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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun 

direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita 

luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden 

mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin 

soveltamisajan osalta 

(COM(2018)0298 – C8-0265/2018 – 2018/0150(CNS)) 

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0298), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka 

mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0265/2018), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0283/2018), 

1. hyväksyy komission ehdotuksen; 

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 

hyväksymästä sanamuodosta; 

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 

parlamentin hyväksymään tekstiin; 

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 
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PERUSTELUT 

 

Ehdotuksen tarkoituksena on jatkaa 1) jäsenvaltioiden mahdollisuutta soveltaa käännetyn 

verovelvollisuuden mekanismia alv-direktiivin 199 a artiklassa lueteltuihin tavaroiden 

luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin liittyvien nykyisten petosten torjumiseksi ja 2) 

mahdollisuutta käyttää nopean reagoinnin mekanismia petosten torjumiseksi. 

 

Alv-direktiivin 199 a artiklassa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus käyttää valinnaisesti 

käännetyn verovelvollisuuden mekanismia alv:n maksamiseksi sellaisista ennalta 

määriteltyjen tavaroiden luovutuksista ja sellaisista ennalta määriteltyjen palvelujen 

suorituksista, jotka ovat alttiita petoksille ja varsinkin yhteisön sisäisille Missing Trader 

-petoksille (MTIC-petoksille). 

 

Jos jäsenvaltio haluaa soveltaa käännetyn verovelvollisuuden mekanismia muihin kuin alv-

direktiivin 199 a artiklassa lueteltuihin luovutuksiin ja suorituksiin, poikkeus voidaan 

myöntää alv-direktiivin 395 artiklan perusteella alv:n kantamismenettelyn 

yksinkertaistamiseksi tai tietyntyyppisten verovilpin ja veronkierron estämiseksi. Poikkeuksen 

myöntäminen kyseisen artiklan perusteella edellyttää kuitenkin komission antamaa ehdotusta 

ja yksimielistä hyväksyntää neuvostossa, mikä kestää useita kuukausia (jopa 8 kuukautta 

arvonlisäverodirektiivin 395 artiklan mukaan). Jos jäsenvaltiossa alkaa äkillisesti esiintyä 

laajamittaisia petoksia, 395 artiklan mukaisen poikkeuksen myöntämismenettelyn kesto voi 

johtaa merkittäviin alv-tulojen menetyksiin. Alv-direktiivin 199 b artiklassa säädettyyn 

nopean reagoinnin mekanismiin sisältyy nopeampi menettely, joka antaa jäsenvaltioille tietyin 

tiukoin ehdoin mahdollisuuden ottaa käyttöön käännetyn verovelvollisuuden mekanismi ja 

joka antaa siten jäsenvaltioille entistä tarkoituksenmukaisemman ja vaikuttavamman tavan 

reagoida äkillisesti ilmeneviin laaja-alaisiin petoksiin. 

 

Alv-direktiivin 199 a ja 199 b artiklassa säädettyjen toimenpiteiden tarkoituksena on antaa 

jäsenvaltioille mahdollisuus puuttua nopeasti MTIC-petoksiin liittyviin ongelmiin: direktiivin 

199 a artikla tarjoaa mahdollisuuden soveltaa käännetyn verovelvollisuuden mekanismia 

mainitussa artiklassa lueteltuihin luovutuksiin ja suorituksiin, ja sen 199 b artikla mahdollistaa 

nopeamman menettelyn käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ottamiseksi käyttöön 

äkillisesti ilmenevissä laaja-alaisissa petoksissa. Kummankin artiklan voimassaolo päättyy 

31. joulukuuta 2018. 

 

Edellä esitetyn perusteella vaikuttaa siltä, että alv-direktiivin 199 a ja 199 b artiklassa säädetyt 

tilapäiset kohdennetut toimenpiteet ovat olleet hyödyllisiä. Jos niiden voimassaolo päättyy 

31. joulukuuta 2018, jäsenvaltiot menettävät tehokkaan petostentorjuntavälineen. 

 

Sen vuoksi on aiheellista jatkaa 199 a ja 199 b artiklassa säädettyjen toimenpiteiden 

voimassaoloa 30. kesäkuuta 2022 saakka. Kyseinen päivämäärä on päivä, jona unionin 

sisäisiä yritysten välisiä (B2B) tavaraluovutuksia koskevan lopullisen järjestelmän on määrä 

tulla voimaan. 

 

Ehdotuksella ei ole kielteisiä vaikutuksia unionin talousarvioon. 
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ASIAN KÄSITTELY 
ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA 

Otsikko Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä tiettyjen tavaroiden ja palvelujen 

petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn 

verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän 

nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan osalta 
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