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(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

DIREKTIIVIT
NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2020/1756,
annettu 20 päivänä marraskuuta 2020,
yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta siltä osin
kuin on kyse verovelvollisten tunnistamisesta Pohjois-Irlannissa
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),
ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

Yhdistynyt kuningaskunta erosi Euroopan unionista 31 päivänä tammikuuta 2020 Ison-Britannian ja PohjoisIrlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan
sopimuksen, jäljempänä ’erosopimus’, perusteella. Erosopimuksessa määrätään siirtymäkaudesta, joka päättyy 31
päivänä joulukuuta 2020. Siihen saakka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
sovelletaan unionin oikeuden arvonlisäverosäännöksiä. Tämän siirtymäkauden päätyttyä unionin oikeuden
arvonlisäverosäännöksiä ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

(2)

Erosopimukseen erottamattomana osana kuuluvan Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan, jäljempänä
’pöytäkirja’, 8 artiklan mukaisesti pöytäkirjan liitteessä 3 lueteltuja, tavaroita koskevia unionin oikeuden arvonlisäve
rosäännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen Pohjois-Irlannissa (3) siirtymäkauden jälkeen, jotta vältetään tiukka
rajavalvonta Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä.

(3)

Verovelvollisiin ja tiettyihin oikeushenkilöihin, jotka eivät ole verovelvollisia, sovelletaan sen vuoksi unionin
oikeuden arvonlisäverosäännöksiä tavaraliiketoimien osalta Pohjois-Irlannissa, mutta niihin sovelletaan Yhdistyneen
kuningaskunnan lainsäädännön arvonlisäverosäännöksiä kaikkien muiden liiketoimien osalta Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, mukaan lukien Pohjois-Irlanti.

(4)

Unionin arvonlisäverojärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, että annetaan
erillinen arvonlisäverotunniste jokaiselle neuvoston direktiivin 2006/112/EY (4) 214 artiklan 1 kohdan a, b ja c
alakohdassa luetellulle verovelvolliselle, joka Pohjois-Irlannissa suorittaa tavaroiden luovutuksia, ja jokaiselle
verovelvolliselle tai oikeushenkilölle, joka ei ole verovelvollinen, joka suorittaa tavaroiden yhteisöhankintoja, ja
sellaiselle verovelvolliselle, johon sovelletaan vapaaehtoista erityisjärjestelmää tavaroiden etämyynnin
harjoittamisen vuoksi.

(1) Lausunto annettu 11 päivänä marraskuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Lausunto annettu 29 päivänä lokakuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(3) Edellyttäen, että Pohjois-Irlannissa ilmaistaan demokraattisesti suostumus 5–10 artiklan soveltamisen jatkamiseen pöytäkirjan
18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
(4) Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347,
11.12.2006, s. 1).
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(5)

Sen vuoksi Pohjois-Irlannissa olisi otettava käyttöön erilliset arvonlisäverotunnisteet, joissa on erityinen etuliite, jotta
voidaan erottaa toisistaan yhtäältä verovelvolliset ja oikeushenkilöt, jotka eivät ole verovelvollisia, ja joiden PohjoisIrlannissa sijaitsevilla tavaroilla suoritettuihin liiketoimiin sovelletaan unionin oikeuden arvonlisäverosäännöksiä, ja
toisaalta henkilöt, jotka suorittavat muita liiketoimia, joita varten ne on rekisteröity arvonlisäverotarkoituksissa
Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

(6)

Arvonlisäverotunnisteiden etuliitteet unionissa perustuvat pääsääntöisesti maiden ISO 3166 alpha-2 -koodeihin,
joista voidaan tunnistaa arvonlisäverotunnisteen antanut jäsenvaltio. Pohjois-Irlannilla ei ole kyseisen järjestelmän
mukaista koodia, mutta ISO:n mukaan on mahdollista käyttää X-koodeja sellaisten alueiden osalta, joilla ei ole
erityistä koodia. Sen vuoksi on aiheellista ehdottaa Pohjois-Irlantia varten koodia ”XI”.

(7)

Direktiiviä 2006/112/EY olisi sen vuoksi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Lisätään direktiivin 2006/112/EY 215 artiklaan kohta seuraavasti:
”Pohjois-Irlannin osalta käytetään etuliitettä ”XI”.”
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Niiden on viipymättä ilmoitettava tästä komissiolle.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset
säännökset kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä marraskuuta 2020.

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. ROTH

