävero vyörytetään 

viime kädessä loppukuluttajan maksettavaksi suhteellisena osuutena tavaran tai 

palvelun lopullisesta hinnasta.  

2.3 Arvonlisäverojärjestelmä ja palveluiden suorituspaikka 
!
2.3.1 Myyntimaasäännöt palveluiden suorituspaikan määrittäjänä 
!
Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä on perustettu arvonlisäverodirektiivillä. Yhtenä 

direktiivin yleisenä tavoitteena on arvonlisäveron perusteen yhdenmukainen ja unionin 

sääntöjen mukainen määrittäminen82. Tätä yleistä periaatetta kuvastaa myös 

arvonlisäverodirektiivin määräykset verollisten liiketoimien paikasta eli niin sanotut 

myyntimaasäännöt.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79!Direktiivi 2006/112/EY, johdanto-osion kohta 5.!
80!Direktiivi 2006/112/EY, johdanto-osion kohta 7.!
81!Asia C-437/06, Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG v. Finanzamt 
Göttingen [2008] Kok. I-01597, kohdat 24-25 oikeuskäytäntöviittauksineen.   
82!Direktiivi 2006/112/EY, johdanto-osion kohta 7.  
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Arvonlisäverodirektiivin lähtökohtana on kunkin EU-maan yksinomainen verotusoikeus 

sen alueella suoritettavien liiketoimien osalta. Myyntimaasääntöjen tehtävänä onkin 

määritellä se valtio, jolla on oikeus kantaa vero myynnistä eli minkä maan 

arvonlisäverolakia myyntiin sovelletaan. Jos liiketoimella katsotaan olevan kytkentöjä 

kahteen tai useampaan jäsenvaltioon, myyntimaasäännöt määrittelevät sen maan, jonka 

arvonlisäverolaki tulee kyseisessä tapauksessa sovellettavaksi.83  

Palveluiden myyntimaasäännökset vaihtelevat palvelukohtaisesti. 

Arvonlisäverodirektiivi sisältää sekä palveluiden myyntiä elinkeinonharjoittajalle 

koskevan yleissäännön että siihen tehtävät poikkeukset. Palvelun tarjoajan ja hankkijan 

on siten pystyttävä sijoittamaan palvelu oikeaan palveluiden kategoriaan, jotta 

verokohtelu saataisiin selville84.  

2.3.2 Myyntimaasääntöjen EU-oikeudellinen sääntely 
!
Elinkeinonharjoittajien välistä palvelukauppaa koskevat myyntimaasäännöt sisältyvät 

arvonlisäverodirektiiviin. Muutoksia myyntimaasääntöihin kuitenkin tarvittiin, sillä 

Euroopan unionin sisämarkkinoiden toteuttaminen yhdessä globalisaation, sääntelyn 

vapauttamisen ja teknologian kehittymisen kanssa aiheuttivat huomattavia muutoksia 

palvelukaupan määrään ja rakenteeseen.  

Vastauksena muutostarpeeseen palveluiden suorituspaikkaa koskevia säännöksiä 

muutettiin 12. päivänä helmikuuta 2008 annetulla direktiivillä (Neuvoston direktiivi 

2008/8/EY direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta palveluiden suorituspaikan osalta). 

Direktiivin tarkoituksena oli Euroopan unionin sisämarkkinoiden asianmukaisen 

toiminnan varmistaminen85.  

Direktiivin seurauksena suurin osa elinkeinonharjoittajille myytävien palveluiden 

myyntimaasäännöistä uudistettiin vuoden 2010 alusta lukien. Lähtökohtana 

verotuspaikkauudistuksessa oli palveluiden verottaminen siellä, missä ne tosiasiallisesti 

kulutetaan. Poliittisista ja hallinnollisista syistä tietyt poikkeukset tästä yleisestä 

säännöstä olivat kuitenkin tarpeen86. Direktiivin 2008/8/EY aiheuttamat muutokset 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83!Björklund ym. 2010, s.16.!
84!Äärilä - Nyrhinen 2010, s.321.!
85!Direktiivi 2008/8/EY, johdanto-osion kohta 2. !
86!Direktiivi 2008/8/EY, johdanto-osion kohta 3.!
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arvonlisäverodirektiiviin on otettu tutkimuksessa huomioon sellaisenaan, eikä niihin 

tulla siksi jatkossa viittaamaan.  

Neuvosto antoi 15.2.2011 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 yhteisestä 

arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 

täytäntöönpanotoimenpiteistä. Asetuksen tarkoituksena oli varmistaa, että 

arvonlisäverojärjestelmän soveltaminen noudattaa paremmin sisämarkkinoiden 

tavoitetta niissä tapauksissa, joissa syntyy tai saattaa syntyä soveltamiseroja, jotka ovat 

yhteensopimattomia sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kanssa87. Tämän 

tutkimuksen kannalta merkittävimpänä uudistuksena olivat asetukseen sisältyvät 

säännökset kiinteän toimipaikan ja liiketoiminnan kotipaikan määrittämisestä. Asetusta 

on sovellettu 1.7.2011 lähtien. 

2.3.3 Myyntimaasääntöjen kansallista toimeenpanoa määrittävät keskeiset periaatteet 
!
Euroopan unionin perussopimukset asettavat unionin jäsenvaltioille velvollisuuksia, 

jotka koskevat EU-oikeuden kansallista toimeenpanoa ja noudattamista. Jäsenvaltioiden 

tulee ottaa nämä määräykset asianmukaisesti huomioon saattaessaan voimaan ja 

soveltaessaan EU-oikeuden säädöksiä.  

Euroopan unionin oikeuden tehokas toteuttaminen jäsenvaltioissa on välttämätöntä 

unionin asianmukaiselle toiminnalle. Jäsenvaltioille onkin asetettu yleinen velvollisuus 

taata EU-oikeuden tosiasiallinen toteuttaminen, joka edellyttää sen tehokasta 

järjestämistä kansallisella tasolla88. Vaatimus on johdettu SEUT 197 artiklan 1 

kohdasta: 

”Unionin oikeuden tosiasiallista täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, mikä on 
keskeistä unionin moitteettoman toiminnan kannalta, pidetään yhteistä etua 
koskevana asiana.” 

Tehokkuusvaatimuksesta seuraa, että EU-oikeuden kansallisessa voimaansaattamisessa 

tulee valita ne muodot ja keinot,  jotka ovat tarkoituksenmukaisimpia EU-oikeuden 

tehokkaan vaikutuksen turvaamiseksi89. Unionin lainsäädännössä annettujen oikeuksien 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, johdanto-osion kohta 2.  
88!Mäenpää 2011, s.200.!
89!Mäenpää 2011, s.200-201.!
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tulee olla käytännössä merkityksellisiä90. Tehokkuusvaatimuksesta seuraa myös 

kansalliselle lainsäädännölle asetettu kielto estää EU-oikeuden tehokasta soveltamista91. 

Kiellettyjä ovat siten menettelysäännöt, joiden nojalla unionin oikeusjärjestyksessä 

vahvistettujen oikeuksien käyttäminen on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman 

vaikeaa92. Asianosaisille tulee myös olla tosiasiallinen mahdollisuus vedota unionin 

oikeuteen pohjautuvaan perusteeseen kansallisessa tuomioistuimessa93. 

Tehokkuusperiaatetta on käsitelty myös useissa arvonlisäverotusta koskevissa 

tapauksissa, joista esimerkkinä asiasta C-284/11 (EMS-Bulgaria Transport) annettu 

tuomio: 

”[…] preklusiivista määräaikaa, jonka päättymisestä on seurauksena, että 
verovelvollinen, joka ei ole riittävän huolellinen ja joka on jättänyt vähentämättä 
ostoihin sisältyvän arvonlisäveron, menettää vähennysoikeuden, ei voida pitää 
yhteensoveltumattomana arvonlisäverodirektiivillä käyttöön otetun järjestelmän 
kanssa, jos […] se ei tee käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi 
vähennysoikeuden käyttämistä (tehokkuusperiaate).” 94 

Myös vilpittömän yhteistyön periaatteella on ollut tärkeä Euroopan unionin 

oikeusjärjestystä muovaava merkitys. Se voidaan tunnistaa unionin sisäiseksi ja 

perustavanlaatuiseksi, unionikonstituutioon kuuluvaksi periaatteeksi.95 Periaatteen 

erityisenä ilmauksena on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohta: 

”Vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti unioni ja jäsenvaltiot 
kunnioittavat ja avustavat toisiaan perussopimuksista johtuvia tehtäviä 
täyttäessään. Jäsenvaltiot toteuttavat kaikki yleis- tai erityistoimenpiteet, joilla 
voidaan varmistaa perussopimuksista tai unionin toimielinten säädöksistä 
johtuvien velvoitteiden täyttäminen. Jäsenvaltiot tukevat unionia sen täyttäessä 
tehtäviään ja pidättäytyvät kaikista toimenpiteistä, jotka voisivat vaarantaa 
unionin tavoitteiden toteutumisen.” (kursivointi tässä) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90!Ks. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-222/05 ja C-225/05, J. van der Weerd 
ym. v. Minister van Landbouw, annettu 1.3.2007, kohta 16.!
91!Mäenpää 2011, s.200-201.!
92!Asia C-603/10, Pelati d.o.o. v. Republika Slovenija [ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa], 
kohta 25. !
93!Ks. edellä julkisasiamiehen ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-222/05 ja C-225/05, kohta 29.!
94!Asia C-284/11, EMS-Bulgaria Transport OOD v. Direktor na Direktsia Plovdiv [ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa], kohta 49. !
95!Salminen 2006, s. 5.  
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Vilpittömän yhteistyön periaate edellyttää, että jäsenvaltiot huolehtivat EU-oikeuteen 

sisältyvien säädösten asianmukaisesta noudattamisesta ja toteuttamisesta. Samalla se 

asettaa jäsenvaltioille negatiivisen velvoitteen pidättäytyä kaikista toimenpiteistä, jotka 

voisivat vaarantaa unionin tavoitteiden toteutumisen. 

Periaatteella voidaan nähdä olevan ainakin kaksi toisiinsa kytkeytyvää käyttöalaa. 

Ensinnäkin, se vaikuttaa perussopimuksissa määrättyjen tavoitteiden toteuttamiseen ja 

unionin politiikan toteuttamiseen. Tämä käyttöala on liitetty yleensä unionioikeuden 

implementointiin ja täytäntöönpanoon, jolloin keskeiseksi on muodostunut periaatteen 

jäsenvaltioille suunnattu velvoite huolehtia unionioikeuden ja sitä toteuttavien 

kansallisten säännösten noudattamisesta. Toisaalta vilpittömän yhteistyön periaatteella 

on ollut keskeinen asema ratkaisuissa, jotka ovat koskeneet unionioikeuden ja 

jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden suhteen määrittämistä.96 

2.4 Johtopäätökset 
!
Euroopan unionissa on luotu yhteinen arvonlisäverojärjestelmä, joka muodostaa osan 

Euroopan unionin oikeusjärjestystä. Arvonlisäverojärjestelmän tarkoituksena on 

mahdollisimman neutraali kulutusverotus, joka on yksi toimivien sisämarkkinoiden 

edellytyksistä. Jäsenyys Euroopan unionissa edellyttää unionin jäsenmailta tämän 

järjestelmän soveltamista. Arvonlisäverojärjestelmä on perustettu 

arvonlisäverodirektiivillä. 

Palveluiden suorituspaikkaa koskevat määräykset muodostavat osan 

arvonlisäverojärjestelmän sääntelykokonaisuudesta. Sääntely tapahtuu määräyksillä 

verollisten liiketoimien paikasta eli niin sanotuilla myyntimaasäännöillä.  Niiden 

tehtävänä on määritellä se valtio, jolla on oikeus kantaa vero palvelumyynnistä. 

Seuraava kuvio (kuvio 3) havainnollistaa myyntimaasääntöjen asemaa EU-oikeuden 

systematiikassa. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96!Salminen 2006, s. 10-11. !
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Kuvio 3. Myyntimaasäännöt EU-oikeuden systematiikassa.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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3 ELINKEINONHARJOITTAJIEN VÄLISTÄ PALVELUKAUPPAA 
KOSKEVAT MYYNTIMAASÄÄNNÖT 
!
Tässä luvussa tarkastellaan lähemmin elinkeinonharjoittajien97 välistä palvelukauppaa 

koskevia myyntimaasääntöjä. Luvun tavoitteena on ensisijaisesti selvittää niitä 

primääri- ja sekundäärioikeuden säännöksiä, jotka määrittävät sen, missä 

elinkeinonharjoittajien välinen palvelu katsotaan suoritetuksi. Samalla luvussa luodaan 

pohja tutkimuksen kannalta keskeisen käsitteen – kiinteän toimipaikan – 

käsittelemiselle. Vaikka luvun tavoitteena on ensisijaisesti selventää palveluiden 

suorituspaikkaa koskevaa sääntelyä, siinä viitataan myös Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytäntöön siltä osin kuin siitä on hyötyä säännösten tulkinnassa.  

Ensimmäisessä osiossa tarkastellaan myyntimaan yleissääntöä, joka kertoo missä 

palvelut katsotaan pääsääntöisesti suoritetuksi. Tässä osiossa selostettuun sääntelyyn 

perustuu myös seuraavassa luvussa tarkastelun kohteena oleva kiinteä toimipaikka.    

Toisessa osiossa tarkastellaan myyntimaan yleissäännöstä tehtäviä poikkeuksia. 

Poikkeussääntöjen  tarkastelu on tutkimuksen kannalta tarpeellinen, sillä palvelun 

suorituspaikan määrittämisessä tutkitaan ensin soveltuuko palvelumyyntiin jokin 

poikkeussääntö. Jos mikään poikkeussäännöistä ei sovellu palvelumyyntiin tulee 

sovellettavaksi myyntimaan yleissääntö. Tutkimuksen kannalta syvällisempi 

perehtyminen poikkeussääntöihin ei ole kuitenkaan tarpeellista, koska palvelun 

vastaanottajan määrittämisessä kiinteällä toimipaikalla on merkitystä ainoastaan 

myyntimaan yleissäännön alaisten palveluiden yhteydessä.  

Kolmas osio koskee moniosaisen kokonaispalvelun suorituspaikan määrittämistä. Tässä 

yhteydessä myyntimaan määrittäminen tapahtuu puhtaasti EU-tuomioistuimen asiaa 

koskevaa oikeuskäytäntöä hyväksikäyttäen.   

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97!Elinkeinonharjoittajan käsite on määritelty tekstikappaleessa 1.5.2.!
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3.1 Palveluiden suorituspaikka 
!
3.1.1 Myyntimaan yleissääntö 
!
Elinkeinonharjoittajien välisen palvelukaupan myyntimaan yleissääntö sisältyy 

arvonlisäverodirektiivin 44 artiklaan. Säännöksen mukaan lähtökohta palveluiden 

suorituspaikan määrittämisessä on seuraava: 

”Verovelvolliselle, joka toimii tässä ominaisuudessaan, suoritettavien palvelujen 
suorituspaikka on paikka, jossa tällä verovelvollisella on liiketoimintansa 
kotipaikka.” 

Palveluiden suorituspaikka määräytyy siis lähtökohtaisesti palvelun vastaanottavan 

elinkeinonharjoittajan kotipaikan perusteella. Seuraavassa tilanteessa tämä lähtökohta 

kuitenkin väistyy: 

”Jos nämä palvelut kuitenkin suoritetaan verovelvollisen kiinteään 
toimipaikkaan, joka sijaitsee muualla kuin verovelvollisen liiketoiminnan 
kotipaikka, palvelujen suorituspaikka on paikka, jossa kyseinen kiinteä 
toimipaikka sijaitsee.” 

Palvelun vastaanottavan elinkeinonharjoittajan kotipaikka ei siis määritä palvelun 

myyntimaata tilanteessa, jossa palvelu suoritetaan elinkeinonharjoittajan eri 

jäsenvaltiossa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan. Jotta palvelu voitaisiin katsoa 

suoritetuksi kiinteän toimipaikan sijaintimaassa, tulee kiinteän toimipaikan vastaanottaa 

palvelu ja käyttää sitä omiin tarpeisiinsa 98. Näissä tilanteissa kiinteä toimipaikka toimii 

ensisijaisena liittymäkohtana. Mikäli elinkeinonharjoittajalla ei ole liiketoiminnan 

kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa, palveluiden suorituspaikka määräytyy 

seuraavasti:  

”Jos tällaista liiketoiminnan kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, 
palvelujen suorituspaikka on paikka, jossa kyseiset palvelut vastaanottavan 
verovelvollisen kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on.” 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 21.  
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3.1.2 Käännetty verovelvollisuus 
!
Myyntimaan yleissäännön myötä verotusvalta elinkeinonharjoittajille myytävien 

palveluiden osalta on ostajan sijaintivaltiolla.  

Arvonlisäverotuksessa lähtökohtana on palvelun suorittajan verovelvollisuus99. 

Kuitenkin tilanteessa, jossa on kyse myyntimaan yleissäännön alaisen palvelun 

myynnistä ja jossa ostaja ja myyjä ovat sijoittautuneet eri jäsenvaltioihin, määräytyy 

verovelvollisuus arvonlisäverodirektiivin 196 artiklan perusteella. Tällöin 

arvonlisäveron on velvollinen maksamaan palvelun ostajana toimiva 

elinkeinonharjoittaja100.  

Säännöksestä seuraa, että yleissäännön alaisiin palvelumyynteihin sovelletaan pakollista 

käännettyä verovelvollisuutta silloin kun myyjä ei ole sijoittautunut ostajan 

jäsenvaltioon. Jos myyjä ja ostaja ovat sijoittautuneet samaan jäsenvaltioon, on 

pääsääntönä myyjän verovelvollisuus101.  

Vaikka myyjä olisikin sijoittautunut samaan jäsenvaltioon ostajan kanssa, 

veronmaksuvelvollisuuden pääsääntöön on olemassa poikkeus, jonka perusteella 

käännetty verovelvollisuus tulee normaalisti sovellettavaksi. Arvonlisäverodirektiivin 

artiklassa 192 a nimittäin säädetään siitä, milloin myyjän ei katsota sijoittuneen 

kyseiseen jäsenvaltioon käännettyä verovelvollisuutta koskevia säännöksiä 

sovellettaessa:  

”Verovelvollista, jolla on kiinteä toimipaikka sen jäsenvaltion alueella, jossa 
vero on maksettava, pidetään verovelvollisena, joka ei ole sijoittautunut 
kyseiseen jäsenvaltioon, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:  
a) hän tekee verollisen tavaroiden luovutuksen tai palvelujen suorituksen 
kyseisen jäsenvaltion alueella; 
b) tavaroiden luovuttajan tai palvelujen suorittajan toimipaikka kyseisen 
jäsenvaltion alueella ei osallistu tähän tavaroiden luovutukseen tai palvelujen 
suoritukseen.” 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99!Ks. Direktiivi 2006/112/EY, artikla 193.  
100!Ks. liite, esimerkit 2 ja 4.  
101!Ks. liite, esimerkki 1. 
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Säännöksen perusteella elinkeinonharjoittaja ei ole verovelvollinen toisen jäsenvaltion 

alueella suoritetusta palvelun myynnistä, jos kyseisen valtion alueella sijaitseva kiinteä 

toimipaikka ei osallistu palvelun suoritukseen102. Näitä tilanteita käsitellään tarkemmin 

tekstikappaleessa 4.2.3.  

3.1.3 Kaksinkertaisen verotuksen tai verottamatta jättämisen estäminen 
!
Kaksinkertaisella verotuksella tarkoitetaan sitä, että vaihdannan kohde on useammassa 

valtiossa verotuksen kohteena103. Verottamatta jättäminen on puolestaan kyseessä 

silloin, kun taloudellinen toiminta, jolla on liittymiä yhtä useampaan valtioon, on 

ainakin jonkin liittymävaltion tarkoituksen vastaisesti lievemmän verokohtelun alaista 

kuin vastaava yhden valtion rajojen sisällä tapahtuva taloudellinen toiminta104.    

Kaksinkertaisen verotuksen, verottamatta jättämisen ja kilpailun vääristymisen 

estämiseksi arvonlisäverodirektiivin 59 a artikla sisältää seuraavanlaisen määräyksen: 

”Jäsenvaltiot voivat niiden palvelujen osalta, joiden suorituspaikkaan 
sovelletaan 44, 45, 56 ja 59 artiklaa, katsoa 

a) minkä tahansa tällaisen palvelun tai kaikkien tällaisten palvelujen 
suorituspaikan, joka sijaitsee niiden alueella, sijaitsevan yhteisön ulkopuolella, 
jos palvelun tai palvelujen tosiasiallinen käyttö ja hyödyntäminen tapahtuu 
yhteisön ulkopuolella; 

b) minkä tahansa tällaisen palvelun tai kaikkien tällaisten palvelujen 
suorituspaikan, joka sijaitsee yhteisön ulkopuolella, sijaitsevan niiden alueella, 
jos palvelun tai palvelujen tosiasiallinen käyttö ja hyödyntäminen tapahtuu 
niiden alueella.” 

Elinkeinonharjoittajien välisessä palvelukaupassa arvonlisäverodirektiivin säännös 

mahdollistaa jäsenvaltion ohittaa myyntimaan yleissääntö tai kulkuneuvon lyhytaikaista 

vuokrausta koskeva poikkeussääntö (ks. tekstikappale 3.2.3), jos ostajan sijainnin 

mukaan palvelun myynnin katsotaan tapahtuvan EU:n ulkopuolella, mutta palvelun 

tosiasiallinen käyttö ja hyödyntäminen kuitenkin tapahtuvat kyseisessä jäsenvaltiossa. 

Samoin jäsenvaltio voi säännöksen perusteella vapauttaa arvonlisäverosta omassa 

maassaan palvelun myynnin maahan sijoittautuneelle ostajalle, jos palvelun 

tosiasiallinen käyttö ja hyödyntäminen tapahtuu EU:n ulkopuolella. Säännöksen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102!Ks. liite, esimerkki 3. 
103!Sainio 2011, s.17.!
104!Myrsky – Linnakangas 2005, s.13. 
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soveltaminen kuitenkin edellyttää poikkeuksen ottamista jäsenvaltion kansalliseen 

arvonlisäverolakiin. Useat EU-maat ovatkin ottaneet käyttöönsä tämän poikkeuksen 

erikseen määrittelemiensä palveluiden osalta.105 

Koska säännöksen soveltaminen on jätetty jäsenvaltioiden harkintavaltaan, tulee 

elinkeinonharjoittajien tarkastaa niissä maissa, joissa niiden palvelut katsotaan 

suoritetuksi, missä laajuudessa tämä valinnainen säännös vaikuttaa palveluiden 

suorituspaikkaan106. 

3.2 Myyntimaan yleissäännöstä tehtävät poikkeukset pääpiirteittäin 
 

Yleissääntöihin tehtiin arvonlisäverodirektiivin myötä eräitä poikkeuksia, jotka osin 

vastaavat voimassa olevia erityissääntöjä. Erityissäännöt perustuvat lähinnä 

kulutuspaikkaperiaatteen noudattamiseen liittyviin syihin. Osaa näistä 

erityissäännöksistä sovelletaan sekä elinkeinonharjoittajille että kuluttajille 

suoritettaviin palveluihin ja osaa vain joko elinkeinoharjoittajille  tai kuluttajille 

kohdistuviin palveluihin.107  

Vuoden 2010 alusta voimaan tulleen uudistuksen seurauksena elinkeinonharjoittajien 

välisessä palvelukaupassa sovelletaan poikkeussääntöjä seuraaviin palvelumyynteihin: 

• kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut; 

• matkustajakuljetuspalvelut; 

• kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus;  

• kulttuuri-, viihde- ja muut vastaavat palvelut;  

• ravintola- ja ateriapalvelut; ja 

• matkatoimistopalvelut. 

Poikkeussääntöjen alaisiin palvelumyynteihin ei ole pakko soveltaa käännettyä 

verovelvollisuutta. Tämä tarkoittaa palveluiden tarjoajan kannalta sitä, että sen 

myydessä poikkeussäännön alaisia palveluita voi elinkeinonharjoittajalle myynnin 

johdosta syntyä rekisteröitymisvelvollisuus arvonlisäverovelvolliseksi tarjottavan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105!Kallio ym. 2011, s.333-334.  
106!Wille 2009, s.15.    
107!HE 136/2009, s.13-14.!
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palvelun sijaintimaassa. Myyjän tuleekin tarkistaa kumpi – myyjä vai ostaja – on 

myyntimaassa verovelvollinen.108 

3.2.1 Kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut 
!
Arvonlisäverodirektiivin 47 artiklan perusteella kiinteään omaisuuteen liittyvien 

palveluiden suorituspaikka on kiinteän omaisuuden sijaintipaikka:  

”Kiinteään omaisuuteen liittyvien palvelujen, mukaan lukien asiantuntija- ja 
kiinteistönvälittäjäpalvelut, majoitustoiminta hotellialalla tai vastaavilla aloilla, 
kuten lomaleirit tai leirintätarkoitukseen varustetut alueet, kiinteän omaisuuden 
käyttöoikeuksien myöntäminen sekä rakennustyön valmistelua ja 
yhteensovittamista koskevat palvelut, kuten arkkitehtien ja 
rakennusvalvontayritysten palvelut, suorituspaikka on kiinteän omaisuuden 
sijaintipaikka.” 

Kiinteään omaisuuteen liittyvää palvelua koskeva myyntimaasäännös soveltuu 

ainoastaan sellaisiin palveluihin, joiden voidaan katsoa liittyvän välittömästi tiettyyn 

kiinteistöön. Täten palveluita, jotka palvelevat vain välillisesti kiinteistöjä, ei pidetä 

kiinteistöön kohdistuvina palveluina. Kiinteään omaisuuteen kohdistuviksi palveluiksi 

katsotaan ainakin seuraavat palvelut109: 

• asiantuntija- ja kiinteistönvälityspalvelut; 

• majoitustoiminnan hotellialalla tai vastaavilla aloilla; 

• käyttöoikeuksien myöntämisen kiinteään omaisuuteen; sekä  

• rakennustyön valmistelun ja yhteensovittamista koskevat palvelut. 

Kiinteistönvälitys- ja muut kiinteistöön liittyvät asiantuntijapalvelut ovat siten kiinteään 

omaisuuteen kohdistuvia palveluita. Kiinteään omaisuuteen kohdistuvilla 

asiantuntijapalveluina pidetään esimerkiksi kiinteistön arvon määritystä ja kiinteistön 

omistusoikeuden siirtämiseen liittyviä palveluita110. Kiinteistönvälityspalvelun 

määräytyminen koskee varsinaisten kiinteistöjen lisäksi myös kiinteistö- ja asunto-

osakeyhtiön osakkeiden välitystä111. Kiinteistössä harjoitettavaan liiketoimintaan 

kohdistuvan palvelun myyntimaa määräytyy yleissäännöksen perusteella. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108!Björklund ym. 2010, s.17 ja 139. !
109!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 47.  
110!Björklund ym. 2010, s.141.!
111!Äärilä – Nyrhinen 2010, s.335. 
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Myös majoituspalvelut ovat kiinteään omaisuuteen kohdistuvia palveluita. Tällaisina 

majoituspalveluina pidetään esimerkiksi hotelli-, leirintäalue- ja maatilamatkailun 

majoituspalveluiden myyntiä112. Direktiivissä tarkoitettuna kiinteän omaisuuden 

käyttöoikeuden luovutuksena pidetään maa-alueiden tai rakennusten tai huoneistojen 

pitkäaikaiseksi tarkoitettua vuokrausta113. Kiinteään omaisuuteen kohdistuvia palveluja 

koskevaa myyntimaasäännöstä sovelletaan edellä mainittujen lisäksi myös 

rakentamispalveluihin. !

Euroopan unionin tuomioistuin on käsitellyt useissa tuomioissaan kysymystä siitä, 

milloin kyseessä katsotaan olevan kiinteään omaisuuteen liittyvä palvelusuoritus. 

Keskeisessä merkityksessä tuomioistuimen ratkaisuharkinnassa on ollut kiinteään 

omaisuuteen liittyviä palveluita koskevan säännöksen tavoite, jonka mukaan verotus 

suoritetaan mahdollisuuksien mukaan siellä, missä tavarat ja palvelut käytetään.  

EU-tuomioistuin antoi käsitteen ”kiinteään omaisuuteen liittyvä palvelu” tulkinnan 

kannalta merkittävän tuomion koskien asiaa C-166/05 (Heger Rusi GmbH).  Tässä 

tuomioistuin katsoi, että kalastusluvan vastikkeellisen luovutuksen muodossa tapahtuva 

kalastusoikeuden luovuttaminen on kiinteään omaisuuteen liittyvä palvelusuoritus. 

Tuomioistuin perusteli kantaansa sillä, että kalastusoikeuksia ei voida käyttää kuin 

kyseisellä joella ja ainoastaan kalastusluvassa mainituissa joen osissa, jonka 

seurauksena joki on itsessään kalastuslupien keskeistä sisältöä ja samalla myös 

kalastusoikeuksien keskeistä sisältöä. Tuomioistuin jatkoi tältä osin, että 

palvelusuorituksen koostuessa itse omaisuuden luovuttamisesta, tämä kiinteä omaisuus 

on suorituksen olennainen ja välttämätön osa. Myös kiinteän omaisuuden sijaintipaikka 

vastasi tuomioistuimen mukaan palvelun lopullista kulutuspaikkaa. Näillä perustein 

tuomioistuin katsoi, että kalastusoikeuksien luovuttamisen ja niiden osien välillä, joihin 

ne kohdistuvat, on olemassa ”riittävän suora” yhteys.114  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112!Björklund ym. 2010, s.141.!
113!Äärilä - Nyrhinen 2010, s.335.!
114!Asia C-166/05, Heger Rudi GmbH v. Finanzamt Graz-Stadt [2006] Kok. I-07749, kohdat 25-27.  
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Julkisasiamies Kokott on asiaa C-155/12 (RR Donnelley Global Turnkey Solutions 

Poland Sp. z o.o.) koskevassa ratkaisuehdotuksessaan käsitellyt sitä, mitä EU-

tuomioistuin pitää ”riittävän suorana yhteytenä” palvelun ja kiinteän omaisuuden 

välillä. Kuten julkisasiamies toteaa, on riittävän suoraa yhteyttä koskeva vaatimus niin 

epätäsmällinen, että sen soveltaminen yksittäiseen tapaukseen ei ole ennakoitavissa. 

Hänen mielestään EU-tuomioistuimen tulisi hyväksyä näkemys, jonka mukaan 

palvelulla katsottaisiin olevan riittävän suora yhteys kiinteään omaisuuteen silloin, jos 

tietty kiinteä omaisuus on palvelun kohteena. Kyseessä tulisi olla tietty, asianomaisten 

yksilöimä kiinteä omaisuus. Koska suurin osa palveluista liittyy tavalla tai toisella 

kiinteään omaisuuteen, kiinteän omaisuuden tulisi olla myös palvelun kohteena, eli 

palvelun on kohdistuttava tiettyyn kiinteään omaisuuteen. Näin ollen 

arvonlisäverodirektiivin 47 artiklaa sovellettaessa palvelun ja kiinteän omaisuuden 

välillä on katsottava olevan riittävän suora yhteys silloin, jos ”palvelun kohteena on 

tietyn kiinteän omaisuuden käyttäminen, kiinteistöllä tehtävät työt tai sen arviointi tai 

palvelu mainitaan säännöksessä nimenomaisesti”. 115 

Kiinteään omaisuuteen liittyvän palvelun käsitettä on tarkasteltu lähemmin 

ehdotuksessa ”neuvoston asetukseksi neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 

282/2011 muuttamisesta palvelujen suorituspaikan osalta”. Ehdotusta on käsitelty 

tekstikappaleessa 3.2.7.  

3.2.2 Matkustajakuljetuspalvelut 
!
Arvonlisäverodirektiivin 48 artiklan perusteella matkustajakuljetuksen suorituspaikka 

on paikka, jossa kuljetus tapahtuu:  

 ”Matkustajakuljetuspalvelujen suorituspaikka on paikka, jossa kuljetus, 
huomioon ottaen kuljettu matka, tapahtuu.” 

Matkustajakuljetuspalveluilla tarkoitetaan henkilöiden kuljettamista tähän tarkoitetulla 

kuljetusvälineellä. Matkustajakuljetuspalveluksi katsotaan myös sellaiset 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115!Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-155/12, Minister Finansów v. RR Donnelley Global 
Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o., annettu 31.1.2013, kohdat 31-40. !
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henkilökuljetukset, joiden tarkoituksena ei ole henkilöiden kuljettaminen paikasta 

toiseen vaan jossa kuljettamisen lähtö- ja määräpaikka ovat samoja.116 

Matkustajakuljetuspalveluihin sovellettava myyntimaasääntö mahdollistaa 

jäsenvaltioiden verotustoimivallan rajoittamisen tilanteessa, jossa kuljetus toteutetaan 

useiden jäsenvaltioiden alueella. Matkustajakuljetuspalveluita koskevan 

liittymäsäännön tarkoituksena on varmistaa että kaikki jäsenvaltiot verottavat niiden 

alueella suoritettuja kuljetuspalveluita.117  

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kuljetuspalvelun 

kokonaisvastike jaetaan niiden jäsenvaltioiden kesken, joiden alueella palvelu on 

suoritettu. Vastikkeen jako tapahtuu siten, että vastike suoritetaan suhteessa kussakin 

jäsenvaltiossa kuljettuun matkaan.118  

Todettakoon tässä yhteydessä, että Euroopan unionin lopullisessa 

arvonlisäverojärjestelmässä matkustajakuljetuspalvelut tullaan todennäköisesti 

verottamaan siinä jäsenvaltiossa, josta unionissa tehtävä matka alkaa119. 

3.2.3 Kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus 
!
Arvonlisäverodirektiivin 56 artiklan 1 kohdan perusteella kuljetusvälineen lyhytaikaisen 

vuokrauksen suorituspaikaksi katsotaan paikka, jossa kuljetusväline tosiasiassa 

annetaan asiakkaan käyttöön: 

”Kulkuneuvon lyhytaikaisen vuokrauksen suorituspaikka on paikka, jossa 
kulkuneuvo tosiasiassa annetaan asiakkaan käyttöön.” 

Kuljetusvälineen vuokrauksella tarkoitetaan kuljetusvälineen jatkuvaa hallintaa tai 

käyttöä ja käytön lyhytaikaisuudella kulkuneuvon vuokrausta enintään 30 päivän ajaksi 

ja vesialusten osalta enintään 90 päivän ajaksi120. Kuljetusvälineellä puolestaan 

tarkoitetaan moottorikäyttöisiä ja moottorittomia ajoneuvoja sekä muita varusteita ja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116!Äärilä - Nyrhinen 2010, s.337.!
117!Asia C-116/96, Reisebüro Binder GmbH v. Finanzamt Stuttgart-Körperschaften [1997] Kok. I-06103, 
kohdat 13-14.  
118!Ks. edellä asia C-116/96, kohta 17.!!
119!Ks. direktiivi 2006/112/EY, artikla 393.  
120!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 56 kohta 2.  
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laitteita, jotka on suunniteltu henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen paikasta toiseen 

ja joita ajoneuvot voivat vetää, hinata tai työntää.121 

Edellytyksenä kuljetusvälineeksi katsomiselle on, että nämä on tavallisesti suunniteltu 

käytettäväksi kuljetustarkoitukseen ja niitä voidaan tosiasiallisesti käyttää siihen 

tarkoitukseen. Siksi kuljetusvälineeksi ei lasketa liikenteestä pysyvästi poistettuja 

ajoneuvoja eikä kontteja.122 

Edellä tarkoitettuja kulkuneuvoja ovat erityisesti seuraavat kulkuneuvot123: 

• maa-ajoneuvot, kuten autot, moottoripyörät, polkupyörät, kolmipyörät ja 

matkaperävaunut; 

• perävaunut ja puoliperävaunut, junavaunut, vesialukset sekä ilma-alukset; 

• ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu sairaiden tai loukkaantuneiden 

henkilöiden kuljetukseen; 

• maataloustraktorit muut maatalousajoneuvot; ja 

• mekaanis- tai sähkötoimiset liikuntarajoitteisten kulkuvälineet. 

Säännöstä sovellettaessa kulkuneuvon käyttöönottopaikalla tarkoitetaan sitä paikkaa, 

jossa asiakas tai hänen lukuunsa toimiva kolmas osapuoli ottaa kulkuneuvon fyysisesti 

haltuunsa124. Kulkuneuvon hallussapidon tai käytön kesto määritetään lähtökohtaisesti 

osapuolten välillä tehdyn sopimuksen perusteella. Mikäli osapuolten välillä on sovittu 

kulkuneuvon lyhyestä vuokrauksesta, ei sopimukseen perustuvan keston pitkittyminen 

ylivoimaiseen esteen takia vaikuta kulkuneuvon jatkuvan hallussapidon tai käytön 

keston määrittämiseen.125 Jos samojen osapuolten välillä on tehty peräkkäisiä 

sopimuksia saman kulkuneuvon vuokraamisesta, huomioon otetaan kaikkien 

sopimusten mukainen kesto. Tämä ei kuitenkaan koske samojen osapuolten välillä 

tehtyjä peräkkäisiä sopimuksia, joiden kohteena ovat eri kulkuvälineet.126 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 38 kohdat 1 ja 3.  
122!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 38 kohdat 1 ja 3.  
123!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 38 kohta 2.!
124!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 40.  
125!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 39 kohta 1.!
126!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 39 kohta 2.!
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Lyhytaikaisen vuokrasopimuksen tai lyhytaikaisten vuokrasopimusten, joka edeltää tai 

jotka edeltävät pitkäaikaisena pidettävää sopimusta, kestoa ei aseteta kyseenalaiseksi, 

ellei väärinkäyttöä esiinny127.  

3.2.4 Kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, koulutus-, viihde- ja muut vastaavat tapahtumat 
!
Arvonlisäverodirektiivin 53 artiklan perusteella kulttuuri-, taide-, urheilu, tiede-, 

koulutus-, viihde- ja muiden vastaavien palveluiden suorituspaikka on paikka, jossa 

kyseiset tapahtumat tosiasiassa järjestetään: 

”Verovelvolliselle suoritettavien kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, koulutus-, 
viihde- tai vastaaviin tapahtumiin, kuten messuille ja näyttelyihin, pääsyyn 
liittyvien palvelujen, sekä pääsyyn liittyvien liitännäispalvelujen, suorituspaikka 
on paikka, jossa kyseiset tapahtumat tosiasiassa järjestetään.” 

Säännöksen alaan kuuluvat sellaiset palvelusuoritukset, joiden keskeinen ominaisuus on 

myöntää pääsylippua tai maksua vastaan pääsyoikeus tapahtumaan128. Verokohteluun ei 

vaikuta se, miten tällaisten tapahtumien pääsylippujen jakelu on järjestetty129. Säännöstä 

sovelletaan erityisesti pääsyoikeuksiin, jotka koskevat130:  

• näytöksiä, teatteriesityksiä, sirkusnäytöksiä, messuja, huvipuistoja, konsertteja, 

näyttelyitä sekä muita vastaavia kulttuuritilaisuuksia; 

• urheilutapahtumia, kuten pelejä tai kilpailuja; tai 

• koulutus- ja tiedetapahtumia, kuten konferensseja ja seminaareja. 

Säännös koskee myös siinä mainittuihin tapahtumiin välittömästi liittyviä palveluita eli 

ns. liitännäispalveluita. Ne sisältyvät suoraan näihin palveluihin. Esimerkkeinä 

tällaisista palveluista voidaan mainita vaatetilojen ja saniteettitilojen käyttö.131 

Säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle rajataan voimistelusalien tai vastaavien käyttö 

maksua vastaan, sekä lippujen myyntiin liittyvät välittäjäpalvelut132. Edelleen 

soveltamisalan ulkopuolelle jäävät erilaiset tapahtuman järjestäjälle myydyt tilaisuuden 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127!Ks. edellinen. 
128!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 32 kohta 1.  
129!Ks. ehdotus neuvoston asetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (N:o 282/2011) muuttamisesta 
palveluiden suorituspaikan osalta (tekstikappale 3.2.7).  
130!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 32 kohta 2.!
131!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 33.!
132!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artiklat 32(3) ja 33.!
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toteuttamiseen liittyvät palvelut sekä kestoltaan pitempiaikaiset ja aktiivista 

osallistumista edellyttävät toiminnot133.   

3.2.5 Ravintola- ja ateriapalvelut 
!
Arvonlisäverodirektiivin 55 artiklan perusteella ravintola- ja ateriapalveluiden 

suorituspaikka on paikka, jossa palvelut tosiasiallisesti suoritetaan: 

”Muiden ravintola- ja ateriapalvelujen kuin sellaisten, jotka tosiasiallisesti 
suoritetaan vesialuksilla, ilma-aluksilla tai junissa yhteisössä suoritetun 
matkustajakuljetuksen osuuden aikana, suorituspaikka on paikka, jossa palvelut 
tosiasiallisesti suoritetaan.” 

Säännös kuvastaa palveluiden kulutuspaikkaa ja samalla se turvaa tasavertaiset 

toimintaedellytykset palveluiden tarjoajille. Ravintolapalvelulla tarkoitetaan tässä 

yhteydessä myyjän tiloissa tapahtuvaa tarjoilua ja ateriapalveluilla ostajan osoittamissa 

tiloissa tapahtuvaa tarjoilua.134  

Säännös ei kuitenkaan sovellu sellaisiin ravintola- tai ateriapalveluihin, jotka suoritetaan 

vesialuksilla, ilma-aluksilla tai junissa unionin alueella suoritetun matkustajakuljetuksen 

osuuden aikana. Näissä kuljetusvälineissä suoritetut palvelut onkin tarpeellista rajat 

säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle, sillä niissä myytävien ravintola- ja 

ateriapalvelun fyysistä suorituspaikkaa on monissa tapauksissa vaikea määritellä. 

Näiden palveluiden suorituspaikkana pidetään arvonlisäverodirektiivin 57 artiklan 1 

kohdan perusteella matkustajakuljetuksen lähtöpaikkaa: 

”Ravintola- ja ateriapalvelujen, jotka tosiasiallisesti suoritetaan vesialuksilla, 
ilma-aluksilla tai junissa yhteisössä suoritetun matkustajakuljetuksen osuuden 
aikana, suorituspaikka on matkustajakuljetuksen lähtöpaikka.” 

Kaikissa tilanteissa palveluiden suorituspaikan määrittäminen ei ole kuitenkaan 

yksinkertaista. Ongelmallisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa ravintola- tai 

ateriapalvelun suoritus unionin alueella tapahtuu osittain unionissa suoritetun 

matkustajakuljetuksen osuuden aikana ja osittain tällaisen osuuden ulkopuolella, mutta 

jonkin jäsenvaltion alueella. Tätä tilannetta varten on annettu erityismääräys, jonka 

perusteella palveluiden suorituspaikka tulee määritellä kokonaisuudessaan niiden 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133!Parkkola 2010, s. 60.!
134!Parkkola 2010, s.60.!
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suorituspaikan määrittelyä koskevien sääntöjen mukaisesti, joita sovelletaan ravintola- 

tai ateriapalveluiden suorituksen alkaessa135.  

Edellä selostettujen säännösten soveltamiseksi arvonlisäverodirektiivi ja neuvoston 

täytäntöönpanoasetus (N:o 282/2011) sisältävät keskeisiä täsmennyksiä esimerkiksi 

matkustajakuljetuksen osuuden, lähtöpaikan ja saapumispaikan määrittämiseksi136. 

3.2.6 Matkatoimistopalvelut 
!
Matkan toteuttamiseksi suoritettuja liiketoimia käsitellään arvonlisäverotuksessa yhtenä 

matkatoimiston asiakkaalle suorittamana palveluna137. Arvonlisäverodirektiivin 307 

artiklan perusteella matkatoimistopalvelun suorituspaikka määräytyy myyjän 

sijoittautumispaikan perusteella: 

”[…] palvelua verotetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa matkatoimistolla on 
liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, josta se on suorittanut 
palvelun.” 

Tämä matkatoimistoja koskeva eritysjärjestelmä koskee matkatoimistoja, jotka toimivat 

omissa nimissään suhteessa asiakkaisiin käyttäen muiden verovelvollisten luovuttamia 

tavaroita ja suorittamia palveluita matkojen toteuttamisessa. Matkatoimistopalvelun 

käsite pitää sisällään ainoastaan muilta verovelvollisilta hankitut palvelusuoritukset138. 

Matkatoimistoja koskeva erityisjärjestelmä ei siis tule sovellettavaksi sellaisiin 

matkatoimistoihin, jotka toimivat ainoastaan välittäjinä ja joihin sovelletaan veron 

perusteen laskemiseksi ”verovelvollisen hankkijan saamia eriä, jotka ovat jälkimmäisen 

nimissä ja lukuun kertyneiden kustannusten korvausta ja jotka verovelvollisen 

kirjanpidossa käsitellään läpikulkueränä”139. Turistimatkojen järjestäjä katsotaan 

matkatoimistoiksi matkatoimistoja koskevaa erityisjärjestelmää sovellettaessa140. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 282/2011, artikla 57.  
136!Ks. tarkemmin direktiivi 2006/112/EY, artikla 57 kohta 2; Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 
282/2011, artikla 35.!!
137!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 307.  
138!Asia C-557/11, Maria Kozak v. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie [ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa], kohta 24.!
139!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 79 kohta 1 alakohta c.!
140!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 306.!
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Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan matkatoimistojen 

liiketoimiin sovellettavaan erityiseen arvonlisäverojärjestelmään liittyvien sääntöjen 

pääasiallisena tavoitteena on niiden vaikeuksien välttäminen, joita taloudellisille 

toimijoille aiheutuu niistä arvonlisäverodirektiivin yleisistä periaatteista jotka liittyvät 

kolmansilta hankittavaa palvelua edellyttävään toimintaan. Palveluiden moninaisuuden 

ja niiden paikantamisen vuoksi muun muassa palveluiden suorituspaikkaa koskevien 

yleisten sääntöjen soveltaminen aiheuttaisi käytännön vaikeuksia näille yrityksille, mikä 

olisi omiaan vaikeuttamaan niiden toimintaa.141 

3.2.7 Komission ehdotus neuvoston asetukseksi 
!
Euroopan komissio antoi 18.12.2012 ehdotuksen neuvoston asetukseksi 

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 muuttamisesta palveluiden suorituspaikan 

osalta. Ehdotuksen pääasiallinen sisältö kohdistuu muille kuin verovelvollisille 

suoritettavien televiestintä-, lähetys, tai sähköisten palveluiden suorituspaikan 

määrittämistä vuoden 2015 alusta alkaen. Ehdotuksen täytäntöönpanotoimenpiteet 

koskevat kuitenkin myös kiinteään omaisuuteen liittyviä palveluita ja sellaisten lippujen 

jakelua, joita vastaan myönnetään pääsy kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, koulutus-, 

viihde- ja vastaaviin tapahtumiin.  

Kiinteään omaisuuteen liittyvien palveluiden suorituspaikkaa koskevien 

täytäntöönpanotoimenpiteiden tarkoituksena on selventää arvonlisäverodirektiivin 47 

artiklan soveltamisalaa arvonlisäverokomitean hyväksymien ohjeiden mukaisesti. 

Kiinteän omaisuuden uusi määritelmä tulisi perustumaan suureksi osaksi Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Keskeisimpinä muutoksia olisi täsmennys, 

jonka mukaan palvelun katsominen kiinteään omaisuuteen liittyväksi edellyttäisi 

riittävän suoraa yhteyttä. Asetusehdotuksessa annetaan myös joukko esimerkkejä 

palveluista, jotka liittyvät kiinteään omaisuuteen ja joiden ei katsota liittyvän kiinteään 

omaisuuteen. Ehdotuksessa annetaan myös muutamia täsmennyksiä kiinteään 

omaisuuteen liittyvistä palveluista142.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141!Ks. edellä asia C-557/11, kohta 19 oikeuskäytäntöviittauksineen.  
142!Ehdotuksen tarkempaa käsittelyä tämän tutkielman puitteissa ei nähdä tarpeelliseksi.  
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Ehdotuksen perusteella pääsylippujen (kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, koulutus-, 

viihde-, ja vastaavat tapahtumat) jakelun verokohteluun ei vaikuta se, miten tällaisten 

tapahtumien pääsylippujen jakelu on järjestetty. Lippujen jakelu vahvistettaisiin aina 

verotettavaksi paikassa, jossa tilaisuus järjestetään.  

Asetus on ehdotettu tulemaan voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, 

kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä tultaisiin soveltamaan 1. 

päivästä tammikuuta 2015 lähtien.  

3.3 Moniosaisen kokonaispalvelun myyntimaa EU-tuomioistuimen 
oikeuskäytännön valossa 
!
Jäsenvaltioiden verotusvalta riippuu verollisen palvelun suorituspaikasta. Vaikka 

arvonlisäverotuksen lähtökohtana onkin jokaisen palvelusuorituksen erillisyys ja 

itsenäisyys143, ongelmalliseksi ovat muodostuneet useita osatekijöitä käsittävien 

liiketoimien  suorituspaikan määrittäminen. Kysymys on siitä, tuleeko näiden erillisten 

osatekijöiden suorituspaikka todeta aina erikseen vai voidaanko niihin soveltaa 

yhtenäistä perustetta. Euroopan unionin tuomioistuin on joutunut ottamaan useasti 

kantaa tähän kysymykseen.   

EU-tuomioistuimen mukaan silloin kun liiketoimi koostuu useasta eri osatekijästä ja 

toiminnosta, oikeudellisessa arvioinnissa tulee ottaa huomioon kaikki ne olosuhteet, 

joissa kyseinen liiketoimi suoritetaan. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon käsiteltävänä 

olevan liiketoimen luonteenomaiset osatekijät. Näiden olosuhteiden avulla voidaan 

ratkaista onko kyse kahdesta tai useammasta erillisestä suorituksesta vai yhdestä 

yhtenäisestä suorituksesta.144  

EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan useita muodollisesti erillisiä suorituksia, 

jotka voidaan tehdä erikseen ja joita näin ollen voidaan erikseen verottaa, on tietyissä 

olosuhteissa pidettävä yhtenä ainoana liiketoimena, jos niitä ei katsota itsenäisiksi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143!Asia C-111/05, Aktiebolaget NN v. Skatteverket [2007] Kok. I-02697, kohta 22; Asia C-461/08, Don 
Bosco Onroerend Goed BV v. Staatssecretaris van Financiën [2009] Kok. I-11079, kohta 35.!
144!Asia C-44/11, Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst v. Deutsche Bank AG [ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa], kohta 18 oikeuskäytäntöviittauksineen; Asia C-392/11, Field Fisher 
Waterhouse LLP v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa], kohta 18.   
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palvelusuorituksiksi145. EU-tuomioistuimen näkemyksen mukaan palvelusuoritusta on 

pidettävä yhtenä kokonaisuutena silloin, kun verovelvollisen tarjoamat kaksi osatekijää 

tai toimintoa tai sitä useammat osatekijät tai toiminnot liittyvät niin läheisesti yhteen, 

että ne muodostavat objektiivisesti tarkasteltuna yhden jakamattoman taloudellisen 

suorituksen, jonka paloittelu osiin olisi keinotekoista146.  

EU-tuomioistuimen mukaan yksi yhtenäinen suoritus on kyseessä erityisesti silloin, jos 

yksi erillinen suoritus muodostaa pääsuorituksen ja muut erilliset suoritukset ovat vain 

pääsuoritteelle liitännäisiä suorituksia. Erillistä suoritusta on pidettävä pääsuoritukselle 

liitännäisenä, kun se ei ole asiakaskunnan kannalta tavoite sinällään vaan keino nauttia 

pääasiallisesta suorituksesta parhaissa olosuhteissa. Sillä seikalla, että palvelusta 

laskutetaan vain yksi hinta, ei ole ratkaisevaa merkitystä.147  

Jos palvelusuoritus katsotaan edellä esitetyillä perusteilla yhdeksi yhtenäiseksi 

suoritukseksi, joka pitää sisällään pääasiallisen suorituksen ja siihen liitännäiset 

suoritukset, näitä liitännäisiä suorituksia tulee kohdella verotuksellisesti samoin kuin 

pääasiallista suoritusta.148  

Jos pääsuoritteen ja sen liitännäisten suoritteiden välinen yhteys on heikko, tulee 

palveluiden suorituspaikkaa määritettäessä sovellettavaksi jakamisperiaate. Tällöin 

liiketoimessa katsotaan tapahtuvan vähintään kaksi erillistä myyntiä149. 

Lähtökohtaisesti kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on todeta pääasian 

oikeudenkäynnissä, muodostavatko suoritukset yhden yhtenäisen suorituksen ja mitkä 

ovat erillisiä suorituksia tai pääasiallinen suoritus. EU-tuomioistuimen velvollisuutena 

on puolestaan esittää kansallisille tuomioistuimille kaikki unionin oikeuden tulkintaan 

liittyvät seikat, jotka saattavat olla hyödyllisiä niiden ratkaistaessa käsiteltävänä olevaa 

asiaa.150  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145!Asia C-425/06, Ministero dell’Economia e delle Finanze v. Part Service Srl [2008] Kok. I-00897, 
kohta 51.  
146!Asia C-41/04, Levob Verzekeringen BV ym. v. Staatssecretaris van Financiën [2005] Kok. I-09433, 
kohta 22.  
147!Asia C-349/96, Card Protection Plan Ltd (CPP) v. Commissioners of Customs & Excise [1996] Kok. 
I-00973, kohta 30.  !
148!Ks. edellä asia C-44/11, kohta 19.  
149!Kallio ym. 2011, s.300.  
150!Ks. edellä asia C-392/11, kohta 20 oikeuskäytäntöviittauksineen.!
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3.4 Johtopäätökset 
 

Palvelun myynnin arvonlisäverokäsittely ratkaistaan lukuisten palveluita koskevien 

myyntimaasääntöjen perusteella. Myyntimaasääntöjen tehtävänä on ratkaista se maa, 

jonka arvonlisäverolainsäädäntöä palvelumyyntiin sovelletaan. Arvonlisäverodirektiivin 

ja siihen direktiivillä (2008/8/EY) tehtyjen muutosten johdosta palveluiden 

verotuspaikkaa koskevat säännöt ovat muuttuneet ja samalla selkeytyneet ja 

yksinkertaistuneet.  

Palvelun myyntimaan selvittäminen aloitetaan palvelun ostajan aseman määrittämisellä. 

Tämä johtuu siitä, että elinkeinonharjoittajalle ja kuluttajalle myytävissä palveluissa on 

oma myyntimaan yleissääntö ja siitä tehtävät poikkeukset. Kun ostajan asema on saatu 

selvitettyä, myytävä palvelu luokitellaan ja palvelulle etsitään soveltuva 

myyntimaasääntö.  

Palvelun myyntimaan yleissäännön mukaan palvelu verotetaan 

ensisijaisuusjärjestyksessä siinä maassa, jossa ostajalla on (1) kiinteä toimipaikka, johon 

palvelu suoritetaan, (2) liiketoiminnan kotipaikka, tai (3) kotipaikka tai pysyvä 

asuinpaikka. Myyntimaan yleissääntö ja siitä tehtävät poikkeukset on listattu 

taulukkoon 2.  

Taulukko 2. Elinkeinonharjoittajalle myydyn palvelun myyntimaa.151  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151!Mukailtu Verohallinnon ohjeesta: ”Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen”.  

Palvelu     Myyntimaa 

Yleissääntö Ostajan maa 

Kiinteään omaisuuteen liittyvät palvelut Kiinteän omaisuuden 
sijaintimaa 

Henkilökuljetuspalvelut Suoritusmaa 

Kuljetusvälineen lyhytaikainen vuokraus Kuljetusvälineen luovutusmaa 

Kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede-, koulutus-, viihde- ja muut 
vastaavat palvelut 

Maa, jossa tilaisuus 
järjestetään 

Ravintola- ja ateriapalvelu Suoritusmaa 

Matkatoimistopalvelut Myyjän maa 
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4 KIINTEÄ TOIMIPAIKKA JA SEN MUODOSTUMISEEN VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT 
!
Kiinteän toimipaikan merkitystä elinkeinonharjoittajien välisessä palvelukaupassa ei 

voida kylliksi korostaa. Käsitteen pääasiallinen käyttöalue on palvelun suorituspaikan ja 

verovelvollisen määrittämisessä. Käsitteen avulla kohdennetaan siis paitsi 

verovelvollinen myös se valtio, jossa myynti katsotaan suoritetuksi eli millä maalla on 

verotusoikeus kyseiseen palvelusuoritukseen.   

Arvonlisäverodirektiivi ei sisällä kiinteän toimipaikan määritelmää, vaikka käsite on 

keskeisessä asemassa ulkomaalaisen verovelvollisuutta ja myös palvelun myyntimaata 

määriteltäessä. Ennen neuvoston täytäntöönpanoasetusta (N:o 282/2011) kiinteän 

toimipaikan muodostumisen arviointi perustuikin pitkälti EU-tuomioistuimen 

oikeuskäytännössään luomiin kiinteän toimipaikan ominaispiirteisiin.  

Neuvoston täytäntöönpanoasetus sisältää täsmennyksiä kiinteän toimipaikan 

käsitteeseen. Asetuksen yhtenä tavoitteena onkin ollut helpottaa liiketoiminnan 

kotipaikan ja kiinteän toimipaikan käsitteiden soveltamista152. Tavoitteena on varmistaa  

verollisten liiketoimien sijaintipaikan määrittämiseen liittyvien sääntöjen 

yhdenmukainen soveltaminen. Asetuksen kiinteää toimipaikkaa koskevista 

täsmennyksistä huolimatta, kiinteän toimipaikan muodostuminen on useissa tilanteissa 

epäselvää.  

EU-tuomioistuimen käsitettä koskeva oikeuskäytäntö on siten edelleen keskeisessä 

asemassa silloin kun kiinteän toimipaikan muodostumista ei voida varmuudella arvioida 

asetuksen määritelmien avulla. EU-tuomioistuimen lähtökohtana verotuksellisen 

liittymäkohdan määrittämisessä on taloudellisen todellisuuspohjan huomioon 

ottaminen, joka on samalla koko arvonlisäverojärjestelmän soveltamisen 

perusedellytys153.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, johdanto-osion kohta 14.  
153!Asia C-73/06, Planzer Luxembourg Sàrl v. Bundeszentralamt für Steuern [2007] Kok. I-05655, kohta 
43. !
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Kiinteän toimipaikan muodostumisen tutkimiseksi tämä luku on jaettu neljään osioon. 

Näistä ensimmäisessä erotetaan kiinteän toimipaikan ja liiketoiminnan kotipaikan 

käsitteet toisistaan. Toisessa osiossa tutkitaan kiinteän toimipaikan rooleja palvelun 

vastaanottajana ja palvelun luovuttajana.  

Kolmannessa osiossa perehdytään siihen, milloin EU-tuomioistuin on  katsonut kiinteän 

toimipaikan muodollisten edellytysten täyttyneen. Tässä yhteydessä on käytetty EU-

tuomioistuimen keskeisintä kiinteän toimipaikan muodostumista koskevaa 

oikeuskäytäntöä, johon se perustaa edelleen, vielä vuosien ja jopa vuosikymmentenkin 

jälkeen, omat ratkaisunsa.   

Luvun viimeisessä osiossa keskitytään analysoimaan lyhyesti EU-tuomioistuimen 

kiinteän toimipaikan muodostumista koskevaa oikeuskäytäntöä. Tämä tapahtuu 

analogiaa hyväksikäyttäen.  

4.1 Kiinteä toimipaikka ja liiketoiminnan kotipaikka 
!
4.1.1 Liiketoiminnan kotipaikan käsite 
!
Liiketoiminnan kotipaikan käsite on itsenäinen suhteessa kiinteän toimipaikan 

käsitteeseen. Näin ollen elinkeinonharjoittajalle voi muodostua jäsenvaltioon 

liiketoiminnan kotipaikka vaikka kiinteää toimipaikkaa kyseiseen jäsenvaltioon ei 

muodostuisikaan.154Arvonlisäverodirektiivin palveluiden suorituspaikan yleissääntöä 

sovellettaessa, verovelvollisen liiketoiminnan kotipaikan määrittämisen lähtökohtana 

ovat neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (N:o 282/2011) sitä koskevat määräykset.  

Verovelvollisen liiketoiminnan kotipaikkana pidetään paikkaa, jossa yrityksen 

keskushallinnon tehtävät suoritetaan155. Liiketoiminnan kotipaikan määrittämisessä 

otetaan huomioon myös paikka, jossa yrityksen yleistä liikkeenjohtoa koskevat 

olennaiset päätökset tehdään, jossa on  yrityksen liiketoiminnan sääntömääräinen 

kotipaikka ja jossa yrityksen johto kokoontuu156.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154!Ks. edellä asia C-73/06, kohdat 58-59.!
155!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 10 kohta 1.  
156!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 10 kohta 2.!
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Tilanteissa, joissa liiketoiminnan kotipaikkaa ei ole mahdollista määrittää varmuudella 

näiden perusteiden avulla, ensisijaisena perusteena pidetään paikkaa, jossa yrityksen 

yleistä liikkeenjohto koskevat olennaiset päätökset tehdään. Pelkän postiosoitteen 

olemassaolon perusteella ei voida määrittää missä verovelvollisen liiketoiminnan 

kotipaikka on157.  

Liiketoiminnan kotipaikan määrittämisessä voidaan käyttää hyväksi myös Euroopan 

unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. EU-tuomioistuin on määrittänyt taloudellisen 

toiminnan kotipaikan (lue: liiketoiminnan kotipaikka) paikaksi, jossa yhtiön yleiset 

liikkeenjohdon keskeiset päätökset tehdään ja jossa sen keskushallinto toimii158. Tältä 

osin määritelmä näyttää vastaavan edellä mainittua.  

Liiketoiminnan kotipaikan määrittämisessä voidaan tuomioistuimen mukaan käyttää 

useita eri tekijöitä. Näistä ensisijaisia ovat yhtiön sääntömääräinen kotipaikka, 

keskushallinnon sijaintipaikka, yhtiön johdon kokoontumispaikka ja se paikka jossa 

yhtiön yleisistä toiminnallisista linjauksista päätetään. Muita huomioon otettavia 

tekijöitä ovat keskeisten johtohenkilöiden kotipaikka, yhtiökokouksen paikka, 

hallinnollisten ja kirjanpidollisten asiakirjojen säilytyspaikka ja varainhoidon, erityisesti 

pankkiasioiden hoitamisen, pääasiallinen paikka.159  

Edellä esitetystä seuraa, että postilaatikkoyrityksille tai bulvaaneille luonteenomaista 

näennäistä sijoittautumista ei voida pitää liiketoiminnan kotipaikkana160. Taloudellisella 

todellisuuspohjalla on tulkinnassa suuri merkitys.  

4.1.2 Kiinteän toimipaikan käsite 
!
Arvonlisäverodirektiivi ei sisällä kiinteän toimipaikan määritelmää. Ennen neuvoston 

täytäntöönpanoasetuksen (N:o 282/2011) voimaantuloa kiinteän toimipaikan 

määrittäminen perustui pitkälti Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä 

esiin nostamiin tulkintoihin kiinteän toimipaikan ominaispiirteistä. Myös 

arvonlisäverokomitea on joutunut tulkintaohjeissaan ottamaan kantaa kiinteän 

toimipaikan käsitteeseen.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 10 kohta 3.!
158!Ks. edellä asia C-73/06, kohta 60. !
159!Ks. edellä asia C-73/06, kohta 61. !
160!Ks. edellä asia C-73/06, kohta 62. !
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Neuvoston täytäntöönpanoasetuksen lähtökohtana on kiinteän toimipaikan käsitteen 

tulkitseminen sen asiayhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteälle toimipaikalle 

asetettavat edellytykset tulee määritellä eri tavoin siitä riippuen, toimiiko toimipaikka 

palvelun luovuttajana vai vastaanottajana.161 

4.2 Kiinteä toimipaikka palvelusuorituksessa 
!
4.2.1 Kiinteä toimipaikka palvelun vastaanottajana 
!
Neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (N:o 282/2011) 11 artiklan 1 kohta koskee kiinteän 

toimipaikan käsitettä tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa toiselle 

elinkeinonharjoittajalle myyntimaan yleissäännön alaista palvelusuoritusta. Säännöksen 

mukaan: 

”Kiinteä toimipaikka on […] liiketoiminnan kotipaikkaa lukuun ottamatta mikä 
tahansa toimipaikka, jolla on riittävä pysyvyysaste sekä henkilöstöresurssien ja 
teknisten resurssien osalta soveltuva rakenne, jonka avulla se pystyy 
vastaanottamaan ja käyttämään sen omia tarpeita varten suoritettavia palveluja. ” 

Arvonlisäverokomitea on ottanut kantaa tulkintaohjeessaan siihen milloin kiinteä 

toimipaikka voidaan katsoa palvelun vastaanottajaksi. Arvonlisäverokomitea on 

tulkintaohjeessaan lausunut lähes yksimielisesti, että toimipaikalla tulee olla molemmat 

yllä esitetyt ominaispiirteet, jotta se voitaisiin katsoa palvelusuorituksen 

vastaanottavaksi kiinteäksi toimipaikaksi162.  

Edellä esitetyllä kiinteän toimipaikan määritelmällä on kuitenkin useita ongelmia, jotka 

hankaloittavat sen yhtenäistä soveltamista. Se ei ensinnäkään vaadi, että ostajana 

toimiva elinkeinonharjoittaja osallistuu liiketoimeen. Toiseksi, virke ”pystyy 

vastaanottamaan ja käyttämään sen omia tarpeita varten” ei vaadi, että ostajan 

toimipaikka tosiasiassa käyttää palvelua omiin tarpeisiinsa. Toimipaikalta vaaditaan 

nimittäin ainoastaan kykyä käyttää niitä. Kolmanneksi, virke ”omia tarpeita varten” ei 

välttämättä tarkoita, että ostajan toimipaikan tulisi käyttää palveluja taloudellisessa 

toiminnassa. Neljänneksi, määritelmä ei selvennä kuinka ”riittävä pysyvyysaste” 

toimipaikalla tulee olla. Kiinteän toimipaikan määritelmän epämääräisyydestä seuraa, 

että palvelun tarjoajilla ja heidän asiakkaillaan saattaa olla erilainen näkemys siitä 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161!Holopainen 2011, s.433.!
162!VAT Committee, working paper no. 619.  
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tulkitaanko asiakkaan toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva toimipaikka kiinteäksi 

toimipaikaksi vai ei.163 

Ostajan sijoittautuminen tarkasteltavana olevaa jäsenvaltioon ei ole kuitenkaan 

merkityksetön vaikka toimipaikkaa ei katsottaisikaan palvelut vastaanottavaksi 

kiinteäksi toimipaikaksi. Arvonlisäverodirektiivi nimittäin mahdollistaa sen, että 

jäsenvaltio voi katsoa palvelun suoritetuksi jäsenvaltion alueella, jos palvelun 

tosiasiallinen käyttö ja hyödyntäminen tapahtuvat siellä. Säännöksen soveltaminen 

edellyttää kuitenkin sitä koskevan poikkeuksen ottamista jäsenvaltion kansalliseen 

arvonlisäverolakiin.164 

4.2.2 Palvelun luonteen ja käyttötarkoituksen selvittäminen 
!
Vaikka kiinteän toimipaikan määrittäminen olisi yksittäisessä tilanteessa täysin selvää, 

joissain tilanteissa ongelmia aiheuttaa epäselvyys siitä mikä palvelun vastaanottajan 

kiinteistä toimipaikoista tosiasiassa vastaanottaa palvelun165. Vastuu palvelun 

vastaanottajan sijaintipaikan määrittämisestä on palvelun suorittajalla.  

Tätä tilannetta varten neuvoston täytäntöönpanoasetuksen 22 artiklan 1 kohdassa 

säädetään seuraavaa: 

”Hankkijan sen kiinteän toimipaikan määrittämiseksi, johon palvelu suoritetaan, 
palvelun suorittajan on tarkasteltava suoritetun palvelun luonnetta ja 
käyttötarkoitusta. 

Kun palvelun suorittaja ei suoritetun palvelun luonteen ja käyttötarkoituksen 
perusteella pysty määrittämään kiinteää toimipaikkaa, johon palvelu suoritetaan, 
palvelun suorittajan on kiinteää toimipaikkaa määrittäessään tarkasteltava 
erityisesti sitä, ilmoitetaanko kiinteä toimipaikka sopimuksessa, 
tilauslomakkeessa ja hankkijan palvelun suorittajalle toimittamassa hankkijan 
kotijäsenvaltion antamassa arvonlisäverotunnisteessa palvelun hankkijaksi ja 
onko kiinteä toimipaikka se yksikkö, joka maksaa palvelusta. 

Jos hankkijan kiinteää toimipaikkaa, johon palvelu suoritetaan, ei voida 
määrittää näiden tekijöiden perusteella tai nämä palvelut suoritetaan 
verovelvolliselle sellaisen sopimuksen perusteella, joka koskee yhtä tai 
useampaa yksilöimättömällä ja määrittämättömällä tavalla käytettävää palvelua, 
palvelujen suorittaja voi perustellusti katsoa palvelut suoritetuiksi paikassa, joka 
on hankkijan liiketoiminnan kotipaikka.” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163!Merkx 2012, s.22.  
164!Ks. asiasta tarkemmin tekstikappaleessa 3.1.3.  
165!Merkx 2012, s. 23.  



!
!

! !  

51!!!
Lähtökohtaisesti palvelun vastaanottavan kiinteän toimipaikan määrittäminen tapahtuu 

siis palvelun luonteen ja käyttötarkoituksen perusteella. Ainoastaan tilanteessa, jossa 

kiinteän toimipaikan määrittäminen ei näillä perusteilla onnistu,  turvaudutaan 

seuraavien tekijöiden tarkasteluun: ilmoitetaanko kiinteä toimipaikka 

elinkeinonharjoittajien välisessä sopimuksessa, tilauslomakkeessa ja hankkijan palvelun 

suorittajalle toimittamassa hankkijan kotijäsenvaltion antamassa 

arvonlisäverotunnisteessa palvelun hankkijaksi,  ja onko kiinteä toimipaikka se yksikkö, 

joka maksaa palvelusta.  

Arvonlisäverokomitean suuren enemmistön käsityksen mukaan tilanteessa, jossa laskun 

sisältämä arvonlisäverotunniste viittaa kiinteän toimipaikan sijaintivaltioon, oletuksena 

voidaan pitää palvelun suorittamista juuri tuohon kiinteän toimipaikkaan, mikäli ei 

voida osoittaa toisin166. Arvonlisäverokomitea on ottanut kantaa myös tilanteeseen, 

jossa vastaanottajan kiinteää toimipaikkaa ei voida määrittää edellä mainittujen 

tekijöiden perusteella tai jossa palvelu suoritetaan sellaisen palvelusopimuksen 

perusteella, jossa kohteena on yksi tai useampi yksilöimätön tai määrittelemätön 

palvelu. Näissä tilanteissa palvelu katsotaan suoritetuksi paikassa, joka palvelun 

vastaanottajan liiketoiminnan kotipaikka on.167 

Palvelun vastaanottajan aseman, ominaisuuksien ja sijaintipaikan arviointia koskevan 

yleissäännön mukaan palveluiden suorituspaikkaa koskevia sääntöjä sovellettaessa 

otetaan huomioon ainoastaan verotettavan tapahtuman toteutumishetkellä vallitsevat 

olosuhteet. Vastaanotetun palvelun käytössä mahdollisesti myöhemmät tapahtuvat 

muutokset eivät siten vaikuta palvelun suorituspaikan määrittämiseen edellyttäen, että 

väärinkäyttöä ei esiinny.168 

4.2.3 Kiinteän toimipaikan osallistuminen palvelusuoritukseen 
!
Kuten myyntimaan yleissäännön käsittelyn yhteydessä todettiin, verovelvollista 

määritettäessä palvelun suorittajan ei katsota sijoittautuneen samaan jäsenvaltioon 

palvelun vastaanottajan kanssa, jos verovelvollisen kyseisen jäsenvaltion alueella 

sijaitseva kiinteä toimipaikka ei osallistu palvelusuoritukseen.  Arvonlisäverokomitea 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166!VAT Committee, working paper no. 620.  
167!Ks. edellinen.!!
168!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 25.!
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on tulkintaohjeissaan katsonut yksimielisesti, että kysymys kiinteän toimipaikan 

palvelusuoritukseen osallistumisesta, osallistumisen laajuudesta ja siitä, vaikuttaako se 

verovelvollisen määrittämiseen, tulee tarkastella tapauskohtaisesti169.  

Arvonlisäverodirektiivin 192 a artiklaa sovellettaessa kiinteä toimipaikka määritetään 

neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (N:o 282/2011) 11 artiklan 2 kohdan d alakohdan 

perusteella: 

”Kiinteä toimipaikka on […] liiketoiminnan kotipaikkaa lukuun ottamatta mikä 
tahansa toimipaikka, jolla on riittävä pysyvyysaste sekä henkilöstöresurssien ja 
teknisten resurssien osalta soveltuva rakenne, jonka avulla se pystyy 
suorittamaan tarjoamansa palvelut.” 

Neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (N:o 282/2011) 53 ja 54 artiklassa säädetään siitä 

milloin kiinteän toimipaikan ei katsota osallistuvan palvelun suorittamiseen. 

Arvonlisäverodirektiivin 192 a artiklaa sovellettaessa kiinteä toimipaikka otetaan 

huomioon ainoastaan silloin, kun sillä on riittävä pysyvyysaste sekä 

henkilöstöresurssien ja teknisten resurssien osalta soveltuva rakenne, jonka avulla se 

pystyy toteuttamaan sen palvelun suorituksen, johon se osallistuu170. Jotta 

elinkeinonharjoittajan voitaisiin katsoa osallistuvan palvelun suoritukseen, tulee sen 

käyttää näitä resursseja palvelun toteuttamiseen olennaisesti liittyviin liiketoimiin 

kyseisessä jäsenvaltiossa. Tämä voi tapahtua ennen palvelun suorittamista tai sen 

aikana.171 

Jos kiinteän toimipaikan resursseja käytetään kuitenkin ainoastaan hallinnollisiin 

tukitehtäviin, kuten kirjanpitoon, laskutukseen ja saatavien perintään, niitä ei katsota 

käytettävän palvelun suorituksen toteuttamiseen. Poikkeuksena tähän on kuitenkin 

tilanne, jossa elinkeinonharjoittaja käyttää laatimassaan laskussa kiinteän toimipaikan 

sijaintivaltion antamaa arvonlisäverotunnistetta. Tässä tapauksessa kiinteän toimipaikan 

katsotaan osallistuneen palvelun suoritukseen kyseissä jäsenvaltiossa, jollei toisin 

osoiteta.172 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169!VAT Committee, working paper no. 310.  
170!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 53 kohta 1.  
171!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 53 kohta 2.!
172!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 53 kohta 2; VAT Committee, working 
paper no. 605.  !
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Arvonlisäverokomitean lähes yksimielisen näkemyksen mukaan tilanteessa, jossa 

kiinteä toimipaikka osallistuu palvelusuoritukseen ennen sen aloittamista tai suorituksen 

yhteydessä eikä sitä katsota arvonlisäverotuksessa erilliseksi palvelusuoritukseksi, 

katsotaan sen osallistuvan palvelusuoritukseen. Näin myös tilanteessa, jossa 

palvelusuoritusta koskevan sopimuksen perusteella ilmenee, että kiinteä toimipaikka 

tulee jatkossa osallistumaan kyseiseen palvelusuoritukseen esimerkiksi 

asiakaspalvelusitoumusten tai takuusopimusten muodossa.173 

On tärkeää huomata, että arvonlisäverodirektiivin 192 a artikla ei voi tulla 

sovellettavaksi tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittajan liiketoiminnan kotipaikka 

sijaitsee palvelun myyntimaassa. Näin on siitä riippumatta, osallistuuko liiketoiminnan 

kotipaikka verovelvollisen kyseisessä jäsenvaltiossa tekemään palvelujen suoritukseen 

vai ei.174 

4.3 Kiinteän toimipaikan muodollisten edellytysten täyttyminen EU-
tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa 
!
Jotta arvonlisäverodirektiivin 192 a artiklaa sovellettaessa verovelvollisen kiinteä 

toimipaikka otettaisiin huomioon, edellytetään siltä riittävää pysyvyysastetta sekä 

henkilöstöresurssien ja teknisten resurssien osalta soveltuvaa rakennetta, jonka avulla se 

pystyy toteuttamaan sen palveluiden suorituksen, johon se osallistuu. Tässä 

tutkielmassa käytän näistä tekijöistä nimitystä ”kiinteän toimipaikan ominaispiirteet”.  

Näiden kiinteän toimipaikan ominaispiirteiden tulkinnassa Euroopan unionin 

tuomioistuimen oikeuskäytännöllä on keskeinen asema. Vaikka EU-tuomioistuimen 

tulkinnat kiinteän toimipaikan muodostumisesta koskevat vain yksittäisiä tapauksia, 

voidaan sen antamista ratkaisuista hakea ”yhteistä nimittäjää”. Tältä osin onkin 

tarpeellista tarkastella EU-tuomioistuimen asiaa koskevaa oikeuskäytäntöä.   

Tarkasteltavat EU-tuomioistuimen tuomiot ovat merkityksellisiä kahdesta syystä. 

Ensinnäkin, ne edustavat keskeisintä kiinteän toimipaikan muodostumista koskevaa 

oikeuskäytäntöä. Toiseksi, EU-tuomioistuin on lausunut näissä tuomioissa jotain 

sellaista, jolla on merkitystä kiinteän toimipaikan muodostumisen tulkinnalle.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173!VAT Committee, working paper no. 605.  
174!Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 282/2011, artikla 54.!
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4.3.1 Asiassa C-184/84 (Berkholz) annettu tuomio 
!
Kiinteän toimipaikan käsite oli ensimmäistä kertaa käsiteltävänä tunnetussa Euroopan 

unionin tuomioistuimen asiassa C-184/84 (Berkholz) antamassa tuomiossa. Sen voidaan 

sanoa olevan keskeisin kiinteän toimipaikan muodostumista koskeva tuomio, sillä siinä 

tuomioistuin loi kiinteän toimipaikan muodostumiselle vähimmäisedellytykset.  

Asiassa pääasian kantajana toimiva yhtiö asensi ja hyödynsi muun muassa raha-

automaatteja, levyautomaatteja ja niiden kaltaisia laitteita. Yhtiö oli asettanut tietyn 

määrän automaatteja kahdelle, toisen yhtiön omistamalle junalautalle, jotka liikennöivät 

säännöllisesti Saksassa ja Tanskassa sijaitsevien saarten välillä.  Automaatteja huolsi, 

korjasi ja vaihtoi säännöllisesti kantajana toimivan yhtiön työntekijät, jotka suorittivat 

tilityksen paikan päällä junalauttaoperoijayhtiön kanssa. Yhtiön työntekijät käyttivät 

tähän toimintaan ainoastaan osan työajastaan eikä kantajalla ollut kyseisillä aluksilla 

vakituisesti työskentelevää henkilökuntaa.  

Pääasian vastaajana oleva Saksan verohallinto arvioi, että noin 10 prosenttia raha-

automaattien tuottamasta liikevaihdosta toteutui alusten ollessa saksalaisessa satamassa, 

25 prosenttia niiden kulkiessa Saksan aluevesillä ja loput avomerellä tai Tanskan 

aluevesillä tai satamassa. Yhtiön liiketoiminnan kotipaikka sijaitsi Saksassa. Saksan 

verohallinto verotti yhtiön kummallakin aluksella toteutuneen liikevaihdon 

kokonaisuudessaan ja katsoi niin ollen liikevaihdon toteutuneen yhtiön liiketoiminnan 

kotipaikassa Saksan veronkantoalueella. Pääasian kantaja puolestaan katsoi, että 

riidanalaiset palvelut suoritettiin kummallakin aluksella sijaitsevasta kiinteästä 

toimipaikasta ja että aluksille asennettujen laitteiden liikevaihdosta ainoastaan 10 

prosenttia, tai enintään 25 prosenttia sen lisäksi, voitaisiin määrätä Saksassa 

verotettavaksi.  

Näiden näkökohtien perusteella Finanzgericht Hamburg esitti EU-tuomioistuimelle 

ennakkoratkaisupyynnön. Siinä saksalainen tuomioistuin pyysi EU-tuomioistuimen 

tulkintaa muun muassa siitä, tarkoitetaanko kiinteän toimipaikan käsitteellä myös 

kaupallisessa toiminnassa käytettävää ja valtion alueen ulkopuolella avomerellä 

liikennöivässä aluksessa olevaa laitetta, ja jos tarkoitetaan, mitkä ovat kiinteän 

toimipaikan käsitteen täyttämistä varten tarvittavat edellytykset.  
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EU-tuomioistuimen mukaan kiinteän toimipaikan käsite tulee ratkaista ottamalla 

huomioon säännöksen tavoite osana direktiivin yleistä järjestelmää. Tuomioistuin totesi 

edelleen, että säännöksen tarkoituksena on jakaa eri jäsenvaltioiden 

arvonlisäverolainsäädäntöjen soveltamisalat järkevästi siten, että palveluiden osalta 

verotuksellinen liittymäkohta määritettäisiin yhdenmukaisesti.175 

Tuomioistuimen näkemyksen mukaan on kunkin jäsenvaltion veroviranomaisten oma 

asia määritellä – direktiivissä säädetyn valintaoikeuden rajoissa – yksittäiselle palvelulle 

liittymä, joka on verotuksen kannalta tarkoituksenmukaisin. Tältä osin tuomioistuin toi 

esiin näkemyksensä, jonka mukaan palvelun suorittajan liiketoiminnan kotipaikkaa on 

pidettävä tässä suhteessa ensisijaisena liittymänä. Tuomioistuin totesi edelleen, että 

toinen toimipaikka josta palvelu suoritetaan, tulee ottaa huomioon ainoastaan silloin, 

kun liiketoiminnan kotipaikan soveltaminen liittymänä ei johtaisi verotuksellisesti 

järkevään lopputulokseen tai jos se johtaisi ristiriitaan toisen jäsenvaltion kanssa.176 

Huomionarvoista tuomiossa oli etenkin se, että tuomioistuin katsoi muun 

liittymäkohdan kuin liiketoiminnan kotipaikan käyttämisen olevan mahdollista vain, jos 

tällä toimipaikalla on ”tietty vähimmäispysyvyys siten, että sillä on pysyvästi sellaiset 

henkilöstö- ja tekniset resurssit, jotka ovat tarpeen tiettyjen palvelujen 

suorittamiseksi”.177 

EU-tuomioistuimen mukaan silloin tällöin huollettavien peliautomaattien asentaminen 

merialukseen ei muodosta tällaista kiinteää toimipaikkaa  ainakaan silloin kun kyseisten 

automaattien hyödyntäjän pysyvä liiketoiminnan kotipaikka tarjoaa verotuksen kannalta 

tarkoituksenmukaisen suorituspaikan.178 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175!Asia C-168/84, Gunter Berkholz v. Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt [1985] Kok.VIII-00253, kohta 
14.!
176!Ks. edellinen, kohta 17.!
177!Ks. edellinen, kohta 18.!
178!Ks. edellinen, kohdat 18-19. !
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4.3.2 Asiassa C-190/95 (ARO Lease BV) annettu tuomio 
!
Asiassa C-190/95 (ARO Lease BV) oli kyse henkilöautojen vuokraamisesta asiakkaille 

leasingsopimuksen perusteella. Näitä sopimuksia tehtiin Alankomaissa ja Belgiassa 

sijaitsevista autoista. Sopimukset tehtiin yhtiön Alankomaiden toimitiloissa. Yhtiöllä ei 

ollut toimitiloja Belgiassa. Belgialaiset asiakkaat olivat yhteydessä yhtiöön Belgiaan 

sijoittautuneiden sellaisten itsenäisten välittäjien kautta, jotka saivat korvaukseksi 

provisiota. Belgialaiset asiakkaat hakivat yleensä itse haluamansa auton Belgiaan 

sijoittautuneelta jälleenmyyjältä. Jälleenmyyjä toimitti auton yhtiölle, joka maksoi auton 

hinnan. Tämän jälkeen yhtiö vuokrasi auton asiakkaalle leasing-sopimuksella. Autot 

rekisteröitiin Belgiassa. Belgiassa sijaitsevat välittäjät eivät osallistuneet sopimusten 

täytäntöönpanoon. Sovitun leasing-kauden päättyessä yhtiö ilmoitti asiakkaalle hinnan, 

jolla auto voitiin myydä hänelle. Jos auton myynti ei ollut heti mahdollista, se siirrettiin 

väliaikaisesti yhtiön lukuun ja vastuulla belgialaisen kauppiaan varastoon, koska 

yhtiöllä  ei ole varastointitilaa Belgiassa. 

Belgian veroviranomaisen näkemyksen mukaan yhtiön omistuksessa olleiden autojen 

säilytyspaikka Belgiassa aiheutti sen, että yhtiöllä syntyi Belgiaan kiinteä toimipaikka, 

josta käsin tämä vuokraa autoja edelleen leasing-sopimuksella. Hollannin viranomaiset 

puolestaan katsoivat, että palveluiden suorituspaikka on Alankomaissa, koska yhtiöllä ei 

ollut Belgiassa sellaista henkilöstöä tai teknistä välineistöä leasing-sopimusten 

tekemiseksi, jotta sille olisi muodostunut Belgiaan kiinteä toimipaikka.  

EU-tuomioistuin kiinnitti harkinnassaan huomiota etenkin leasingautojen vuokraamisen 

luonteeseen, jossa kyse on pitkälti sopimusten  neuvottelemisesta, laatimisesta, 

allekirjoittamisesta ja hallinnoinnista sekä leasingyhtiön omistuksessa edelleen olevien 

sovittujen ajoneuvojen luovuttamisesta asiakkaiden käyttöön. EU-tuomioistuimen 

mukaan silloin kun leasingyhtiöllä ei ole jäsenvaltiossa henkilöstöä tai riittävän pysyvää 

rakennetta, jonka puitteissa sopimukset voidaan laatia tai hallinnolliset päätökset tehdä, 

eli ”rakennetta, joka mahdollistaa kyseisten palvelujen tarjoamisen itsenäisesti”, 

yhtiöllä ei voida katsoa olevan kiinteää toimipaikkaa tässä jäsenvaltiossa. 179 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179!Asia C-190/95, ARO Lease BV v. Inspecteur van de Belastingdienst Grote Ondernemingen te 
Amsterdam [1997] Kok. I-04383, kohdat 18-19.!
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EU-tuomioistuimen käsityksen mukaan ajoneuvojen tosiasiallista saattamista 

asiakkaiden käyttöön leasing-sopimuksella eikä autojen käyttöpaikkaakaan voida pitää 

sellaisena varmana, yksinkertaisena ja käyttökelpoisena perusteena, jolla voitaisiin 

perustella kiinteän toimipaikan olemassaoloa.180 EU-tuomioistuin mukaan sillä, että 

asiakkaat itse hakivat valitsemansa ajoneuvon belgialaisilta jälleenmyyjiltä, ei ollut 

mitään yhteyttä palvelun tarjoajan toimipaikan kanssa. Itsenäisiä välittäjiä, joiden 

tehtävänä olisi saattaa asiakkaat yhteen ARO:n kanssa, ei voitu pitää pysyvänä 

henkilöstönä.181 Näillä perustein tuomioistuin katsoi, että palvelua ei harjoitettu 

kiinteästä toimipaikasta käsin182.  

4.3.3 Asiassa C-260/95 (DFDS) annettu tuomio 
!
Asiassa C-260/95 tarkastelun kohteena oli tanskalaisen DFDS A/S:n (jäljempänä 

”DFDS”) englantilainen tytäryhtiö DFDS Ltd, joka myi pakettimatkoja Iso-Britanniassa 

emoyhtiönsä lukuun. DFDS oli itse merenkulku-, matka- ja yleisesti kuljetusalalla 

toimiva yhtiö. DFDS:llä oli sopimus, jonka mukaan tytäryhtiö toimi Iso-Britanniassa 

emoyhtiön ”yleisenä myynti- ja satama-asiamiehenä” ja ”kaikkien 

matkustajapalveluiden varauskeskuksena” Iso-Britanniassa ja Irlannissa.  

Commissioners of Customs & Excise katsoi, että DFDS oli arvonlisäverotuksessa 

verovelvollinen englantilaisen tytäryhtiön sen lukuun myymistä pakettimatkoista. Se 

katsoi, että tanskalaisella yhtiöllä oli tytäryhtiön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella 

liiketoiminnan kotipaikka Iso-Britanniassa ja että yhtiö suoritti kyseisiä palveluita tässä 

valtiossa olevasta kiinteästä toimipaikasta siten kuin matkatoimistoja koskevassa 

erityisjärjestelmästä säädettiin183. DFDS oli puolestaan sitä mieltä, että palveluita tulee 

verottaa sen liiketoiminnan kotipaikassa eli Tanskassa. Päätökseen haettiin muutosta 

High Court of Justicessa, joka katsoi, että asiaan liittyi direktiivin tulkintaa koskeva 

ongelma. Tästä johtuen se esitti EU-tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksen, 

jolla se halusi selvittää missä tapauksissa voidaan katsoa, että DFDS:llä on Iso-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180!Ks. edellinen, kohta 20.  
181!Ks. edellinen, kohta 21.!
182!Ks. edellinen, kohta 22.!
183!Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 26 artiklan 2 kohta: ”Matkatoimiston matkan toteuttamiseksi 
suorittamia liiketoimia on pidettävä yhtenä matkatoimiston matkustajalle suorittamana palveluna. Se 
verotetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa matkatoimistolla on liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä 
toimipaikka, josta se tarjoaa palvelujen suorituksia”. 
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Britanniassa liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, josta tarjoaa 

palvelusuorituksia.  

EU-tuomioistuimen mukaan edellytyksenä sille, että matkatoimistolla on kiinteä 

toimipaikka kyseissä jäsenvaltiossa, tulee ensinnäkin varmistua siitä, että 

matkatoimiston puolesta toimiva yhtiö ei ole itsenäinen siihen nähden.  

Tuomioistuin katsoi seuraavilla perusteilla, että tytäryhtiö ei ollut itsenäinen suhteessa 

DFDS:ään: ”Tältä osin on todettava, että […] erillisenä oikeushenkilönä toimivan 

englantilaisen tytäryhtiön toimitilat omisti se itse eikä DFDS, ei vielä voida katsoa, että 

se todella on itsenäinen suhteessa DFDS:ään. Ennakkoratkaisupyyntöön sisältyvistä 

seikoista ja erityisesti siitä, että DFDS omisti tytäryhtiönsä koko osakepääoman, ja siitä, 

että emoyhtiö asetti sille useita sopimusvelvoitteita, sitä vastoin ilmenee, että 

Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut yhtiö oli pelkkä emoyhtiön 

sivutoimipiste.” 184 

Kiinteän toimipaikan muodostumisen selvittämiseksi tulee EU-tuomioistuimen mukaan 

lisäksi tutkia, onko kyseisellä toimipaikalla henkilöstö- ja teknisten resurssien osalta 

vaadittu vähimmäispysyvyys. EU-tuomioistuin kiinnitti harkinnassaan erityisesti Iso-

Britanniaan sijoittuneen sivutoimipisteen työntekijämäärään ja niihin aineellisiin 

olosuhteisiin, joissa se tarjosi palveluita matkustajille. Näihin tekijöihin vedoten 

tuomioistuin katsoi yhtiöllä olevan kiinteän toimipaikan ominaisuudet.185 

Tuomiosta seuraa, että toimijalta ei vaadita itsenäistä asemaa suhteessa siihen 

yritykseen, jonka nimissä se toimii, jotta sille voitaisiin katsoa muodostuvan 

jäsenvaltioon kiinteä toimipaikka.  

4.3.4 Asiassa C-210/04 (FCE Bank) annettu tuomio 
!
Asiassa C-210/04 (FCE Bank plc) tarkastelun kohteena oli Iso-Britanniaan 

sijoittautuneen FCA Bankin Italiassa sijaitseva sivuliike, FCE IT, jonka toimialana oli 

arvonlisäverosta vapautettu rahoitustoiminta. FCE IT vastaanotti FCE Bankilta 

palvelusuorituksia, jotka liittyvät konsultointiin, liikkeenjohtoon, henkilöstön 

koulutukseen, tietojenkäsittelyyn sekä ohjelmistopalvelujen tarjoamiseen. Se vaati 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184!Ks. edellinen, kohdat 25-26.  
185!Ks. edellinen, kohta 28.!
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näihin palvelujen suorituksiin liittyvän arvonlisäveron palauttamista sellaisten laskujen 

perusteella, jotka se oli laatinut itseään varten (ns. itselaskutus).  

EU-tuomioistuimelle esitetty ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys koski sitä, 

voidaanko yhtiön toisessa valtiossa tuotannollisena yksikkönä toimivaa 

sivutoimipaikkaa pitää itsenäisenä subjektina, jolloin yksiköiden välillä olisi 

oikeussuhde, jonka perusteella päätoimipaikan sivutoimipaikalle suorittamista 

palveluista kannettaisiin arvonlisäveroa. Samalla ennakkoratkaisukysymyksessä 

tiedusteltiin sitä, voidaanko tämän kysymyksen määrittelemiseksi soveltaa 

kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi laaditun OECD:n malliverosopimuksessa 

tarkoitettua arm’s lenght -perustetta.  

EU-tuomioistuimen mukaan itsenäisen taloudellisen toiminnan harjoittaminen on 

ratkaisevaa sen osoittamiseksi, onko verotukselliseksi ulkomailla asuvan yhtiön ja 

yhden sen sivuliikkeen välillä sellainen oikeussuhde, josta voitaisiin kantaa 

arvonlisäveroa. EU-tuomioistuimen mukaan FCE IT muodosti FCE Bankin kanssa 

yhden ainoan verovelvollisen. Kiinteää toimipaikkaa ei tullut pitää verovelvollisena 

tilanteessa, jossa tämä suorittaa palveluita yhtiölle johon se itse kuuluu.186 

Tutkimuksen kannalta merkittävää on EU-tuomioistuimen näkemys, jonka mukaan 

OECD:n malliverosopimuksella ei ollut asian tulkinnan kannalta merkitystä, sillä se 

koski välillisen verotuksen sijasta välitöntä verotusta187. Julkisasiamiehen asiassa 

antaman ratkaisuehdotuksen mukaan tämä näkemys on perusteltu, kun otetaan 

huomioon yhteisen arvonlisäverojärjestelmän varmuus ja ennakoitavuus188.  

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186!Asia C-210/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze ym. v. FCE Bank plc [2006] Kok. I-02803, 
kohdat 35, 37 ja 41. !
187!Ks. edellinen, kohta 39. !
188!Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-210/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze ym. v. 
FCE Bank plc, annettu 29.9.2005, kohta 67.  
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4.3.5 Asiassa C-73/06 (Planzer Luxembourg Sàrl) annettu tuomio 
!
Asiassa C-73/06 (Planzer Luxembourg Sàrl) annettu tuomio on tämän tutkimuksen 

kannalta merkittävä kahdestakin syystä. Tuomiossaan EU-tuomioistuin otti kantaa 

oikeuksien väärinkäytön kiellon soveltamiseen sekä taloudellisen toiminnan kotipaikan 

käsitteeseen189. Ennakkoratkaisupyyntö esitettiin asiassa, jossa kantajana toimi 

Luxemburgilainen yhtiö Planzer Luxembourg Sàrl ja vastaajana Saksan 

veroviranomainen. Asiassa oli kyse Saksan veroviranomaisen hylkäämästä 

arvonlisäveron palautushakemuksesta, joka koski Saksassa tapahtuneiden 

polttoaineostojen yhteydessä suoritetun arvonlisäveron palauttamista.  

Pääasian kantajana toimineen kuljetusalan yrityksen kotipaikka oli Luxemburgissa ja 

sen ainoan osakkaan kotipaikka Sveitsissä.  Yhtiö oli vuokrannut toimitilansa toiselta 

saksalaiselta yhtiöltä. Kyseisiin toimitiloihin oli sijoittautunut myös kolmetoista muuta 

yhtiötä, joista kolme oli yhtiön ainoan osakkaan muita tytäryhtiöitä. Yhtiö oli 

arvonlisäverovelvollinen luxemburgilaisella arvonlisäverotunnisteella. Saksan 

verohallinnon käsityksen mukaan yhtiön taloudellisen toiminnan kotipaikka ei ollut 

Luxemburg, sillä yhtiön liikkeenjohto sijaitsi Sveitsissä.  

EU-tuomioistuin asetti asian tarkastelun lähtökohdaksi taloudellisen todellisuuspohjan 

huomioon ottamisen, jonka se totesi olevan yhteisen arvonlisäverojärjestelmän 

soveltamisen perusedellytys. Tuomioistuimen mukaan oikeussubjektit eivät saa vedota 

unionin oikeusnormeihin vilpillisesti tai käyttää niitä väärin. Tästä seuraa, että 

palautuksen suorittavan jäsenvaltion veroviranomaisella on oikeus hylätä 

verovelvollisen palautushakemus mikäli saaduista tiedoista käy ilmi, että 

verovelvollisen asemaa osoittavasta todistuksessa mainittu osoite ei ole verovelvollisen 

taloudellisen toiminnan kotipaikka eikä kiinteä toimipaikka, josta se suorittaa 

liiketoimiaan.190 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189!Ks. tekstikappaleet 4.1.1. ja 5.4. 
190!Ks. edellä asia C-73/06, kohdat 43-44 ja 49.  
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EU-tuomioistuimen mukaan kiinteän toimipaikan käsite edellyttää kuljetuspalveluiden 

osalta sitä, että yrityksellä on ainakin toimitila, jossa sopimukset voidaan laatia ja 

päivittäiset hallinnolliset päätökset tehdä sekä tässä toiminnassa käytettäväksi 

tarkoitettujen ajoneuvojen säilytyspaikka. Tuomioistuin katsoi edelleen, että kiinteänä 

toimipaikkana ei voida pitää pysyvääkään rakennelmaa, jota käytetään yrityksen 

kannalta ainoastaan valmisteleviin toimiin tai tukitoimiin. Esimerkkeinä tällaisista 

toimista tuomioistuin mainitsi henkilöstön palvelukseen ottamisen tai yrityksen 

liiketoimien suorittamisen edellyttämien teknisten välineiden hankkimisen.191 

Taloudellisen toiminnan (lue: liiketoiminnan) kotipaikan käsitteen osalta EU-

tuomioistuin katsoi, että sillä on itsenäinen sisältö suhteessa kiinteän toimipaikan 

käsitteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka yhtiölle ei tietyssä tapauksessa 

muodostuisikaan kiinteää toimipaikkaa jäsenvaltioon, sille voi muodostua sinne 

taloudellisen toiminnan kotipaikka.192 

EU-tuomioistuimen mukaan yhtiön taloudellisen toiminnan kotipaikka on ”paikka, 

jossa yhtiön yleisen liikkeenjohdon keskeiset päätökset tehdään ja jossa sen 

keskushallinto toimii”193. Taloudellisen toiminnan kotipaikan määrittämisessä voidaan 

tuomioistuimen mukaan käyttää useita eri tekijöitä. Näistä ensisijaisia tekijöitä ovat 

yhtiön sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinnon sijaintipaikka, yhtiön johdon 

kokoontumispaikka ja se paikka jossa yhtiön yleisistä toiminnallisista linjauksista 

päätetään. Muita huomioon otettavia tekijöitä ovat keskeisten johtohenkilöiden 

kotipaikka, yhtiökokouksen paikka, hallinnollisten ja kirjanpidollisten asiakirjojen 

säilytyspaikka ja varainhoidon, erityisesti pankkiasioiden hoitamisen, pääasiallinen 

paikka. Edellä esitetystä seuraa, että postilaatikkoyrityksille tai bulvaaneille 

luonteenomaista näennäistä sijoittautumista ei voida pitää taloudellisen toiminnan 

kotipaikkana.194 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191!Ks. edellinen, kohdat 55-56.  
192!Ks. edellinen, kohdat 58-59. !
193!Ks. edellinen, kohta 60. !
194!Ks. edellinen, kohdat 61-62. !



!
!

! !  

62!!!
4.4 Analogia ja EU-tuomioistuimen kiinteän toimipaikan muodostumista koskevat 

ennakkoratkaisut 

!
Analogia on yksi tavallisimmin käytetyistä tulkinta-argumenteista, jonka avulla 

oikeudellisessa ajattelussa pyritään yksittäistapaukset ylittävään yleistettävyyteen. 

Yleistettävyys edellyttää samankaltaisten tapausten käsittely samalla tavalla. Analogia 

perustuu aina olennaisuuksien poimimiseen ja tapausten rinnastamiseen.195  

Analogiaa voidaan käyttää kahdella tapaa. Säännösanalogian tarkoituksena on osoittaa 

kahden tai useamman oikeussäännöksen kattamat tapauskategoriat analogisiksi, jolloin 

säännökset tarjoavat tulkinta-apua suhteessa toisiinsa. Tapausanalogia koskee 

puolestaan kahden tai useamman tuomioistuinratkaisun välisen samankaltaisuuden 

toteamista ja tarvittavan oikeudellisen johtopäätöksen tekemistä samankaltaisuuden 

perusteella.196  

EU-tuomioistuin on kiinteää toimipaikkaa koskevassa oikeuskäytännössään käyttänyt 

systemaattisesti hyväksi nimenomaan tapausanalogiaa. On kuitenkin huomattava, että 

EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä syntynyttä yleistä oikeusohjetta tulkittaessa, 

tulee kyseinen yleistettävissä oleva oikeusohje määrittää suhteessa käsiteltävänä 

olevaan uuteen oikeustosiseikastoon197.  

EU-tuomioistuimen erittäin vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella voidaan kiinteän 

toimipaikan muodostumisesta todeta varmuudella seuraavaa: lähtökohtana on 

taloudellisen todellisuuspohjan huomioon ottaminen, joka toimii samalla koko yhteisen 

arvonlisäverojärjestelmän soveltamisen perusedellytyksenä198. Selvää on myös, että 

kiinteän toimipaikan muodostumiseksi edellytetään tiettyjen vähimmäiskriteerien 

täyttymistä. Tällaisina voidaan pitää tiettyä vähimmäispysyvyyttä siten, että 

toimipaikalla on pysyvästi sellaiset henkilöstö- ja tekniset resurssit, jotka ovat tarpeen 

palveluiden suorittamiseksi199. Kiinteän toimipaikan muodostuminen edellyttää näin 

ollen riittävää pysyvyysastetta ja sellaista rakennetta, jonka avulla käsiteltävänä olevien 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195!Aarnio 1989, s.242-243.  
196!Aarnio 1989, s.243.!
197!Siltala 2003, s.347.  
198!Ks. edellä asia C-73/06. 
199!Ks. edellä asia C-184/84. 
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palveluiden itsenäinen suorittaminen on mahdollista200.  Kiinteän toimipaikan 

muodostumiseksi toimijalta ei myöskään vaadita itsenäistä asemaa suhteessa siihen 

yritykseen, jonka nimissä se toimii201. 

Muilta osin kiinteän toimipaikan muodollisten kriteerien täyttyminen on kuitenkin 

epäselvää. Rajalinja yksittäisen ennakkoratkaisun sisältämän velvoittavan ohjeen ja sen 

ulkopuolelle jäävän osan välillä voi nimittäin muuttua yksittäisestä tapauksesta 

toiseen202. Myös säädännäistä oikeutta suurempi tilanneherkkyys on ennakkoratkaisuille 

ominainen piirre, sillä ennakkoratkaisut ja niistä johdetut oikeusohjeet ovat aina 

sidoksissa yksittäisiin oikeustapauksiin203. Esimerkiksi EU-tuomioistuimen näkemys 

OECD:n malliverosopimuksen merkityksestä kiinteän toimipaikan tulkinnalle ei ole 

yleistettävissä siten, että tulkinta-aineiston tulisi koskea ainoastaan välillistä 

verotusta204.  

 

 
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200!Ks. edellä asia C-190/95.  
201!Ks. edellä asia C-260/95.  
202!Siltala 2003, s.344.  
203!Siltala 2003, s.344. 
204!Tämä osoitetaan myös tekstikappaleessa 5.3.3. 
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5 EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN JA KIINTEÄN TOIMIPAIKAN 
KÄSITTEEN EUROOPPAOIKEUDELLINEN TULKINTA  
!
Tällä luvulla on kaksi tarkoitusta. Luvun tarkoituksena on ensinnäkin tutkia EU-

tuomioistuimen asemaa EU-oikeuden oikeusjärjestyksessä. Tämä on tärkeää useastakin 

syystä. Keskeisin syy on kuitenkin EU-tuomioistuimelle kuuluva viimekätinen 

toimivalta tulkita yhteisen arvonlisäverojärjestelmän normeja. Sen ratkaisuilla onkin 

arvonlisäverotuksessa merkittävä asema, sillä Euroopan unionin perussopimusten 

nojalla annetut arvonlisäverotusta koskevat direktiivit ovat väljästi muotoiltuja. Myös 

suuri osa arvonlisäverotusta koskevista periaatteista on syntynyt EU-tuomioistuimen 

oikeuskäytännön kautta.  

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi luvun ensimmäisessä osiossa on tarkasteltu EU-

tuomioistuimen asemaa EU-oikeuden oikeusjärjestyksen rakentajana. Erityistä 

huomiota kiinnitetään EU-oikeuden yhdenmukaisen tulkinnan tavoitteeseen ja siihen, 

kuinka ennakkoratkaisumenettely omalta osaltaan toteuttaa tätä tavoitetta. 

Tämän luvun tarkoituksena on myös tarkastella niitä tulkintamenetelmiä, joita EU-

tuomioistuin käyttää tulkitessaan EU-oikeuden säännöksiä. Tulkinnalla tarkoitetaan 

tässä yhteydessä tulkinnallisen merkityssisällön antamista institutionaalisista ja muista 

kuin institutionaalisista oikeuslähteistä asianmukaisesti johdetuille oikeussäännöille205. 

Tarkasteltavat tulkintamenetelmät on poimittu EU-tuomioistuimen asiassa C-283/81 

(CILFIT ym.) antamasta tuomiosta, jossa se julkilausui joitain oikeudellisen tulkinnan 

suuntaviivoja. Erityistä huomiota kiinnitetään EU-oikeuden luonteeseen autonomisena 

ylikansallisena oikeusjärjestyksenä, jonka merkitys korostuu etenkin systeemisessä 

tulkintamenetelmässä. Tulkintamenetelmät esitetään luvun kolmannessa osiossa ja ne 

ovat jatkoa tekstikappaleessa 4.4 esitetylle tapausanalogialle.  

Luvun neljännessä osiossa vedetään raja oikeudelliselle tulkinnalle. Tämä tapahtuu 

esittelemällä EU-oikeuden väärinkäytön kielto, jonka mukaan oikeussubjektit eivät saa 

vedota unionin oikeuteen vilpillisesti tai käyttää sitä väärin. Luvun viimeisessä osiossa 

kiinteän toimipaikan muodostumista tarkastellaan keskeisimpien tulkintamenetelmien 

avulla.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205!Siltala 2003, s.785.  
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5.1 EU-tuomioistuin eurooppalaisen oikeusjärjestyksen rakentajana 
!
Euroopan unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuilla on ollut keskeinen merkitys EU-

oikeuden kehittymisessä. Ennakkoratkaisumenettelyn kautta ovat syntyneet keskeiset 

opit EU-oikeuden välittömästä oikeusvaikutuksesta ja ensisijaisuudesta206.  

Ennakkoratkaisun merkitystä EU-oikeudelle ei voida kyllin korostaa: 

”Jos välittömän oikeusvaikutuksen ja ensisijaisuuden opit ovat […] yhteisön 
oikeusjärjestelmän kaksi peruspilaria, […] ennakkoratkaisusäännöksen täytyy 
olla rakennuksen tärkein poikkipaalu; ilman sitä katto rojahtaisi alas ja nuo kaksi 
peruspilaria jäisivät seisomaan hylättynä rauniona, kuin Cape Sounion – 
kauneutta ilman käytännöllistä merkitystä” 207 

EU-tuomioistuin on myös käyttänyt ennakkoratkaisumenettelyä koskevaa säännöstä 

oikeuttamaan välittömän oikeusvaikutuksen ja ensisijaisuuden opit208. Tämä ilmenee 

muun muassa tuomioistuimen asiaa C-41/74 (van Duyn) koskevasta perustelusta. 

Tuomioistuimen mukaan ennakkoratkaisumenettelyä koskeva säännös, jonka avulla 

kansalliset tuomioistuimet voivat saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi erotuksetta 

kaikkien unionin toimielinten säädösten pätevyyttä ja tulkintaa koskevan kysymyksen, 

merkitsee lisäksi, että nämä säädökset ovat sellaisia, että yksityiset voivat vedota niihin 

mainituissa tuomioistuimissa209. 

Ennakkoratkaisumenettelyn kautta myös oppi EU-oikeuden ylemmänasteisuudesta on 

”kansallistettu”. Ennakkoratkaisumenettely nimittäin edellyttää, että kansallinen 

tuomioistuin hyväksyy opin unionin oikeuden ylemmänasteisuudesta.210 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206!Craig 2001, s.559.!
207!Mancini – Keeling 1991, s.2-3.  
208!Craig 2001, s.559.!
209!Asia C-41/74, Yvonne van Duyn v. Home Office [1974] Kok. II-00395, kohta 12.  
210!Craig 2001, s.559.  
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5.1.1 Tavoitteena yhdenmukainen laintulkinta  
!
Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisutoiminnan lähtökohtaisena tavoitteena on 

edistää EU-oikeuden yhdenmukaista soveltamista ja tulkintaa. Se on myös yksi 

arvonlisäverotuksen ennustettavuuden keskeisimpiä edellytyksiä.   

EU-tuomioistuimen ratkaisutoiminnan keskeisin aines ilmaistiin julkisasiamies 

Lagrangen toimesta hänen asiaa 14/61 (Hoogovens) koskevassa 

ratkaisuehdotuksessaan: 

“The case law of the Court, in so far as it invokes national law (as it does a large 
extent) to define the rules of law relating to the application of the Treaty, is not 
content to draw on more or less arithmetical ’common denominators’ between 
the different national solutions, but chooses from each other of the Member 
States those solutions which having regard to the object of the Treaty, appear to 
be the best or, if one may use the expression, the most progressive. That is the 
spirit […], which had guided the Court hitherto ” 211 

EU-tuomioistuin ottaa ratkaisutoiminnassaan huomioon yleiset unionin oikeuden 

periaatteet tavalla, joka mahdollistaa kattavan Euroopan unionin perussopimusten 

tavoitteiden ja unionin oikeuden rakenteen omaleimaisuuden huomioon ottamisen212. 

Kansallisten lakien elementtejä ja menettelytapoja arvioidaan unionin tavoitteiden ja 

toimintatapojen valossa213.  

EU-oikeuden yhdenmukaisen tulkinnan tavoitetta ilmentää myös oppi EU-oikeuden 

tulkintavaikutuksesta. Se tarkoittaa unionin oikeuden vaikutusta kansallisen oikeuden 

tulkintaan. Kyse on tulkinnasta, jossa ”kansallisen oikeuden säännöksille pyritään 

antamaan eurooppaoikeuden ja integraatiotavoitteiden kanssa yhteensopiva 

merkityssisältö” tilanteissa, joissa unionin oikeus ”ei ole välittömästi vaikuttavaa tai 

joissa se ei muutoin kelpaa sellaisenaan oikeudellisen ratkaisun perustaksi”214.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211!Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-14/61, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en 
Staalfabrieken NV v. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön korkea viranomainen, annettu 4.6.1962. !
212!Ks. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-5/71, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt v. Euroopan 
yhteisöjen neuvosto, annettu 13.7.1971. !
213!Tridimas 2006, s.23.!
214!Jyränki – Husa 2012, s.106-107.; Raitio 2010, s.234.  
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Vakiintuneen EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kansallisen tuomioistuimen 

on tulkittava kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle kyseessä olevan 

direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti direktiivillä tavoitellun tuloksen 

saavuttamiseksi215. Tulkintavaikutus voi ilmetä oikeusnormien asettamista koskevassa 

päätöksenteossa, mutta se saa käytännössä eniten merkitystä oikeusnormien 

soveltamisessa kansallisissa tuomioistuimissa ja muissa lainkäyttöelimissä216. 

Lähtökohtana on kansalliseen oikeuteen palautuvat tulkintamahdollisuudet217.  

 5.1.2 Ennakkoratkaisumenettely 
!
Euroopan unionin tuomioistuin käyttää tuomiovaltaa Euroopan unionissa ja huolehtii 

siitä, että perussopimusten tulkinnassa ja soveltamisessa noudatetaan lakia. Tätä 

tarkoitusta varten EU-tuomioistuin: (1) tekee  ratkaisun jäsenvaltion, toimielimen taikka 

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nostamien kanteiden johdosta, (2) antaa 

kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä ennakkoratkaisun unionin oikeuden tulkinnasta 

tai toimielinten antamien säädösten pätevyydestä ja (3) tekee ratkaisun 

perussopimuksissa määrätyissä muissa tapauksissa, perussopimusten määräysten 

mukaisesti.218  

EU-tuomioistuimen toimivalta ennakkoratkaisujen antamiseen (1) perussopimusten 

tulkinnasta ja (2) unionin toimielimen, elimen tai laitoksen säädösten pätevyydestä ja 

tulkinnasta perustuu SEUT 267 artiklaan. Tuomioistuimen omasta oikeuskäytännöstä 

käy kuitenkin ilmi, että sille syntyy toimivalta jo pelkästään sillä perusteella, että 

esitetty kysymys koskee selkeästi perussopimusten tulkintaa219.  

EU-tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä käy myös ilmi, että 

tuomioistuimella on toimivalta vastata ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen 

esittämiin kysymyksiin silloinkin, kun pääasian tosiseikat sijoittuvat unionin oikeuden 

soveltamisalan ulkopuolelle, jos kansallisessa lainsäädännössä on muissa kuin unionin 

oikeuden alaan kuuluvissa tilanteissa noudatettu unionin oikeudessa omaksuttuja 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
215!Yhdistetyt asiat C-378/07 ja C-380/07, Kiriaki Angelidaki ym v. Organismos Nomarchiakis 
Autodioikisis Rethymnis [2009] Kok. I-03071, kohta 197 oikeuskäytäntöviittauksineen.  
216!Ojanen 2010, s.78.!
217!Mylly 2011, s.852. !
218!SEU, artikla 19 kohdat 1 ja 3.  
219!Asia C-26/62, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Nederlandse 
administratie der belastingen [1963] Kok. I-00161. 
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ratkaisuja. EU-tuomioistuin on perustellut näkemystään sillä, että unionin 

oikeusjärjestyksen kannalta on olemassa selvä intressi varmistaa, että mahdolliset 

tulevat tulkintaerot vältetään antamalla kaikille unionin oikeussäännöille 

yhdenmukainen tulkinta niiden soveltamisolosuhteista riippumatta.220 

EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä voidaankin sanoa olevan kyse jäsenvaltioiden 

kansainvälisellä sopimuksella perustetun lainkäyttöelimen ratkaisuista, jotka koskevat 

perussopimusten tai niiden nojalla annettujen säännösten ja säädösten sisältöä221. 

Ennakkoratkaisumenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että kansalliset tuomioistuimet 

tulkitsevat unionin oikeutta yhdenmukaisesti.  

Käyttäessään SEUT 267 artiklassa annettua toimivaltaa unionin säännösten tulkintaan, 

EU-tuomioistuin selventää ja täsmentää tarkasteltavana olevan säännöksen merkitystä ja 

ulottuvuutta. Tulkinnasta ilmenee kuinka kyseistä säännöstä pitää tai olisi pitänyt tulkita 

ja soveltaa sen voimaantulosta lähtien. Tästä seuraa, että kansallisten tuomioistuinten 

tulee soveltaa tulkittua sääntöä myös oikeussuhteisiin, jotka ovat syntyneet ja jotka on 

perustettu ennen tulkintapyynnöstä annettua tuomiota. Vaatimuksena kuitenkin on, että 

edellytykset kyseisen säännöksen soveltamista koskevan asian käsittelylle 

toimivaltaisissa tuomioistuimissa täyttyvät muilta osin.222 

Unionin oikeuden yhdenmukainen tulkinta voidaan varmistaa vain, jos EU-

tuomioistuimen tuomiot sitovat kansallisia tuomioistuimia. EU-tuomioistuin on 

vahvistanut ennakkoratkaisumenettelyn sitovan kansallista tuomioistuinta käsiteltävänä 

olevien unionin oikeuden säännösten ja unionin säädösten tulkinnan osalta223. Unionin 

tuomioistuimen tulkinnan sitovuus suhteessa kansallisiin tuomioistuimiin on myös 

välitöntä seurausta kansallisten tuomioistuinten velvollisuudesta varmistaa unionin 

oikeuden tehokas soveltaminen224. Ennakkoratkaisujen sitovuus perustuu siihen, että 

sitoutumalla perustamissopimuksiin ja hyväksymällä ne valtiosääntöjensä mukaisesti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220!Asia C-546/09, Aurubis Balgaria AD v. Nachalnik na Mitnitsa Stolichna [2011] Kok. I-02531, kohta 
24 oikeuskäytäntöviittauksineen. !
221!Ojanen 2010, s.47.!
222!Asia C-525/11, Mednis SIA v. Valsts ieņēmumu dienests [ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa], 
kohta 40.!!
223!Asia C-52/76, Luigi Benedetti v. Munari F.lli s.a.s. [1977] Kok. I-00163, kohta 95.!
224!Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
(CA/LPFP) ym. v. Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, annettu 14.19.2008, 
kohdat 204-205.!!
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jäsenvaltiot ovat samalla sitoutuneet siihen, että perustamissopimusten ja niiden nojalla 

annettujen säädösten ja päätösten sisältö määräytyy viime kädessä EU-tuomioistuimen 

ratkaisuissa225.   

5.1.3 Velvollisuus ennakkoratkaisupyynnön esittämiseen 
!
Kansallisten tuomioistuinten velvollisuus ennakkoratkaisupyynnön esittämiseen 

perustuu siihen, että jäsenvaltioiden toimielinten tehtävänä on toimivaltansa rajoissa 

varmistaa unionin oikeussääntöjen noudattaminen226. Ennakkoratkaisumenettelyn 

tarkoituksena on selventää ja täsmentää säännöksen merkitystä ja ulottuvuutta siten, että 

sillä varmistetaan unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen ja tulkinta kaikissa 

jäsenvaltioissa227.   

Velvollisuus ennakkoratkaisupyynnön esittämiseen unionin oikeuden säännöksen 

tulkintaa tai pätevyyttä koskevassa kysymyksessä kuulu kuitenkin ainoastaan 

jäsenvaltion ylimmän oikeusasteen tuomioistuimille eli tuomioistuimelle, jonka 

päätöksiin ei kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea 

muutosta228. Tällä velvollisuudella pyritään estämään unionin oikeuden kanssa 

ristiriidassa olevan kansallisen oikeuskäytännön syntyminen jäsenvaltiossa229. 

Kansallisen tuomioistuimen velvollisuus ennakkoratkaisupyynnön esittämiseen voi 

kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttyessä raueta. Tällainen tilanne on kyseessä silloin, 

kun asian unionin oikeuden mukainen tulkinta on selvä.  

Tulkinta voi olla selvä kahdessa tapauksessa: asiasta on jo olemassa EU-tuomioistuimen 

vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön perustuva tulkintaohje tai asian ratkaisu on muuten 

ilmeinen. On kuitenkin huomattava, että jopa näennäisesti samankaltaiset tapaukset 

voivat olla erilaisia esimerkiksi oikeudellisen asiayhteyden tai tilanteen mukaan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225!Ojanen 2010, s.47.!
226!Asia C-453/00, Kühne & Heitz NV v. Produktschap voor Pluimvee en Eieren [2004] Kok. I-00837, 
kohta 20.! 
227!Ks. edellä asia C-453/00, kohta 21 oikeuskäytäntöviittauksineen.!
228!SEUT 267 artikla.  
229!Asia C-99/00, Rikosoikeudenkäynti v. Kenny Roland Lyckeskog [2002] Kok. I-04839, kohta 14 
oikeuskäytäntöviittauksineen. !
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tosiseikkoja koskevan asiayhteyden erilaisuuden takia230. Näennäisesti vakiintuneen 

tulkintaohjeen pätevyys voi siten olla kyseenalainen suhteessa käsiteltävään asiaan.   

Niiden kansallisten tuomioistuinten osalta, joiden päätökseen saa kansallisen lain 

mukaan vielä hakea muutosta, tilanne on kuitenkin toinen. Näillä tuomioistuimilla on 

lähtökohtaisesti oikeus, mutta ei velvollisuutta esittää EU-tuomioistuimelle 

ennakkoratkaisukysymystä. EU-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy kuitenkin ilmi, 

että kansallisilla tuomioistuimilla ei ole itsellään toimivaltaa todeta unionin toimielimen 

toimea pätemättömäksi231. Ne eivät siis saa todeta unionin toimielimen päätöstä 

pätemättömäksi, poiketa siitä tai olla soveltamatta sitä ilman, että se esittää EU-

tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksen kyseisen unionin toimen pätevyydestä232.   

5.2 Lain sanamuodon mukainen tulkinta ja periaatteiden korostunut asema 
!
Euroopan unionissa tulkintatoiminnan lähtökohtana voidaan pitää sanamuodon 

mukaista tulkintaa. Tämä perustuu osittain vaatimukseen lainmukaisen ratkaisun 

ennakoitavuudesta233. Todellisuudessa oikeudellinen ratkaisu on kuitenkin tasapainoilua 

lain kirjaimen ja muiden asiaan vaikuttavien perusteiden välillä234.  

Tulkittaessa arvonlisävero-oikeuden säännöksiä erilaisilla periaatteilla ja muilla 

tulkintaa avustavilla oikeuslähteillä on korostunut asema. Tämä johtuu arvonlisävero-

oikeuden luonteesta pitkälti harmonisoituna lainsäädäntönä. Periaatteet kuvaavat 

arvonlisäverojärjestelmän luonnetta ja asettavat rajoja sekä lainsäätäjälle että 

lainsoveltajille. Ne myös edesauttavat säännösten ymmärtämistä ja tulkitsemista. 

Tulkintatilanteessa oikeusperiaatteet toimivat eräänlaisina tuomioistuimen 

ratkaisutoimintaa ohjaavina toimintaohjeina ja suuntaviivoina.235 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
230!Asia C-461/03, Gaston Schul Douane-expediteur BV v. Minister van Landbouw [2005] Kok. I-10513, 
kohta 20.  
231!Asia C-314/85, Foto-Frost v. Hauptzollamt Lübeck-Ost [1987] Kok. IX-00235, kohta 15.!
232!Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-495/03, Intermodal Transports BV v. Staatssecretaris van 
Financiën, annettu 12.4.2005, kohta 48.!
233!Raitio 2005b, s.276.!
234!Sainio 2011, s.61.!
235!Sainio 2011, s.46 ja 61-62.!!
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Tässä yhteydessä keskitytään tarkastelemaan kolmea oikeudellista periaatetta, joilla 

keskeinen merkitys etenkin arvonlisäverotuksen alalla. Nämä ovat oikeusvarmuuden, 

luottamuksen suojan ja neutraalisuuden periaatteet. Tutkimusekologisista syistä 

tutkimuksen ulkopuolelle joudutaan jättämään useita arvonlisäverosäännösten 

tulkintaan vaikuttavia periaatteita. Näitä on kuitenkin käsitelty laajasti jo aiemmissa 

tutkimuksissa236.  

Oikeusvarmuuden periaate edellyttää oikeussäännöiltä selvyyttä, täsmällisyyttä ja 

niiden vaikutusten ennakoitavuutta. Periaatteen tarkoituksena on varmistaa, että ne joita 

asia koskee, tietäisivät miten niiden tulee toimia niissä tilanteissa ja oikeudellisissa 

suhteissa, joihin unionin oikeusjärjestystä sovelletaan.237 Oikeusvarmuutta tulee 

noudattaa erityisesti silloin, kun kyse on taloudellisia rasitteita asettavasta sääntelystä, 

jotta näiden velvoitteiden kohteet voisivat tarkasti selvittää asetettujen velvoitteiden 

laajuuden. Periaate velvoittaa kaikki niitä kansallisia viranomaisia, joiden tehtäviin 

unionin oikeuden soveltaminen kuuluu.238 

EU-oikeudessa oikeusvarmuuden periaate ilmenee säädösten selkeysvaatimuksena ja 

vaatimuksena direktiivien yhdenmukaiseen tulkintaan. Myös toimiva 

muutoksenhakujärjestelmä ja oikeutettujen odotusten eli vilpittömän mielen suoja 

liittyvät läheisesti oikeusvarmuuden periaatteeseen.239 Oikeusvarmuuden periaate on 

läheisessä yhteydessä luottamuksensuojaperiaatteen kanssa eikä näitä periaatteita voida 

täysin selvärajaisesti erottaa toisistaan240.  

Luottamuksen suojan periaate kuuluu EU-tuomioistuimen vakiintuneen 

oikeuskäytännön mukaan unionin oikeusjärjestykseen ja jäsenvaltioiden on 

noudatettava tätä periaatetta unionin oikeutta soveltaessaan241. Kysymys on siitä, että 

vilpittömässä mielessä toimineella ja toimivalla yksityisellä henkilöllä tai 

oikeushenkilöllä tulee tietyin perustelluin odotuksin olla oikeus luottaa viranomaisten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236!Laajemmin oikeusperiaatteista esimerkiksi VM 36/1997; Sainio 2011, s. 45-61. 
237!Asia C-81/10, France Télécom SA v. Euroopan komissio [ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa], kohta 100 oikeuskäytäntöviittauksineen.!
238!Asia C-395/11, BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH v. Finanzamt Lüdenscheid [ei vielä julkaistu 
oikeustapauskokoelmassa], kohta 47 oikeuskäytäntöviittauksineen.!
239!Sainio 2011, s.50.  
240!Mäenpää 2011, s.278.  
241!Asia C-62/00, Marks & Spencer plc v. Commissioners of Customs & Excise [2002] Kok. I-06325, 
kohta 44.!
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toimintaan ja sen pysyvyyteen. Arvonlisäverotuksen alalla vilpittömän mielen suojalla 

on suuri painoarvo242.  

Yhdenvertaisuusperiaate – jota arvonlisäverotuksessa ilmentää verotuksen 

neutraalisuuden periaate243  – on yksi yleismaailmallisista oikeusperiaatteista. Se on 

samalla yksi arvonlisäverojärjestelmän perusperiaatteista244. Periaate on saanut vahvan 

merkityksen lainsäädännön ohjaamisessa ja tuomioistuinten ja muiden viranomaisten 

harkintavaltaa rajoittavana periaatteena245.  

Verotuksen neutraalisuus edellyttää, että toisiinsa rinnastettavia tilanteita ei saa kohdella 

eri tavoin, ellei erilaiselle kohtelulle ole objektiivisia perusteita246. Verotuksen 

neutraalisuus sisältää lisäksi vaatimuksen, jonka mukaan verojärjestelmä ei saa 

vääristää taloudellista päätöksentekoa tavalla, joka johtaa kansantalouden resurssien 

kannalta epätarkoituksenmukaiseen kohdentumiseen ja ns. tehokkuustappioihin247. 

Arvonlisäverojärjestelmän neutraalisuus katsotaan saavutettavaksi parhaiten siten, että 

vero kannetaan mahdollisimman yleisesti, arvonlisäverojärjestelmän soveltamisalaan 

kuuluvat kaikki tuotannon ja jakelun vaiheet sekä palvelujen suoritukset248, ja 

samankaltaisilla tavaroilla ja palveluilla on jäsenvaltion alueella sama verorasite 

tuotanto- ja jakeluketjun pituudesta riippumatta249.  

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
242!Soikkeli 2004, s.87. 
243!Ks. edellä asia C-62/00, kohta 49.; Asia C-174/08, NCC Construction Danmark A/S v. 
Skatteministeriet [2009] Kok. I-10567, kohdat 41 ja 44.!!
244!Asia C-525/11, Mednis SIA v. Valsts ieņēmumu dienests [ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa], 
kohta 46.!
245!Ks. Äimä 2011, s.129-130.!
246!Ks. edellä asia C-62/00, kohta 51; edellä asia C-174/08, kohta 44.!
247!Linnakangas – Juanto 2008, s.12.!
248!Direktiivi 2006/112/EY, johdanto-osion kohta 5.!!
249!Direktiivi 2006/112/EY, johdanto-osion kohta 7.!
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5.3 EU-tuomioistuimen julkilausumat tulkinnan suuntaviivat 
!
5.3.1 Asiassa C-283/81 (CILFIT ym.) annettu tuomio 
 

Euroopan unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään lähestynyt laaja-alaisesti 

kysymystä jäsenvaltion ylimmän tuomioistuimen velvollisuudesta ennakkoratkaisun 

pyytämiseen EU-oikeutta koskevassa asiassa. Erityisen seikkaperäisesti kysymystä 

käsiteltiin asiasta C-283/81 (CILFIT ym.) annetussa tuomiossa. Terra ja Kajus ovat 

lähestyneet EU-tuomioistuimen asiassa antamaa tuomiota eräänlaisena ”pelikirjana”, 

jonka perusteella kansalliset tuomioistuimet määrittävät sen, tuleeko niiden hakea 

unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua vai ei250. Asiassa antamassaan tuomiossa 

EU-tuomioistuimen on lausunut julki tulkintatoimintansa suuntaviivoja.   

Asiassa Italian ylimpänä oikeusasteena toimiva Corte suprema di cassazione esitti EU- 

tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksen, jossa se kysyi seuraavaa: luodaanko 

perussopimusten nojalla jäsenvaltion ylimmälle tuomioistuimelle sellainen velvollisuus 

ennakkoratkaisun pyytämiseen, joka ei salli kansallisen tuomioistuimen suorittaa 

minkäänlaista arviointia ennakkoratkaisukysymyksen esittämisen tarpeellisuuden osalta, 

vai saatetaanko siinä tämä velvollisuus – ja missä määrin – riippuvaiseksi siitä, että on 

olemassa perusteltuja epäilyjä tulkinnan sisällöstä? 

Asiassa antamassaan tuomiossa EU-tuomioistuin asetti lähtökohdaksi ylimmän 

kansallisen tuomioistuimen velvollisuuden saattaa unionin oikeutta koskeva kysymys 

EU-tuomioistuimen ratkaistavaksi. Seuraavissa tilanteissa kansallinen tuomioistuin on 

kuitenkin vapautettu ennakkoratkaisupyynnön esittämisvelvollisuudesta: (1) kansallinen 

tuomioistuin on todennut esille tulleen kysymyksen olevan vailla merkitystä, (2) EU-

tuomioistuin on jo tulkinnut kyseessä olevaa unionin oikeuden säännöstä tai määräystä, 

tai (3) ei ole olemassa vähäistäkään epäilystä siitä, kuinka unionin oikeutta on 

sovellettava.251 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
250!Terra – Kajus 2011, s.241.!
251!Asia C-283/81, Srl CILFIT ym. v. Ministero della sanità [1982] Kok. IV-00537, kohta 21.!



!
!

! !  

74!!!
EU-tuomioistuin katsoi asiassa, että ennen kuin kansallinen tuomioistuin voi katsoa – 

unionin oikeuden soveltamistavan olevan niin ilmeinen ettei se jätä tilaa vähäisellekään 

perustellulle siitä, miten esille tullut kysymys olisi ratkaistava – sen on oltava varma 

siitä, että asia olisi yhtä ilmeinen myös muiden jäsenvaltioiden tuomioistuimille ja 

unionin tuomioistuimelle. EU-tuomioistuin katsoi edelleen, että vain tällaisessa 

tilanteessa kansallinen tuomioistuin voi pidättäytyä saattamasta 

ennakkoratkaisukysymystä unionin tuomioistuin ratkaistavaksi ja ratkaista sen ”omalla 

vastuullaan”.252 Tällaisen mahdollisuuden olemassaoloa tulee arvioida unionin oikeuden 

ominaispiirteet, sen tulkintaan liittyvät ongelmat ja vaara eroavaisuuksien syntymisestä 

unionin alueella huomioon ottaen253.  

EU-tuomioistuimen mukaan tulkinnassa on lisäksi otettava huomioon seuraavat tekijät: 

(1) Unionin oikeuden säädökset laaditaan usealla kielellä ja kaikki kieliversiot ovat 

todistusvoimaisia. Unionin oikeuden säännösten tai määräysten tulkinta 

edellyttää näin ollen kieliversioiden vertailua.254 

(2) Unionin oikeudessa käytetään sille ominaista terminologiaa. Oikeudellisilla 

käsitteillä ei välttämättä ole samaa sisältöä unionin oikeudessa ja eri 

kansallisissa oikeuksissa.255 

(3) Jokainen unionin oikeuden säännös tai määräys on sijoitettava asiayhteyteensä ja 

sitä on tulkittava siten, että huomioon otetaan unionin oikeus 

kokonaisuudessaan, sen tavoitteet sekä sen kehitysaste tulkittavana olevan 

säännöksen tai määräyksen soveltamisajankohtana.256 

 

Julkisasiamies Stix-Hacklin teki asiaa C-495/03 (Intermodal Transports) koskevassa 

ratkaisuehdotuksessaan perustavanlaatuisia havaintoja käsiteltävänä olevaa asiaa 

koskien. Hänen mukaansa EU-tuomioistuimen asiassa CILFIT  antamassa tuomiossa ei 

ollut lopulta kyse kansalliselle ylimmän oikeusasteen tuomioistuimelle tarkoitetusta 

kaavamaisesti sovellettavasta ratkaisuohjeesta, jonka perusteella voitaisiin vetää selvä 

rajalinja sellaisten tulkintakysymysten välille, jossa on kysymys kansallisen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
252!Ks. edellä asia C-283/81, kohta 16.!!
253!Ks. edellä asia C-283/81, kohta 21.!
254!Ks. edellä asia C-283/81, kohta 18.!!
255!Ks. edellä asia C-283/81, kohta 19.!
256!Ks. edellä asia C-283/81, kohta 20.!
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tuomioistuimen velvollisuudesta saattaa asia EU-tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

Kansallinen tuomioistuin voi lopulta tukeutua ainoastaan omaan arvostelukykyynsä, 

sillä se ei voi tosiasiallisesti varmistua siitä, että esille tulleen tulkintakysymyksen 

ratkaisu olisi yhtä ilmeinen myös muille jäsenvaltioiden tuomioistuimille ja EU-

tuomioistuimelle.257 

5.3.2 Tulkinnan semanttinen ulottuvuus: todistusvoimaiset kielet ja Euroopan unionin 
terminologia 
!
Oikeusnormilauseet kuvaavat seuraamusrelaatioita. Ratkaisutoimintaa harjoittavalle 

instanssille oikeusnormilauseiden merkityssisältö ja totuusarvo ovatkin merkittäviä 

kysymyksiä. Näihin nimittäin perustuu koko ratkaisutoiminta, jota kutsutaan 

lainsoveltamiseksi. Oikeudellista kysymystä ei voida käsitellä irrallaan siitä, mitä 

lauseen merkityksellä ylipäänsä ymmärretään.258 Euroopan unionin tuomioistuin tekee 

päätöksiä sanojen merkityksistä päättäessään miten niitä tulee tulkita EU-oikeudessa259.   

Säännön kielelliseen ulkoasuun perustuvan tulkintateorian kohteena on semantiikka eli 

kielen ilmaisujen merkityskysymykset260. Tämän tulkintateorian mukaan oikeudellinen 

tulkinta on viime kädessä semanttinen ongelma. Kielen käsitteet voidaan teorian 

mukaan jakaa kahteen luokkaan: vakiintuneeseen ja semanttisesti ongelmattoman 

merkityksen ydinvyöhykkeeseen, sekä semanttisesti avoimen merkityksen 

reunavyöhykkeeseen, jolla useat eri tulkinnat ovat mahdollisia.261 Näistä jälkimmäistä 

kuvastaa tutkimuksen kannalta keskeinen käsite, kiinteä toimipaikka.  

Asiassa CILFIT ym. antamassaan tuomiossa Euroopan unionin tuomioistuin lausui 

kielen ilmaisujen merkityksestä säännösten tulkinnassa seuraavaa: 

”On ensiksi huomattava, että yhteisön oikeuden säädökset laaditaan usealla kielellä 
ja että kaikki kieliversiot ovat todistusvoimaisia; yhteisön oikeuden säännöksen tai 
määräyksen tulkinta edellyttää näin ollen kieliversioiden vertailua.” 262 (kursivointi 
tässä) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
257!Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-495/03, Intermodal Transports BV v. Staatssecretaris 
van Financiën, annettu 12.4.2005, kohdat 94 ja 100. !
258!Makkonen 1981, s.67.  
259!Paunio – Lindroos-Hoviheimo 2008, s. 231.   
260!Makkonen 1981, s.71.!
261!Siltala 2003, s.334.!
262!Ks. edellä asia C-283/81, kohta 18.!
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”On lisäksi todettava, että vaikka eri kieliversiot vastaisivat täysin toisiaan, yhteisön 
oikeudessa käytetään sille ominaista terminologiaa. Sitä paitsi on vielä korostettava, 
että oikeudellisilla käsitteillä ei välttämättä ole samaa sisältöä yhteisön oikeudessa ja 
eri kansallisissa oikeuksissa.” 263 (kursivointi tässä) 

Edellä lausutusta eri kieliversioiden todistusvoimaisuus oli tarkastelun kohteena myös 

asiassa C-149/97 (Institute of the Motor Industry). Asiassa antamassaan tuomiossa EU- 

tuomioistuin totesi, että jossakin kieliversiossa käytettyä unionin oikeuden sanamuotoa 

ei voida käyttää kyseisen säännöksen ainoana tulkintaperusteena, eikä sille voida antaa 

tältä osin myöskään etusijaa muihin kieliversioihin nähden. Tämä lähestymistapa olisi 

tuomioistuimen mukaan vastoin unionin oikeuden yhtenäisen tulkinnan vaatimusta. 

Tuomioistuin totesi lisäksi, että erikielisten versioiden poiketessa toisistaan kyseessä 

olevaa säännöstä on tulkittava sen lainsäädännön systematiikan ja tavoitteen mukaan, 

jonka osa säännös on.264 

EU-tuomioistuimen mukaan huomiota tulee kiinnittää myös unionin oikeudessa 

käytettävälle terminologialle. Tällä tarkoitettiin sitä, että vaikka kaikki unionin 

säädösten kieliversiot olisivat täysin samansisältöisiä, voi unionin oikeudessa 

käytettävien käsitteiden merkitys poiketa jäsenvaltioiden vastaavista käsitteistä. Tästä 

seuraa, että unionin oikeuden käsitteitä ei määritellä jäsenvaltioiden lainsäädännön 

perusteella265.  

Kielenkäytön näkökulmasta EU-tuomioistuin siis määrittelee sitovasti sanoille 

merkityksiä tietyissä, rajoitetuissa asiayhteyksissä. Tuomioistuin ei kuitenkaan näe 

kieltä sellaisena kuin se ilmenee ihmisten välisessä kommunikaatiossa: ”monipuolisena 

ilmaisun välineenä, elävässä yhteydessä ihmisiin ja siihen, mitä he milloinkin haluavat 

viestittää”. Se nimittäin ottaa huomioon myös sen yleisemmän kontekstin, jossa 

käsitteitä käytetään. Näin ollen se saattaa vedota päätöksensä tueksi teleologisiin, mutta 

myös systeemisiin argumentteihin.266 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
263!Ks. edellä asia C-283/81, kohta 19. !
264!Asia C-149/97, The Institute of the Motor Industry v. Commissioners of Customs and Excise [1998] 
Kok. I-07053, kohta 16.  
265!Ks. esimerkiksi asia C-51/76, Verbond van Nederlandse Ondernemingen v. Inspecteur der 
Invoerrechten en Accijnzen [1977] Kok. I-00113, kohta 10: ”[…] the expression at issue forms part of a 
provision of Community law which does not refer to the law of the Member States for the determining of 
its meaning and its scope”.  
266!Ks. Paunio – Lindroos-Hoviheimo 2008, s. 237 ja 244. !
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5.3.3 Systeeminen tulkinta  
!
Systeemisen tulkintamenetelmän kohteena on säännöksen tai määräyksen asiayhteys. 

Sen perusideana on asettaa kulloinkin kohteena oleva normi-ilmaisu siihen laajempaan 

juridiseen kontekstiin, jonka osa se on.267 Oikeussäännön tulkinta tulee siis suhteuttaa 

vallitsevaan oikeudenalakohtaiseen systematiikkaan.  

Euroopan unionin oikeus muodostaa oman oikeusjärjestyksensä. Koska systeeminen 

tulkinta korostaa oikeusjärjestystä sisäisesti ristiriidattomana, tarkoittaa tämä Euroopan 

unionissa systeemistä yhteyttä etenkin perussopimusten, sekundäärinormien ja 

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön välillä268. Sekundäärinormien 

tulkinnallinen yhteys tulee olla johdettavissa perussopimuksista.  

Asiassa CILFIT ym. antamassaan tuomiossa EU-tuomioistuin vahvisti systeemisen 

tulkintamenetelmän merkityksen säännösten tulkinnassa: 

”[…] jokainen yhteisön oikeuden säännös tai määräys on sijoitettava 
asiayhteyteensä ja sitä on tulkittava siten, että huomioon otetaan yhteisön oikeus 
kokonaisuudessaan” 269  (kursivointi tässä) 

Tuomioistuin on sittemmin käyttänyt systeemisen tulkinnan menetelmää myös useissa 

arvonlisäverotusta koskevissa ratkaisuissaan. Esimerkiksi asiaa C-260/95 (DFDS) 

koskevassa ratkaisuehdotuksessaan270  julkisasiamies Pergola käytti pitkälti 

kilpailuoikeutta koskevaa oikeuskäytäntöä ratkaistessaan turistimatkojen 

suorituspaikkaa. Julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksessaan nimenomaisesti, että 

kiinteän toimipaikan määrittämisessä on apua niistä täsmennyksistä, joita sisältyy 

useisiin unionin tuomioistuimen kilpailualalla erityisesti matkatoimistojen osalta 

antamiin tuomioihin.  

Systeemistä tulkintamenetelmää käytettiin hyväksi myös asiassa C-349/96 (CPP), jossa  

kansallisen tuomioistuimen kolmas ennakkoratkaisukysymys koski sitä, katsotaanko 

yhtiön tarjoamat palvelut vakuutustoiminnoiksi tai näihin liiketoimiin liittyviksi 

vakuutusasiamiehen palveluiden suorituksiksi. Julkisasiamies lausui asiaa koskevassa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
267!Raitio 2005b, s. 277. !
268!Raitio 2005b, s. 277. !
269!Ks. edellä asia C-283/81, kohta 20.!
270!Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-260/95, Commissioners of Customs and Excise v. DFDS 
A/S, annettu 16.1.1997, kohta 19.!!
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ratkaisuehdotuksessaan 271 seuraavaa: ”Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön 

oikeuden säännöksen tulkitsemiseksi on otettava huomioon paitsi säännöksen 

sanamuoto, tarvittaessa myös asiayhteys ja sen säännöstön tavoitteet, jonka osa säännös 

on”. Vakuutuksen käsitteestä unionin oikeudessa julkisasiamies lausui lisäksi 

seuraavaa:  

”Koska vapautusten on oltava itsenäisiä yhteisön oikeuden käsitteitä (…) 
seurauksena on, että määritelmän puuttuessa on otettava huomioon yleinen 
vakuutusalaa koskeva yhteisön lainsäädäntö.” 

Asiasta antamassaan tuomiossa EU-tuomioistuin totesi, että vakiintuneen 

oikeuskäytännön mukaan kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä säädetyt vapautukset 

ovat unionin oikeuden mukaisia itsenäisiä käsitteitä, joiden tarkoituksena on välttää 

eroavaisuudet arvonlisäverojärjestelmän soveltamisessa eri jäsenvaltioissa. Vakuutus  

-käsitteen tulkinnan osalta tuomioistuin puolestaan totesi, että käsitettä vakuutus ei ole 

syytä tulkita eri tavalla siitä riippuen, onko se vakuutusta koskevassa direktiivissä vai 

kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä.272 Tuomioistuimen tulkinta käsitteestä 

vakuutus, perustui vakuutustoimintaa koskevan direktiivin liitteeseen.  

Myyntimaasääntöjen ja kiinteän toimipaikan käsitteen tulkinnassa systeeminen tulkinta 

tarkoittaa sitä, että tulkinnassa tulee ottaa huomioon unionin oikeus kokonaisuudessaan. 

Näin ollen epäselvässä tulkintatilanteessa tulkinta-argumentteja voidaan hakea myös 

muiden unionin oikeuden oikeudenalojen vastaavien käsitteiden vakiintuneista 

tulkinnoista. Tulkintavaihtoehdoista tulee valita se, joka vastaa normi-ilmaisun 

merkitystä unionin oikeusjärjestyksessä.  

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
271!Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus asiassa C-349/96, Card Protection Plan Ltd (CPP) v. 
Commissioners of Customs & Excise, annettu 11.6.1998, kohta 27.  
272!Asia C-349/96, Card Protection Plan Ltd (CPP) v. Commissioners of Customs & Excise [1996] Kok. 
I-00973, kohdat 15 ja 18.! 
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5.3.4 Teleologinen tulkinta 
!
Teleologisen tulkintamenetelmän tavoitteena on ratkaisu, joka vastaa sitä tarkoitusta, 

johon Euroopan unionin perustamisella on pyritty. Teleologia on objektiivista 

tavoitteellista laintulkintaa, jossa keskeisessä asemassa ovat systeemi- ja 

järjestelmäperusteiset, päämäärähakuiset argumentit.273 Tulkinnan taustalla vaikuttavat 

eurooppaoikeuden tavoiteperusta ja tulkinnan suuntaviivoina keskeiset oikeudelliset 

periaatteet, kuten lojaliteetti- ja tehokkuusperiaate274. 

Teleologista tulkintamenetelmää kuvastaa Euroopan unionin tuomioistuimen lausuma, 

jonka se esitti asiassa CILFIT ym. antamassaan tuomiossa yhtenä EU-oikeuden 

säännösten tulkintaperusteena: 

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan unionin oikeuden säännöstä tai määräystä 
on tulkittava siten, että ”huomioon otetaan yhteisön oikeus kokonaisuudessaan ja sen 
tavoitteet”. (kursivointi tässä) 

EU-tuomioistuimen tulkintaratkaisuissa teleologia on saanut korostuneen 

merkityksen275, jossa se on tulkinnut unioninoikeuden säännöksiä jopa varsin luovasti 

tarkoituksenaan edistää perussopimusten edustamaa ideaa yhä syvenevästä ja 

sisällöllisesti muuntuvasta Eurooppalaisesta integraatiokehityksestä276.  

Teleologia merkitsee EU-oikeudellisten säännösten tulkinnassa muun muassa sitä, että 

johdetun oikeuden tulkinnassa tulee etusija antaa sille tulkinnalle, jonka perusteella 

säännös on perussopimusten mukainen. Jäsenvaltioiden tehtäväksi jää paitsi tulkita 

kansallista oikeutta unionin oikeuden mukaisesti, myös varoa tukeutumasta sellaiseen 

johdetun oikeuden säännöksen tulkintaan, joka johtaisi ristiriitaan unionin 

oikeusjärjestyksessä suojattujen perusoikeuksien tai muiden unionin oikeuden yleisten 

periaatteiden kanssa.277 Säännösten tulkinnassa voidaan käyttää hyväksi 

primäärinormien tavoitteiden lisäksi myös itse johdetun oikeuden tavoitteita.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
273!Määttä 2005, s.18.  
274!Raitio 2005b, s. 278.!
275!Helminen 2012, s.57. 
276!Siltala 2003, s. 342.!
277!Asia C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone ym. v. Conseil des ministres 
[2007] Kok. I-05305, kohta 28 oikeuskäytäntöviittauksineen.  
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Arvonlisäverotuksen alalla tämä tarkoittaa Euroopan unionin perussopimusten ja 

arvonlisäverodirektiivin tavoitteiden huomioon ottamista säännösten tulkinnassa. Näin 

tehtiin esimerkiksi EU-tuomioistuimen asiassa C-327/94 (Dudda) antamassa tuomiossa, 

jossa tuomioistuin totesi seuraavaa: 

 ”Kuudennen direktiivin 9 artiklan 1 kohdan ei tästä syystä voida katsoa olevan 
millään tavoin ensisijainen suhteessa 2 kohtaan.” Näin ollen ”on siis 
määriteltävä 9 artiklan 2 kohdan soveltamisala säännöksen tarkoitus huomioon 
ottaen, mikä puolestaan käy ilmi direktiivin seitsemännestä perustelukappaleesta 
[…].” 278 

 

5.3.5 EU-oikeuden kehitysasteen huomioonottaminen tulkinnassa 

 

Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa CILFIT ym. antaman tuomion mukaan EU-

oikeuden kehitysaste tulee ottaa huomioon sitä koskevien säännösten tulkinnassa siten, 

että: 

huomioon otetaan unionin oikeuden ”kehitysaste tulkittavana olevan säännöksen 
tai määräyksen soveltamisajankohtana”.  

EU-tuomioistuin on viitannut unionin oikeuden kehitysasteeseen myös muissa 

antamissaan tuomioissa. Esimerkiksi tuomioistuimen asiassa C-36/99 (Idéal tourisme 

SA) antamassa tuomiossa se totesi seuraavaa: 

”(…) yhteiseen arvonlisäverojärjestelmään liittyvien jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen 
yhdenmukaistamisen nykytilassa sellainen jäsenvaltion lainsäädäntö, jolla pidetään 
voimassa (…) lentokoneella toteutettavien kansainvälisten henkilökuljetusten 
arvonlisäverovapautukset ja samalla kannetaan arvonlisäveroa linja-autolla 
toteutettavista kansainvälisistä henkilökuljetuksista, ei ole ristiriidassa yhteisön 
oikeuteen sisältyvän yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa.” 279 

Euroopan unionin oikeuden kehitysasteen huomioon ottaminen säännöksen tai 

määräyksen soveltamisajankohtana merkitsee sitä, että oikeudellisen käsitteen 

muuttuessa tai kehittyessä unionin tasolla, myös arvonlisäverotusta koskevien 

käsitteiden tulkintaa saatetaan joutua muuttamaan280.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
278!Asia C-327/94, Jürgen Dudda v. Finanzgericht Bergisch Gladbach [1996] Kok. I-04595, kohdat 21-
22. 
279!Asia C-36/99, Idéal tourisme SA v. Belgian valtio [2000] Kok. I-06049, kohta 40.  
280!Terra – Kajus 2011, s.265. 
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5.3.6 Historiallinen tulkinta 
!
Historiallisen tulkinnan avulla oikeussäännön tulkinta palautetaan siihen, mitä 

lainsäätäjä on säännöillä alun perin tarkoittanut tai tavoitellut. Kyse on ”oikeussäännön 

historiallisesta tulkinnasta lainsäätäjän alkuperäisen tarkoituksen mahdollisimman 

autenttisen jälkikäteisen rekonstruktion merkityksessä”.281 

Euroopan unionin tasolla yksittäinen oikeussääntö saattaa edustaa useiden eri suuntiin 

vievien tavoitteiden välillä tehtyä kompromissia. Tällöin lainsäädännön tavoitteet sijasta 

tulisi puhua lain yhteiskunnallisen tarkoituskompleksin toteuttamisesta.282 Euroopan 

unionin tuomioistuin on viitannut oikeuskäytännössään vain harvoin lainsäätäjän 

tarkoitukseen. Tästä kuitenkin esimerkkinä EU-tuomioistuimen asiassa C-48/97 

(Kuwait) toteama283: 

”[…] virke, jonka mukaan ei ole mahdollista verottaa tavaroiden ottamista yrityksen 
tarpeisiin vähäarvoisten lahjojen tai näytekappaleiden antamista varten, olisi 
nimittäin vailla tarkoitusta, jos alv:tä ei ensimmäisen virkkeen perusteella kannettaisi 
sellaisten tavaroiden ottamisesta, jotka verovelvollinen luovuttaa vastikkeetta, 
vaikkakin yrityksen tarpeisiin.”  

Tuomioistuin jatkoi tältä osin seuraavaa:  

”[…] tätä tulkintaa tukee kuudennen direktiivin […] syntyhistoria. Jäsenvaltioiden 
liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta […] annetun toisen neuvoston 
direktiivin […] sekä komission […] neuvostolle antaman ehdotuksen kuudenneksi 
direktiiviksi […] todettiin muun muassa, että näytekappaleiden ja vähäarvoisten 
lahjojen antamiseksi tapahtuvaa tavaroiden ottamista, joka voitiin verotuksellisesti 
luokitella yleisiksi kuluiksi, ei yleissäännön vastaisesti pidetty verotettavana 
luovutuksena. Tästä seuraa, että vaikka tämä ottaminen tapahtuisi yrityksen 
tarpeisiin, sitä on pidettävä verotettavana luovutuksena, jos lahjat eivät ole 
vähäarvoisia.” (kursivointi tässä) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
281!Siltala 2003, s.338. 
282!Siltala 2003, s 340.!
283!Asia C-48/97, Kuwait Petroleum (GB) Ltd v. Commissioners of Customs & Excise [1999] Kok. I-
02323, kohta 23.  
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5.4 Oikeudellisen tulkinnan raja: oikeuksien väärinkäytön kielto 

 
Oikeudellisen tulkinnan tulos on riippuvainen käytetyistä tulkintamenetelmistä. 

Oikeudellisessa tulkinnassa käytetäänkin usein sellaisia tulkintamenetelmiä, jotka 

tukevat mahdollisimman hyvin tulkitsijan omia tarkoitusperiä. Oikeudellisen tulkinnan 

”venyttäminen” on kuitenkin mahdollista ainoastaan tiettyyn pisteeseen asti. Oikeuksien 

väärinkäytön kiellon voidaan katsoa asettavan tietynlaisen viitekehyksen oikeudelliselle 

tulkinnalle ja etenkin unionin oikeuden hyväksikäyttämiselle. Se asettaa rajat, joiden 

sisällä erilaisten tulkintojen tekeminen on mahdollista.  

Oikeuksien väärinkäytön kielto merkitsee sitä, että oikeussubjektit eivät saa vedota 

unionin oikeuteen vilpillisesti ja/tai käyttää sitä väärin. Kiellon sovellettavuus 

arvonlisäverotuksen alalla on nimenomaisesti todettu Euroopan unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännössä284.  

Unionin lainsäädännön soveltamista ei siis voida laajentaa väärinkäyttönä pidettäviin 

taloudellisten toimijoiden toimiin eli toimiin, joita ei toteuteta tavanomaisen 

liiketoiminnan yhteydessä, vaan yksinomaan joidenkin unionin lainsäädännössä 

säädettyjen etujen väärinkäyttämiseksi285. Mikäli esimerkiksi vähennysoikeuteen 

vedotaan vilpillisesti tai sitä käytetään väärin, kansallisten viranomaisten ja 

tuomioistuinten tehtävänä on evätä vähennysoikeus286. Tästä olisi kysymys esimerkiksi 

tilanteessa, jossa elinkeinonharjoittaja jatkaisi arvonlisäveron vähennysoikeuden 

käyttämistä ravintolatoiminnan päättymisen jälkeen maksamiensa vuokrien ja muiden 

tiloihin liittyvien kulujen osalta, mutta käyttäisikin ravintolatoiminnan päättymisen 

jälkeen kyseisen toiminnan käytössä aikaisemmin olleita tiloja täysin yksityisluontoisiin 

tarkoituksiin287.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
284!Asia C-255/02, Halifax plc ym. v. Commissioners of Customs & Excise [2006] Kok. I-01609, kohta 
70.!
285!ks. edellä asia C-255/02, kohdat 68-69.!
286!Asia C-285/11, Bonik EOOD v. Direktor na Direktsia [ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa], 
kohta 37 oikeuskäytäntöviittauksineen.!!
287!Asia C-32/03, I/S Fini H v. Skatteministeriet [2005] Kok. I-01599, kohta 32.!!
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5.5 Johtopäätökset: kiinteä toimipaikka ja keskeisimmät tulkintamenetelmät  
!
Euroopan unionin oikeuden tulkinnallisena lähtökohtana voidaan pitää lain sanamuodon 

mukaista tulkintaa. Tältä osin oikeudellisessa tulkinnassa on kyse kielen semantiikasta, 

lauseiden ja sanojen merkityksen selvittämisestä. Tulkintatoiminnan keskeisin kysymys 

liittyykin siihen, miten tulkinta suoritetaan ja miten säännöksen merkityssisältö 

määrätään.288 Säännöksen merkitystä ei ole kuitenkaan aina mahdollista määrittää 

pelkästään semanttisin perustein. Näin on esimerkiksi kiinteän toimipaikan käsitteen 

tulkinnassa. 

Ehdottomien ja yksiselitteisten kriteerien puuttuessa kyse on lopulta heikkojen ja/tai 

vahvojen argumenttien esittämisestä oman tulkinnan tueksi. Unionin oikeuden 

säännösten tulkintaa voidaan lähestyä kahdella eri tapaa. Näistä ensimmäinen perustuu 

unionin tuomioistuimen aiempaan oikeuskäytäntöön. Tässä niin sanotussa 

tapausanalogiassa kahden tai useamman tuomioistuinratkaisun väliset 

samankaltaisuudet todennetaan ja oikeudellinen johtopäätös tapahtuu nimenomaan 

tämän samankaltaisuuden perusteella. Menetelmä perustuu siten olennaisuuksien 

poimimiseen ja tapausten rinnastamiseen.  

Toinen lähestymistapa on arvioida unionin tuomioistuimen tuomioita, joissa se on 

julkilausunut oikeudellisen tulkinnan suuntaviivoja289. Näin ollen tulkinta voi tapahtua 

esimerkiksi asiassa CILFIT ym. esiin nousseita tulkintamenetelmiä hyväksikäyttämällä. 

Näistä säännöksen asiayhteyteen ja tavoitteisiin perustuvat argumentit ovat saavuttaneet 

vakiintuneen aseman unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä290.  

Säännöksen asiayhteyteen perustuvaa argumenttia kuvastaa systeeminen 

tulkintamenetelmä, jossa säännöksen tulkinnassa unionin oikeus otetaan huomioon 

kokonaisuudessaan. Yksittäisen säännöksen osalta unionin oikeuden yhdenmukainen 

soveltaminen edellyttää unionin oikeuden säännöksen itsenäistä ja yhdenmukaista 

tulkintaa, jos käsiteltävänä oleva säännös ei sisällä nimenomaista viittausta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
288!Makkonen 1981, s.121-122.  
289!Paunio – Lindroos-Hoviheimo 2008, s.233.  
290!Ks. esimerkiksi asia C-340/94, E. J. M. de Jaeck v. Staatssecretaris van Financiën [1997] Kok. I-
00461, kohta 17; Asia C-292/82, Firma E. Merck v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas [1983] Kok. 03781, 
kohta 12. 
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jäsenvaltioiden oikeuteen sisältönsä ja soveltamisalansa määrittämiseksi291. Tämä 

mahdollistaa tulkinta-argumenttien hakemisen muiden unionin oikeuden oikeudenalojen 

vastaavien käsitteiden vakiintuneista tulkinnoista. Tulkintavaihtoehdoista valitaan se, 

joka vastaa normi-ilmaisun merkitystä unionin oikeusjärjestyksessä.  

Säännöksen asiayhteyteen perustuvassa tulkinnassa säännöstä tarkastellaan sen 

päämääristä käsin. Tulkinnassa otetaan siis huomioon ne tavoitteet joihin säännöksellä 

pyritään ja ne seuraukset, joita tietynlaisella tulkinnalla on unionin oikeuden 

näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään perussopimusmyönteiseen tulkintaan.  

Tulkintatoiminnassa tulee ottaa asianmukaisesti huomioon myös oikeuksien 

väärinkäytön kielto, joka asettaa eräänlaisen viitekehyksen unionin oikeuden tulkinnalle 

ja soveltamiselle. EU-oikeuden säännöksen tulkintaa voidaan lähestyä esimerkiksi 

seuraavassa kuviossa esitetyllä tavalla (kuvio 4).  

Kuvio 4. EU-oikeuden säännöksen tulkinta.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
291!Asia C-467/08, Padawan SL v. Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) [2010] 
Kok. I-10055, kohta 32.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämä luku päättää tutkielman. Koska nykyistä arvonlisäverojärjestelmää pidetään 

ainoastaan jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksen siirtymäjärjestelmänä, tulen tässä 

luvussa käsittelemään lyhyesti arvonlisäverojärjestelmän kehittämisen tarpeita ja 

tulevaisuuden näkymiä. Luvun toisessa osiossa tulen esittämään yhteenvedon 

tutkimustuloksista.  

6.1 De lege ferenda 
 

6.1.1 Arvonlisäverojärjestelmän uudistamistarve 
 

Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä on ainoastaan jäsenvaltioiden välisen kaupan 

verotuksen siirtymäjärjestelmä. Tämä todetaan nimenomaisesti myös 

arvonlisäverodirektiivissä292:  

”Tässä direktiivissä säädetty jäsenvaltioiden välisen kaupan järjestelmä on 
väliaikainen ja se korvataan lopullisella verotusjärjestelmällä, joka periaatteessa 
perustuu tavaroiden luovutusten ja palvelujen suoritusten verottamiseen 
alkuperäjäsenvaltiossa.” (kursivointi tässä) 

Komissio hyväksyi 1. joulukuuta 2010 arvonlisäveron tulevaisuutta koskevan vihreän 

kirjan. Vihreän kirjan tarkoituksena oli synnyttää ja kannustaa julkista keskustelua 

Euroopan unionin arvonlisäverojärjestelmän tulevaisuudesta. Komissio näki 

tarpeelliseksi käynnistää julkisen keskustelun neljästä syystä. Ensinnäkin, nykyisten 

arvonlisäverotusta koskevien säännösten monimutkaisuus aiheuttaa yrityksille 

hallinnollisia rasituksia. Toiseksi, maan sisäisten liiketoimien ja Euroopan unionin 

sisäisten liiketoimien käsitteleminen eri tavoin on omiaan haittaamaan 

sisämarkkinoiden toimintaa. Kolmanneksi, laajapohjaisella arvonlisäverojärjestelmällä 

olisi (miltei) mahdollista saavuttaa säännösten noudattamista aiheutuvia kustannuksia 

alentava puhdas kulutusvero. Neljänneksi, yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ei ole 

pysynyt nopean teknologisen ja taloudellisen ympäristön kehityksen mukana.293 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
292!Direktiivi 2006/112/EY, artikla 402.!!
293!KOM (2010) 695, s.5-7.; Vyncke ym. 2011, s.242. !
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Komissio julkaisi 6.12.2011 tiedonannon arvonlisäverotuksen tulevaisuudesta294. 

Komission tiedonanto perustui sidosryhmien julkiseen kuulemiseen, jäsenvaltioiden 

kanssa käytyihin keskusteluihin ja EU:n toimielinten lausuntoihin. Tiedonannon 

tarkoituksena oli esitellä Euroopan unionin tulevan arvonlisäverojärjestelmän 

perusominaisuudet ja luetella ne alat, joilla on tarkoitus kulkea näiden tavoitteiden 

suuntaan.295  

Komissio teki julkisen kuulemisen perusteella annetuista palautteista seuraavanlaisia 

päätelmiä. Ensinnäkin, Euroopan unionin arvonlisäverojärjestelmän jakautuminen 

jäsenvaltioiden kansallisiin arvonlisäverojärjestelmiin on tehokkaan Euroopan unionin 

sisäisen kaupan tärkein este. Tästä seuraa kansainvälisesti toimiville yrityksille 

ongelmia etenkin hinnan monimutkaisuuden, monien eri säännösten noudattamisen 

aiheuttamien lisäkustannusten ja oikeudellisen epävarmuuden muodossa. Myöskään 

arvonlisäveron taloudellista neutraliteettia ei voida taata nykyisellä järjestelmällä, sillä 

verotussääntöjen monimuotoisuus vaikuttaa yritysten päätökseen siitä, mistä tavaroita ja 

palveluita ostetaan tai mihin ne myydään. Tästä aiheutuu sisämarkkinoiden toiminnalle 

merkittävää haittaa.296 

6.1.2 Lopullisen arvonlisäverojärjestelmän ominaispiirteet 
!
Komission mukaan jo vuonna 1967 annettua sitoumusta lopullisen 

arvonlisäverojärjestelmän luomisesta, joka toimii samalla tavoin kuin yksittäisessä 

maassa ja joka perustuu alkuperämaassa verottamiseen, on poliittisesti mahdotonta 

toteuttaa. Tästä syystä komissio on ehdottaa kyseisen tavoitteen hylkäämistä. 

Alkuperämaaperiaatteesta luopuminen mahdollistaa sellaisten toimien käynnistämisen, 

joiden tarkoituksena on löytää erilaisia vaihtoehtoisia malleja asianmukaisesti 

toimivalle määräpaikkaan perustuvalle Euroopan unionin arvonlisäverojärjestelmälle.297 

Määräpaikassa tapahtuvan verotuksen pääpiirteenä on arvonlisäverotulojen kertyminen 

suoraan kulutusjäsenvaltiolle sen kotimaisten verokantojen ja verovapautusten 

mukaisesti.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
294!KOM(2011) 851.  
295!KOM(2011) 851, s.3-4.!
296!KOM(2011) 851, s.2-3. !
297!KOM(2011) 851, s.4.!
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Määräpaikkaperiaatteeseen perustuva arvonlisäverojärjestelmä ei toisi muutosta 

tutkielman kohteena olevaan elinkeinonharjoittajien välistä palvelukauppaa koskevaan 

arvonlisäverokohteluun, sillä tältä osin järjestelmä perustuu jo nyt kulutusvaltion 

mukaan tapahtuvaan verotukseen. Useat sidosryhmät kuitenkin vastustavat nykyisten 

järjestelyjen muuttamista lopulliseksi järjestelyksi, sillä nykymuodossaan ne eivät 

toteuta sitä perusperiaatetta, jonka mukaan rajat ylittäviä liiketapahtumia ei saisi 

kohdella eri tavalla kuin maan sisäisiä298.  

Arvonlisäverojärjestelmäuudistuksen tavoitteena on saada aikaan järjestelmä, joka on 

(1) yksinkertainen, (2) tehokas ja neutraali, sekä (3) vakaa ja petoksilta suojattu.  

Yksinkertaisempi arvonlisäverojärjestelmä tultaisiin saavuttamaan siten, että kaikkia 

Euroopan unionissa olevia verovelvollisia tulisi koskemaan yksi selkeä ja 

yksinkertainen arvonlisäverosäännöstö, Euroopan unionin arvonlisäverosäännöstö. 

Tämä säännöstö pitäisi sisällään mukautetut säännöt nykyaikaisia liiketoimintamalleja 

varten ja siinä otettaisiin huomioon uuden teknologian kehitys. Veroviranomaisten 

kanssa asiointi tultaisiin järjestämään siten, että verovelvollinen joutuisi asioimaan vain 

yhden jäsenvaltion veroviranomaisen kanssa.299 

Tehokkaan ja neutraalin järjestelmän toteuttamiseksi veropohjaa tultaisiin laajentamaan 

ja yleisen verokannan käytön periaate toteuttamaan. Nämä uudistukset lisäisivät 

verotuloja ja pienentäisivät kustannuksia tai vaihtoehtoisesti mahdollistaisivat yleiset 

verokannan alentamisen verotuloja pienentämättä. Poikkeukset näistä periaatteista 

tultaisiin määrittelemään järkiperäisesti ja yhdenmukaisesti. Verojärjestelmän 

neutraalisuuden toteuttaminen edellyttäisi lisäksi tasapuolisten vähennysoikeutta 

koskevien säännösten luomista sekä ainoastaan vähäisten rajoitusten sallimista tämän 

oikeuden käytölle.300 

Vakaa ja petoksilta suojattu järjestelmä tultaisiin toteuttamaan käyttämällä 

arvonlisäveron kantamisessa ja valvonnassa nykyaikaisia menetelmiä. Näillä uusilla 

menetelmillä pyrittäisiin maksimoimaan kannettujen verojen määrä ja minimoimaan 

petokset ja veronkierto. Tämä edellyttäisi veroviranomaisilta riskialttiiseen toimintaa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
298!KOM(2011) 851, s.15.!
299!KOM(2011) 851, s.5.; Ks. tarkemmin yksinkertaisen alv-järjestelmän jatkotoimenpiteistä s.5-8. !
300!KOM(2011) 851, s.5.; Ks. tarkemmin yksinkertaisen alv-järjestelmän jatkotoimenpiteistä s.8-11.!
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keskittymistä, tosiasiallisiin petoksiin puuttumista ja yhteistoimintaa muiden 

jäsenvaltioiden veroviranomaisten kanssa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi lisäksi 

tehostetun, automaattisen ja nopean tiedonannon järjestämistä kansallisten 

veroviranomaisten välillä.301 

Komission esittämät konkreettiset toimenpiteet yksinkertaisemman, tehokkaamman ja 

vakaamman verojärjestelmän saavuttamiseksi voidaan jakaa kootusti neljään luokkaan: 

tekniseen arvonlisäverotuksen suunnitteluun, hallinnollisten rasitteiden vähentämiseen, 

arvonlisäveron kantamisen tehostamiseen ja oikeudelliseen prosessiin (ks. kuvio 5).302 

Kuvio 5. Tulevaisuuden alv-järjestelmä 303 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
301!KOM(2011) 851, s.5.; Ks. tarkemmin vakaamman ja petoksilta suojatun alv-järjestelmän 
jatkotoimenpiteistä s.11-14.!
302!Lejeune ym. 2012, s.100. 
303!Mukailtu kohteesta: Lejeune ym. 2012, s.100.  

TULEVAISUUDEN 
ALV-JÄRJESTELMÄ 

Oikeudellinen prosessi 

Hallinnollisten rasitteiden vähentäminen 

  K
erääm

isen  
  tehokkuus 

Tekninen alv-
suunnittelu 

-  EU:n alv-portaali 
-  alv-komitean ohjeiden julkaiseminen uudesta 

arvonlisäverolainsäädännöstä 
-  jäsenvaltioiden välinen EU:n alv-forum 
-  EU:n alv-lainsäädäntö 

-  määränpääpaikkaperiaate 
-  veropohjan laajentaminen 

uudelleen määrittämällä ja 
harmonisoimalla 
verovelvollinen –käsite ja 
poikkeusten poistamisella 

-  verokantojen rakenteen 
tarkastaminen rajoittamalla 
alennettujen verokantojen 
käyttöä 

-  uusi teknologia alv-
keräysten 
helpottamiseksi 

-  nopean reagoinnin malli 
-  petoksia estävät mittarit 
-  jäsenvaltioiden välisen 

yhteistyön lisääminen 
-  EU:n rajat ylittävä 

tarkastustiimi  

-  Yhden luukun-järjestelmä 
-  Yhtenäistetyt alv-velvollisuudet 
-  Yksinkertaistaminen harmonisoinnilla 
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Arvonlisäverojärjestelmän kehittäminen tulee jatkumaan komission toimesta. Komissio 

aikoo jatkaa perusteellista teknistä selvitystyötä sekä laajapohjaista dialogia 

jäsenvaltioiden kanssa arvonlisäveron tulevaisuutta pohtivassa työryhmässä ja 

sidosryhmien kanssa asiantuntijaryhmässä. Teknisen selvitystyön ja laajapohjaisen 

dialogin tarkoituksena on tutkia tarkasti erilaiset tavat, joilla mahdollinen 

määräpaikkaan perustuva järjestelmä voitaisiin toteuttaa. Komissio tulee tekemään 

vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana lainsäädäntöehdotuksen, jossa esitellään 

Euroopan unionin sisäistä kauppaa koskeva lopullinen verojärjestelmä.304 

6.2 Yhteenveto 
!
Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä ei ole tyydyttävä. Viime vuosina tehdyistä 

uudistuksista huolimatta palveluiden suorituspaikkaa koskeva sääntely on edelleen 

monimutkaista. Tästä aiheutuu elinkeinonharjoittajille ongelmia etenkin 

myyntimaasääntöjen seuraamisen aiheuttamien lisäkustannusten ja oikeudellisen 

epävarmuuden muodossa. Palveluiden suorituspaikan määrittämiseen liittyvät ongelmat 

ovatkin läsnä jokaisessa rajat ylittävässä palvelusuorituksessa. Näistä keskeisin ongelma 

koskee kiinteän toimipaikan muodostumisen määrittämistä. Koska kiinteän 

toimipaikalla on merkitystä etenkin verovelvollisuuden kohdentamisessa ja myyntimaan 

määrittämisessä, voidaan aiheen käsittelyä pitää perusteltuna. 

Selvennystä kiinteän toimipaikan käsitteeseen on saatu neuvoston 

täytäntöönpanoasetuksen (N:o 282/2011) myötä, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena 

onkin ollut helpottaa liiketoiminnan kotipaikan ja kiinteän toimipaikan käsitteiden 

soveltamista. Asetuksen kiinteää toimipaikkaa koskevista täsmennyksistä huolimatta, 

kiinteän toimipaikan muodostuminen on useissa tilanteissa hankalaa. Näissä tilanteissa 

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöllä on keskeinen asema. Koska 

tuomioistuimen kiinteän toimipaikan muodostumista koskeva ratkaisut koskevat 

kuitenkin vain yksittäistapauksia, on elinkeinonharjoittajalle useissa tilanteissa 

epäselvää muodostuuko niille kiinteä toimipaikka toiseen jäsenvaltioon vai ei. Tästä 

aiheutuu sisämarkkinoiden toiminnalle merkittävää haittaa.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Käsillä olevassa tutkielmassa on lähestytty kiinteän toimipaikan muodostumista 

puhtaasti Euroopan unionin oikeuden ”linssien läpi”. Tutkielman tausta-ajatuksena on 

ollut Euroopan unionin oikeus itsenäisenä oikeusjärjestyksenä, jonka puitteissa 

Euroopan unionin tuomioistuin toimii unionin oikeuden ylimpänä laintulkitsijana. 

Koska yhteisen arvonlisäverojärjestelmän säännökset saavat viimekädessä 

merkityksensä Euroopan unionin tuomioistuimen tulkitessa ja soveltaessa niitä, tässä 

tutkielmassa on lähestytty ongelmaa kysyen miten EU-tuomioistuin tekee tulkinnan 

unionin oikeuden säännöksen merkityksestä? 

Tutkielmassa on pyritty osoittamaan, että kiinteän toimipaikan muodostumista voidaan 

lähestyä monin eri tulkintamenetelmin. Esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuin on 

käyttänyt tapausanalogiaa hyväksi kiinteää toimipaikkaa koskevassa 

oikeuskäytännössään. Ongelmana on, että suurin osa keskeisestä oikeuskäytännöstä on 

annettu ennen vuosituhannen vaihdetta. Näin ollen tuomioistuin ei ole viimeaikaisissa 

tuomioissaan lausunut juurikaan kiinteän toimipaikan tulkinnalle merkityksellistä, 

ainakaan sellaista jota voitaisiin varmuudella pitää tuomioistuimen yleistettävänä 

olevana oikeusohjeena.  

Vaihtoehtoinen tapa lähestyä tulkinnallista ongelmaa on arvioida sellaisia tuomioita, 

joissa EU-tuomioistuin lausuu julki tuomioiden perustelemisen suuntaviivoja305. 

Tutkielmassa onkin esitetty vaihtoehtoisia tulkintamenetelmiä, jotka nousivat esiin 

Euroopan unionin tuomioistuimen asiassa C-283/81 (CILFIT ym.) antamassa 

tuomiossa. Asiassa esitetyistä tulkintamenetelmistä etusija annetaan yleensä 

systeemisille ja teleologisille argumenteille. Ongelmia tältä osin tuottaa kuitenkin se, 

että erilaisten tulkintamenetelmien käyttöä ja painoarvoa yksittäisessä tapauksessa on 

mahdotonta ennustaa. Ehdottomien ja yksiselitteisten kriteerien puuttuessa kyse on 

lopulta heikkojen ja/tai vahvojen argumenttien esittämisestä oman tulkinnan tueksi.  

 
 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
305!Paunio – Lindroos-Hovinheimo 2008, s.233.  
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LIITE: Yleissäännön soveltamisalaan kuuluvan palvelun myyntimaan 
määrittäminen. 
!
Esimerkki 1: Suomalainen elinkeinonharjoittaja X suorittaa huoltopalvelun Suomessa 
kotipaikan omaavalle elinkeinonharjoittaja Y:lle. Elinkeinonharjoittaja X laskuttaa Y:tä 
palvelun myynnistä arvonlisäverollisena ja suorittaa veron Suomen veroviranomaiselle.  

 

Esimerkki 2: Suomalainen elinkeinonharjoittaja X suorittaa Italiaan sijoittautuneelle 
asiakkaalleen huoltopalvelua. Kyseessä yleissäännön alainen palvelu eli palvelusuoritus 
on verollinen Italiassa. Elinkeinonharjoittaja X laskuttaa palvelusta ilman 
arvonlisäveroa, jonka jälkeen italialainen ostaja maksaa palveluun kohdistuvan 
arvonlisäveron Italian veroviranomaiselle käännetyn verovelvollisuuden perusteella.  

 

                     

  jatkuu 

!!

SUOMI 

HUOLTOPALVELU 

LASKU ALV 24% 

X Y 

VEROVIRANOMAINEN 

VERON SUORITTAMINEN 

!!

SUOMI ITALIA 

LASKU 

PALVELU 

HUOLTOPALVELU 

LASKU ALV 0 %  
(KÄÄNNETTY 
VEROVELVOLLISUUS) 

VEROVIRANOMAINEN 

VERON SUORITTAMINEN 

X Y 
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          Liite jatkuu 

Esimerkki 3: Italialainen elinkeinonharjoittaja X suorittaa Saksaan sijoittautuneelle 
asiakkaalleen huoltopalvelua. Kyseessä on yleissäännön alainen palvelu eli 
palvelusuoritus on verollinen Saksassa. X:llä on kiinteä toimipaikka Saksassa, mutta sen 
ei katsota osallistuvan palvelun suorittamiseen. Elinkeinonharjoittaja X laskuttaa 
palvelusta ilman arvonlisäveroa, jonka jälkeen ranskalainen ostaja maksaa palveluun 
kohdistuvan arvonlisäveron Saksan veroviranomaiselle käännetyn verovelvollisuuden 
perusteella.   

 

                                                     

Esimerkki 4: Saksalainen elinkeinonharjoittaja X teettää asiakkaan (Z) tiloissa tehtävän 
asennuksen alihankintana Ranskassa. Alihankkija Y veloittaa X:ltä asennuspalvelun. 
Kyseessä irtaimeen yleissäännön alainen palvelu, joka on verollinen ostajan eli X:n 
kiinteän toimipaikan sijaintivaltiossa. Alihankkija Y laskuttaa X:ää palvelusta ilman 
arvonlisäveroa, jonka jälkeen X maksaa palveluun kohdistuvan arvonlisäveron Saksan 
veroviranomaisille.  

 

 

ITALIA SAKSA 

LASKU 

PALVELU 

HUOLTOPALVELU 

LASKU ALV 0 %  
(KÄÄNNETTY 
VEROVELVOLLISUUS) 

VEROVIRANOMAINEN 

VERON SUORITTAMINEN 

X Y 

X:N PASSIIVINEN 
KIINTEÄ 

TOIMIPAIKKA 

SAKSA RANSKA 

LASKU 

PALVELU 

ASENNUSPALVELU 

LASKU ALV 0 %  
(KÄÄNNETTY 
VEROVELVOLLISUUS) 

VEROVIRANOMAINEN 

VERON SUORITTAMINEN 

X 

Y 

Z 


