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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA VALMISTEVEROJA
KOSKEVAT EU:N SÄÄNNÖT

Yhdistynyt kuningaskunta on 1. helmikuuta 2020 alkaen eronnut Euroopan unionista, ja
siitä on tullut ns. kolmas maa2. Erosopimuksessa3 määrätään siirtymäkaudesta, joka
päättyy 31. joulukuuta 2020. Siihen saakka Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja
Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovelletaan Euroopan unionin oikeutta sen kaikilta
osin.4
Siirtymäkauden aikana EU ja Yhdistynyt kuningaskunta neuvottelevat uutta
kumppanuutta koskevasta sopimuksesta, jossa määrätään erityisesti vapaakauppaalueesta. Ei kuitenkaan ole varmaa, tuleeko tämä sopimus voimaan siirtymäkauden
päättyessä. Tällaiseen sopimukseen perustuva suhde olisi joka tapauksessa
markkinoillepääsyä koskevien edellytysten osalta hyvin erilainen kuin tilanne, jossa
Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu sisämarkkinoihin5, EU:n tulliliittoon sekä
arvonlisävero- ja valmisteveroalueeseen.
Sen vuoksi kaikkia asianomaisia ja erityisesti talouden toimijoita muistutetaan
oikeudellisesta tilanteesta, jota sovelletaan siirtymäkauden päättyessä (katso jäljempänä
osa A). Tässä tiedonannossa selitetään myös eräitä eroa koskevia erosopimuksen
määräyksiä (katso jäljempänä osa B) sekä Pohjois-Irlantiin siirtymäkauden päättyessä
sovellettavia sääntöjä (katso jäljempänä osa C).
1

REV2 käsittelee kysymyksiä, jotka liittyvät Yhdistyneen kuningaskunnan irrottautumiseen EMCSjärjestelmästä, ja selventää siirtojen osiin jakamiseen liittyviä kysymyksiä.

2

Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.

3

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä, jäljempänä ’erosopimus’ (EUVL L 29, 31.1.2020, s. 7).

4

Lukuun ottamatta eräitä erosopimuksen 127 artiklassa määrättyjä poikkeuksia, joista millään ei ole
merkitystä tämän tiedonannon kannalta.
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Vapaakauppasopimuksessa ei määrätä etenkään sellaisista (tavaroiden ja palvelujen alalla
sovellettavista)
sisämarkkinoiden
periaatteista
kuin
vastavuoroinen
tunnustaminen, ’alkuperämaaperiaate’ ja yhdenmukaistaminen. Vapaakauppasopimuksella ei
myöskään poisteta tullimuodollisuuksia ja -tarkastuksia, jotka koskevat esimerkiksi tavaroiden
alkuperää ja niihin sisältyviä tuotantopanoksia, eikä tuontiin ja vientiin sovellettavia kieltoja ja
rajoituksia.

Neuvoja sidosryhmille
Tässä tiedonannossa mainittujen seurausten huomioon ottamiseksi valmisteveron alaisten
tavaroiden kauppaan osallistuvia sidosryhmiä neuvotaan
− tutustumaan uusiin menettelyihin ja velvoitteisiin, jotka koskevat valmisteveron
alaisten tavaroiden kauppaa Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa;
− päättämään siirrot, jotka ovat meneillään siirtymäkauden päättymisen jälkeen,
mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa ennen 31. toukokuuta 20216; ja
− mikäli EU:n alueen verottomat varastot ovat ainoastaan Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan sijoittautuneiden varastonpitäjien ylläpitämiä, toteuttamaan kaikki
tarvittavat toimenpiteet niiden saattamiseksi EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneen
valtuutetun varastonpitäjän valvontaan.
A. OIKEUDELLINEN TILANNE SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTYTTYÄ
Siirtymäkauden päätyttyä valmisteveroja koskevia EU:n sääntöjä ja erityisesti
valmisteveroja koskevasta yleisestä järjestelmästä 16 päivänä joulukuuta 2008 annettua
neuvoston direktiiviä 2008/118/EY7 ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.8
Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset:
1.

TUONTI EU:HUN JA VIENTI EU:STA
Direktiivin 2008/118/EY mukaan valmisteveron alaisia tavaroita voidaan siirtää
EU:n jäsenvaltioiden välillä väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä9 tai
kulutukseen luovuttamisen jälkeen (valmistevero maksettu)10. Ensin mainitussa
tapauksessa (väliaikainen valmisteverottomuus) talouden toimijoiden rekisteröinti ja
valtuutus ovat ennakkoedellytyksiä. Lisäksi menettelyt ovat tietokonepohjaisia, ja
niiden tukena ovat Euroopan laajuiset tietotekniset järjestelmät EMCS11 tavaroiden
siirtojen valvomiseksi ja SEED12 valmisteveron alaisten talouden toimijoiden
rekisteröimiseksi.

6

Tämä päivämäärä vahvistetaan erosopimuksessa (52 ja 53 artikla ja liitteessä IV oleva II osa).

7

EUVL L 9, 14.1.2009, s. 12.

8

Valmisteveroja koskevien EU:n sääntöjen soveltamisesta Pohjois-Irlantiin ks. tämän tiedonannon C
osa.

9

Ks. direktiivin 2008/118/EY IV luku.

10

Ks. direktiivin 2008/118/EY V luku.

11

Valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmä (Excise Movement and Control System).

12

Valmisteverotietojen vaihtojärjestelmä (System for the Exchange of Excise Data).
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Siirtymäkauden päätyttyä tätä järjestelmää ei enää sovelleta valmisteveron alaisten
tavaroiden siirtoihin Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n välillä. Siitä hetkestä
lähtien valmisteveron alaisten tavaroiden siirrot Yhdistyneen kuningaskunnan ja
EU:n välillä katsotaan aina tapauksen mukaan joko tuonniksi tai vienniksi. Tämä
merkitsee seuraavaa:


Valmisteveron alaisten tavaroiden saapuminen EU:n alueelle Yhdistyneestä
kuningaskunnasta katsotaan tuonniksi. Yhdistyneen kuningaskunnan talouden
toimijat eivät voi enää käyttää EU:hun suuntautuviin siirtoihin EMCSjärjestelmää. EU:n talouden toimijoiden on käytettävä EMCS-järjestelmää
tavaroiden siirtämiseen niistä paikoista, joihin ne EU:n alueella saapuvat,
lopulliseen määränpäähän (välillinen tuonti).13 Tullimuodollisuuksien on oltava
suoritettu, ennen kuin tällainen välillinen tuonti voidaan aloittaa.



Valmisteveron alaisten tavaroiden poistuminen EU:n valmisteveroalueelta
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan katsotaan vienniksi. EMCS-järjestelmää ei
enää sovelleta itsenäisesti EU:sta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
suuntautuviin
valmisteveron
alaisten
tavaroiden
siirtoihin,
ja
valmisteverovalvonta päättyy siellä, missä tavarat poistuvat EU:sta.
Valmisteveron
alaisten
tavaroiden
Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan
suuntautuvien siirtojen edellytyksenä on näin ollen vienti-ilmoitus sekä
sähköinen hallinnollinen asiakirja (e-AD). EU:n talouden toimijoiden on
käytettävä EMCS-järjestelmää tavaroiden siirtämiseen lähetyspaikasta
poistumispaikkaan (välillinen vienti).14



EU:n valmisteverojärjestelmän hallinnointi siirtymäkauden päätyttyä:
o Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneiden talouden toimijoiden
rekisteröinnit SEED-järjestelmään ja valtuutukset eivät enää ole
voimassa. Ne eivät näin ollen voi lähettää tai vastaanottaa uusia e-ADasiakirjoja.
o Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneiden talouden toimijoiden
uusia rekisteröintejä, rekisteritietojen päivityksiä ja valtuutuksia ei voida
tehdä.
o Yhdistyneen kuningaskunnan verottomien varastojen pitäjien
valtuutukset eivät enää ole voimassa. Tällaisia verottomia varastoja ei

13

Välillisellä tuonnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä valmisteveron alaisia siirtoja, jotka alkavat yhdessä
jäsenvaltiossa ja päättyvät toiseen jäsenvaltioon. EMCS-järjestelmän ja yleisten ”valmisteverot
maksettu” -järjestelmien käyttöön siirrettäessä tavaroita tuontipaikasta samassa jäsenvaltiossa
sijaitsevaan määränpäähän (suora tuonti) voidaan soveltaa kansallisia yksinkertaistuksia, mutta
tullimuodollisuuksia on silti noudatettava. ”Valmisteverot maksettu” -järjestelmiä ei enää voida
käyttää valmisteveron alaisten tavaroiden välillisiin siirtoihin.

14

Välillisellä viennillä tarkoitetaan tässä yhteydessä valmisteveron alaisia siirtoja, jotka alkavat yhdessä
jäsenvaltiossa ja päättyvät toiseen jäsenvaltioon. EMCS-järjestelmän ja ”valmisteverot maksettu” järjestelmien käyttöön siirrettäessä tavaroita lähtöpaikasta samassa jäsenvaltiossa sijaitsevaan
paikkaan, jossa tavarat poistuvat EU:sta (suora vienti), voidaan soveltaa kansallisia yksinkertaistuksia,
mutta tullimuodollisuuksia on silti noudatettava. ”Valmisteverot maksettu” -järjestelmiä ei enää voida
käyttää valmisteveron alaisten tavaroiden välillisiin siirtoihin.
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voida enää käyttää valmisteveron alaisten tavaroiden EU-alueen
sisäisissä, väliaikaisesti verottomissa rajatylittävissä siirroissa.
o SEED-tietoja ei jaeta Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Erityisesti on
otettava huomioon, että
 SEED-tietoja ei enää synkronoida Yhdistyneen kuningaskunnan
tietojärjestelmien kanssa.15
 Yhdistyneellä kuningaskunnalla ei enää ole pääsyä SEED on web liittymään (SEED-järjestelmän käyttöliittymä, jossa voi
tarkastella ja muuttaa SEED-tietoja).
o Vakuuksia ei enää tunnusteta automaattisesti vastavuoroisesti
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n jäsenvaltioiden välillä.
o Vapautuksia ei enää tunnusteta automaattisesti vastavuoroisesti
Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n jäsenvaltioiden välillä.
o Valmisteverovelkoja ei enää hallinnoida Yhdistyneen kuningaskunnan ja
EU:n jäsenvaltioiden välillä.
o Enää ei ole oikeusperustaa, jonka perusteella voitaisiin vaatia
Yhdistyneessä
kuningaskunnassa
olevien
lähettäjien
ja/tai
vastaanottajien hallussa olevien vakuuksien maksamista.
B. KESKEISET EROSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET
1.

SIIRTYMÄKAUDEN

LOPUSSA MENEILLÄÄN OLEVAT VALMISTEVERON ALAISTEN
TAVAROIDEN SIIRROT

Erosopimuksen 52 artiklassa määrätään, että siirtymäkauden päättyessä meneillään
olevat valmisteveron alaisten tavaroiden siirrot EU:n ja Yhdistyneen
kuningaskunnan välillä katsotaan valmisteveron alaisten tavaroiden EU:n sisäisiksi
rajatylittäviksi siirroiksi.16
Tämä tarkoittaa siirtymäkauden päättyessä meneillään olevien siirtojen osalta
erityisesti seuraavaa:


Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten ennen
siirtymäkauden päättymistä hyväksymillä e-AD- tai SAAD-asiakirjoilla

15

Tämä merkitsee sitä, että siirtymäkauden päätyttyä EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan käyttäjien
toinen toistensa talouden toimijoista näkemät tiedot vastaavat tilannetta siirtymäkauden päättyessä,
sillä tiedot synkronoitiin tuolloin viimeisen kerran.

16

Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut komissiolle, ettei se pysty säilyttämään sähköistä yhteyttä
EMCS-järjestelmään 31. joulukuuta jälkeen. Yhdistynyt kuningaskunta ja komissio ovat kuitenkin
sopineet vaihtoehtoisista tavoista vaihtaa näitä tietoja (ks. jäljempänä).

4

tai valmisteveroa koskevilla vara-asiakirjoilla voidaan edelleen osoittaa
tavaroiden unioniasema.17


Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten viimeistään
31.
toukokuuta
202118
hyväksymillä
vastaanottoraporteilla,
vientiraporteilla, SAAD-asiakirjan jäljennöksellä 3 tai muilla
valmisteveroasiakirjoilla, joilla todistetaan meneillään olevan siirron
päättyminen, voidaan edelleen osoittaa asianomaisen siirron päättyminen.



Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten viimeistään
31. toukokuuta 2021 hyväksymät valvonta- tai tapahtumaraportit tai muut
asiakirjat, jotka vaikuttavat meneillään olevaan siirtoon (esim. jotka
osoittavat tavaroiden hävittämisen), ovat edelleen voimassa.



Kaikki
valmisteveroon
liittyvät
toimenkuvat
päättyvät
tullitoimipaikkaluettelossa olevissa Yhdistyneen kuningaskunnan
tullitoimipaikoissa 31. toukokuuta 2021.



Valmisteveroa koskevien tietojärjestelmien koodiluetteloita jaetaan
Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa 31. toukokuuta 2021 saakka.

Tämä tarkoittaa, että siirtymäkauden päätyttyä


Yhdistynyt kuningaskunta ei voi jakaa meneillään olevaa siirtoa osiin tai
muuttaa sen määräpaikkaa;



määräpaikkaa voidaan muuttaa tai meneillään oleva siirto Yhdistyneeseen
kuningaskuntaan voidaan jakaa vain, jos uusi määräpaikka on / uudet
määräpaikat ovat EU:ssa19, mutta ei uuteen määräpaikkaan Yhdistyneessä
kuningaskunnassa;



uusia valmisteveron alaisten tavaroiden EU:n sisäisiä siirtoja
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta ei
saa aloittaa. Tästä seuraa, että tällaisille siirroille ei voida antaa uutta eAD- tai SAAD-asiakirjaa.

Siirtymäkauden päättyessä meneillään olevia siirtoja koskevat järjestelyt päättyvät
31. toukokuuta 2021.20 Tämän päivämäärän jälkeen ei ole enää mahdollista päättää

17

Vaikka näihin tilanteisiin sovelletaan erosopimusta, EU:n alueelle 1. tammikuuta 2021 jälkeen
saapuviin valmisteveron alaisiin tavaroihin sovelletaan kuitenkin tullivalvontaa. Meneillään oleva
EMCS-siirto tai asiakirja, josta käy ilmi, että valmistevero on maksettu ja että siirto on alkanut ennen
1. tammikuuta 2021, toimii todisteena unioniasemasta ja mahdollistaa sen, että tavaroiden siirto voi
jatkua tullittomana ja täyttämättä tulli-ilmoitusta. Meneillään olevat valmisteveromenettelyt saatetaan
päätökseen tavalliseen tapaan.

18

Tämä päivämäärä vahvistetaan erosopimuksessa (52 ja 53 artikla ja liitteessä IV oleva II osa).

19

Määräpaikan muutos tai osiin jakaminen ei kuitenkaan saa johtaa uuteen siirtoon, jonka määräpaikka
on Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

20

Erosopimuksen 52 ja 53 artikla ja liitteessä IV oleva II osa.

5

siirtoja tavanomaiseen tapaan ja tällaisiin tavaroihin sovelletaan täysimääräisiä
tuonti- ja vientimenettelyjä.
Tämä tarkoittaa, että siirtymäkauden päättyessä meneillään oleviin siirtoihin, jotka
eivät ole päättyneet 31. toukokuuta 2021 mennessä, sovelletaan seuraavaa:

2.



näitä meneillään olevia valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoja
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai Yhdistyneestä kuningaskunnasta
pidetään siirtoina kolmanteen maahan tai kolmannesta maasta ja niihin
sovelletaan kaikkia asianmukaisia seuraamuksia (esim. muun kuin
unionitavaran asema, sovellettavat tullimenettelyt, valmisteverosaatavat
tai tavaroiden takavarikointi, jos sääntöjä ei noudateta);



Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymillä
e-AD- tai SAAD-asiakirjoilla tai valmisteveroa koskevilla varaasiakirjoilla ei enää voida osoittaa tavaroiden unioniasemaa tuontia varten;



Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten 31.
toukokuuta 2021 jälkeen hyväksymät vastaanottoraportit, vientiraportit,
SAAD-asiakirjan jäljennökset 3 tai muut valmisteveroasiakirjat, joilla
todistetaan meneillään olevan siirron päättyminen, eivät ole enää laillisesti
päteviä todisteita asianomaisen siirron päättymistä, mutta niitä voidaan
käyttää vaihtoehtoisena todisteena vastaanotosta;



Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten 31.
toukokuuta 2021 jälkeen hyväksymät valvonta- tai tapahtumaraportit tai
muut asiakirjat, jotka vaikuttavat meneillään olevaan valmisteveron
alaiseen siirtoon, ovat edelleen voimassa;



Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU:n jäsenvaltioiden välillä ei voida
vaihtaa sähköisiä viestejä EU:n hallinnoimissa viestintäjärjestelmissä,
kuten yhteisessä tietoliikenneverkossa (CCN); tästä seuraa, että
valmisteveron alaisten siirtojen reaaliaikaiseen valvontaan suoraan
liittyviä EMCS-viestejä21 ei saa vaihtaa Yhdistyneen kuningaskunnan ja
EU:n jäsenvaltioiden välillä.

VIRKA-APU JA PERINTÄ
Erosopimuksen 99 artiklan 2 kohdassa määrätään hallinnollisen yhteistyön
jatkamisesta (neljän vuoden ajan siirtymäkauden päätyttyä) EU:n jäsenvaltioiden ja
Yhdistyneen kuningaskunnan välillä sellaisten siirtojen osalta, jotka alkoivat ennen
siirtymäkauden päättymistä.22

21

22

Valmisteveron alaisten siirtojen reaaliaikaiseen valvontaan suoraan liittyviä EMCS-viestejä ovat eAD-asiakirjat, valmisteveron alaista siirtoa koskevat muistutukset, vastaanottoraportit, vientiraportit,
määräpaikan muutokset, ilmoitukset e-AD:stä, kun reitti on muuttunut, siirtojen jakamiset osiin,
peruutukset, hälytykset, hylkäämiset, toimituksen viivästymistä koskevat selvitykset, vajauksen syytä
koskevat selvitykset, keskeytykset, valvontaraportit ja tapahtumaraportit.
Näihin siirtoihin liittyviä talouden toimijoita koskevat tiedot ja valtuutukset säilytetään SEEDjärjestelmässä neljän vuoden ajan, niin että meneillään olevat siirrot voidaan päättää ja EU:n
jäsenvaltioiden tilintarkastajilla ja muilla virkailijoilla on pääsy Yhdistyneen kuningaskunnan talouden
toimijoiden tietoihin.
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Erosopimuksen 100 artiklassa määrätään perintäavun jatkamisesta (viiden vuoden
ajan siirtymäkauden päätyttyä) näiden siirtojen osalta.
3.

TILASTOT JA KÄYTETTÄVYYDEN HALLINTA
Yhdistyneellä kuningaskunnalla on pääsy keskitetyn CS/MISE-tietojärjestelmän
toimittamiin valmisteveroa koskevien Euroopan laajuisten tietojärjestelmien
toimintatilastoihin 1. tammikuuta ja 31. toukokuuta 2021 välisenä aikana, mutta
ainoastaan silloin, kun Yhdistynyt kuningaskunta on EMCS-siirron lähtö- tai
määrämaa. Keskitetyn CS/MISE-tietojärjestelmän toimittamat tiedot käyttökatkoista
ovat myös saatavilla 31. toukokuuta 2021 asti.

C. POHJOIS-IRLANNISSA

SIIRTYMÄKAUDEN PÄÄTYTTYÄ VALMISTEVERON ALAISIIN
TAVAROIHIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

Siirtymäkauden päättymisestä alkaen sovelletaan Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevaa
pöytäkirjaa.23 Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan soveltaminen edellyttää
Pohjois-Irlannin edustajakokouksen määräajoin ilmaisemaa suostumusta. Ensimmäinen
voimassaolojakso päättyy neljän vuoden kuluttua siirtymäkauden päättymisestä.24
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan nojalla eräitä unionin oikeuden säännöksiä
sovelletaan myös Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa
Pohjois-Irlannin osalta. Pöytäkirjassa määrätään, että siltä osin kuin unionin oikeuden
säännöksiä sovelletaan ”Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta”, Pohjois-Irlanti rinnastetaan jäsenvaltioon.25
Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa määrätään, että valmisteveroja koskevia
EU:n sääntöjä sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä
kuningaskunnassa Pohjois-Irlannin osalta.26
Tämä tarkoittaa, että tämän tiedonannon A ja B osassa olevien Euroopan unionia
koskevien viittausten on katsottava viittaavan myös Pohjois-Irlantiin, kun taas viittauksia
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan on pidettävä viittauksina yksinomaan IsoonBritanniaan.
Tämä merkitsee muun muassa seuraavaa:


Toimet, joihin liittyy tavaroiden siirtoja Pohjois-Irlannin ja Yhdistyneen
kuningaskunnan muiden osien välillä, katsotaan valmisteveroja koskevia EU:n
sääntöjä sovellettaessa tuonniksi tai vienniksi.

23

Erosopimuksen 185 artikla.

24

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 18 artikla.

25

Erosopimuksen 7 artiklan 1 kohta yhdessä Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 13 artiklan 1
kohdan kanssa.

26

Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan 8 artikla ja liitteessä 3 oleva 2 jakso.
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Valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoja Pohjois-Irlannin
jäsenvaltioiden välillä pidetään jäsenvaltioiden välisinä siirtoina.



Pohjois-Irlantiin sijoittautunet talouden toimijat, jotka haluavat kuljettaa
valmisteveron alaisia tavaroita EU:n jäsenvaltioihin ja EU:n jäsenvaltioista
väliaikaisesti verottomina, on rekisteröitävä ja valtuutettava SEEDissä.



Pohjois-Irlantiin sijoittautuneiden asianmukaisesti rekisteröityjen ja valtuutettujen
talouden toimijoiden on käytettävä valmisteveromenettelyjä ja Euroopan laajuisia
tietojenvaihtojärjestelmiä (esim. EMCS) siirtäessään valmisteveron alaisia
tavaroita EU:n jäsenvaltioihin ja EU:n jäsenvaltioista.



Valmisteveron alaisten tavaroiden varastointiin ja siirtoihin Pohjois-Irlannissa
sovelletaan direktiiviä 2008/118/EY.



Valmisteveron alaisten tavaroiden luokitteluun ja verotukseen sovelletaan
valmisteverojen rakennetta ja verokantoja koskevia tuotekohtaisia direktiivejä.27

ja

EU:n

Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään yhteenveto valmisteverokohtelusta
erilaisissa mahdollisissa skenaarioissa. Siinä käytetään seuraavia lyhenteitä:
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EU MS: EU:n jäsenvaltiot
GB: Iso-Britannia eli Yhdistynyt kuningaskunta Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta
NI: Pohjois-Irlanti
Kolmas maa: mikä tahansa muu EU:n ulkopuolinen maa kuin Yhdistynyt
kuningaskunta

Tavaroiden lähtöpaikka –
määräpaikka
GB – EU MS

Valmisteverosäännöt

EU MS – GB

Vienti asianomaisesta EU:n jäsenvaltiosta

GB – NI

Tuonti Pohjois-Irlantiin

NI – GB

Vienti Pohjois-Irlannista

NI – EU MS

EU:n sisäinen rajat ylittävä siirto

EU MS – NI

EU:n sisäinen rajat ylittävä siirto

Kolmas maa – NI

Tuonti Pohjois-Irlantiin

NI – Kolmas maa

Vienti Pohjois-Irlannista

Tuonti asianomaiseen EU:n jäsenvaltioon

Neuvoston direktiivi 92/83/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien
valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21); neuvoston
direktiivi 92/84/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien
valmisteverojen määrien lähentämisestä (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 29); neuvoston direktiivi
2011/64/EU, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron
rakenteesta ja verokannoista (EUVL L 176, 5.7.2011, s. 24); neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu
27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen
uudistamisesta; EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51; neuvoston direktiivi 95/60/EY, annettu 27 päivänä
marraskuuta 1995, kaasuöljyn ja lentopetrolin merkitsemisestä veron määräämiseksi (EYVL L 291,
6.12.1995, s. 46).
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Irlantia/Pohjois-Irlantia koskevassa pöytäkirjassa kuitenkin evätään Yhdistyneeltä
kuningaskunnalta
Pohjois-Irlannin
osalta
mahdollisuus
osallistua
unionin
päätöksentekoon ja päätösten valmisteluun.28
Yleistä tietoa Yhdistyneen kuningaskunnan eron vaikutuksista valmisteverotuksen alalla
annetaan
verotusta
ja tulliliittoa koskevalla komission verkkosivustolla
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en). Verkkosivuja päivitetään tarpeen
mukaan.

Euroopan komissio
Verotuksen ja tulliliiton pääosasto

28

Silloin kun tiedonvaihtoa ja keskinäistä kuulemista tarvitaan, se tapahtuu Irlantia/Pohjois-Irlantia
koskevan pöytäkirjan 15 artiklan nojalla perustetussa neuvoa-antavassa yhteisessä työryhmässä.
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