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Tiedotusosasto 

LEHDISTÖTIEDOTE nro 93/06 

23 päivänä marraskuuta 2006 

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio asiassa C-5/05 

Staatssecretaris van Financiën v. B. F. Joustra 

AINOASTAAN YKSITYISHENKILÖIDEN HENKILÖKOHTAISESTI HANKKIMAT 
JA KULJETTAMAT TUOTTEET VAPAUTETAAN VALMISTEVEROSTA 

TUONTIJÄSENVALTIOSSA 

Valmisteverodirektiiviä sovellettaessa tuotteita, joita ei pidetä hallussa henkilökohtaisiin 
tarkoituksiin, on väistämättä katsottava pidettävän hallussa kaupallisiin tarkoituksiin  

Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden 
hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta annetussa direktiivissä1 yksityishenkilöiden omiin 
tarpeisiinsa hankkimat ja itse kuljettamat tuotteet vapautetaan valmisteverosta 
tuontijäsenvaltiossa. 

Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle 
kysymyksiä tämän direktiivin tiettyjen säännösten tulkinnasta. Esillä olevassa asiassa noin 
70 yksityishenkilöä on muodostanut ”Cercle des amis du vin” -nimisen ryhmän (viinikerho). 
Joustra tilaa vuosittain viiniä Ranskasta viinikerhon nimissä omiin tarpeisiinsa ja muiden 
viinikerhon jäsenten tarpeisiin. Hänen pyynnöstään alankomaalainen kuljetusyritys kuljettaa 
viinin Ranskasta Alankomaihin ja toimittaa sen Joustran kotiin. Viiniä varastoidaan siellä 
muutamia päiviä ennen kuin viinikerhon muiden jäsenten ostamat määrät toimitetaan heille. 
Joustra maksaa viinin ja kuljetuksen hinnan, minkä jälkeen kukin viinikerhon jäsen maksaa 
hänelle toimitettua viinimäärää vastaavan hinnan ja kuljetuskustannusten osan, joka on laskettu 
kyseisten määrien suhteessa. Joustra ei harjoita tätä toimintaa ammattimaisesti tai voittoa 
saadakseen.  

 
1  25.2.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/12/ETY (EYVL L 76, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 14.12.1992 
annetulla neuvoston direktiivillä 92/108/ETY (EYVL L 390, s. 124). 



Joustran tilaama viini on luovutettu kulutukseen Ranskassa ja valmistevero on kannettu 
Ranskassa. Kullekin viinikerhon jäsenelle toimitetut määrät eivät ylittäneet direktiivissä sen 
määrittämiseksi, onko tuotteet tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin, säädettyä enimmäismäärää 
eli 90 litraa viiniä, josta enintään 60 litraa on kuohuviiniä.  

Alankomaiden veroviranomaiset kantoivat tästä viinistä 906,20 euron suuruisen valmisteveron. 
Joustra ilmoitti, ettei hän ole valmisteveron maksuvelvollinen. Hänen mukaansa tässä 
direktiivissä esiintyvät sanat ”itse kuljettamien” eivät estä tämän artiklan tulkitsemista siten, että 
veroa ei kanneta määräjäsenvaltiossa, kun yksityishenkilö itse ostaa tuotteita, joista kannetaan 
valmisteveroa toisessa jäsenvaltiossa, ja antaa kolmannen tehtäväksi kuljettaa ne 
määräjäsenvaltioon tämän yksityishenkilön toimeksiannosta ja hänen lukuunsa.  

Yhteisöjen tuomioistuin toteaa, että tuotteiden vapauttamiseksi valmisteverosta tuontivaltiossa 
direktiivissä edellytetään, että tuotteet on tarkoitettu ne hankkineen yksityishenkilön 
henkilökohtaisiin tarpeisiin, eikä se näin ollen koske tuotteita, jotka yksityishenkilö on 
hankkinut muiden yksityishenkilöiden tarpeisiin. Lisäksi kyseessä olevat tuotteet 
hankkineen yksityishenkilön on kuljetettava ne henkilökohtaisesti. Päinvastaisessa 
tapauksessa tämä lisäisi jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kannalta petosten vaaraa, 
sillä tuotteiden, joita verovapautus koskee, kuljetus ei edellytä asiakirjoja.  

Tältä osin komission esittämä väite, jonka mukaan tällainen tulkinta merkitsisi Euroopan unionin 
kansalaisille taantumista ennen direktiivin voimaantuloa vallinneeseen tilanteeseen verrattuna, 
koska muun muassa yksityishenkilöltä toiselle lähetettävät pienet lähetykset, joilla ei ole 
kaupallista tarkoitusta, oli vapautettu valmisteverosta tuontivaltiossa, ei vakuuta yhteisöjen 
tuomioistuinta. Jos direktiivissä on tältä osin aukko, yhteisön lainsäätäjän tehtävänä on 
tarvittaessa paikata se, minkä vahvistaa se seikka, että komissio on tehnyt Euroopan unionin 
neuvostolle ehdotuksen direktiivin muuttamiseksi, jotta verovapautusta sovellettaisiin myös 
yksityishenkilöiden lukuun kuljetettaviin tuotteisiin.  

Yhteisöjen tuomioistuin huomauttaa, että direktiivi perustuu siihen, että tuotteita, joita ei pidetä 
hallussa henkilökohtaisiin tarkoituksiin, on väistämättä katsottava pidettävän hallussa 
kaupallisiin tarkoituksiin. Kun valmistevero kannetaan jäsenvaltiossa, jossa tuotteita pidetään 
hallussa kaupallisiin tarkoituksiin, ja kun ne on jo luovutettu kulutukseen ensimmäisessä 
jäsenvaltiossa, ensimmäisessä jäsenvaltiossa maksetut valmisteverot on palautettava.  



Tämä on tiedotusvälineiden käyttöön tarkoitettu epävirallinen asiakirja, joka ei sido yhteisöjen 
tuomioistuinta. 

Tämä lehdistötiedote on saatavissa seuraavilla kielillä: ES CS DA DE EL EN FR IT HU NL PL 
PT SK SL FI SV 

Tuomion koko teksti on Internetissä 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FI&Submit=rechercher&numaff=C-5/05  

Se on tavallisesti luettavissa kello 12:sta (CET) lähtien tuomion julistamispäivänä. 

Lisätietoja: Gitte Stadler 
Puh. +352 4303 3127, faksi +352 4303 3656 

Kuvia siitä, kun tuomio luetaan, on saatavilla EbS "Europe by Satellite" -kanavalla 
Euroopan komissio, Lehdistö- ja viestintäpääosasto L-2920 Luxemburg, puh +352 4301 35177, 

faksi +352 4301 35249 
tai B-1049 Bryssel, puh. +32 2 2964106, faksi 32 2 2965956  
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