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EHDOTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 
myöhemmin hyväksyy:

A. ottaa huomioon, että veropetosten torjunta kuuluu suurelta osin jäsenvaltioiden 
toimivaltaan; ottaa huomioon, että koska tavarat ja palvelut liikkuvat vapaasti yhteisössä, 
yksittäisten jäsenvaltioiden on vaikea torjua näitä petoksia,

B. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 10 ja 280 artikla velvoittaa jäsenvaltiot 
toteuttamaan kaikki toimenpiteet, jotka ovat aiheellisia yhteisön säädöksistä johtuvien 
velvoitteiden täyttämiseksi, ja koordinoimaan toimintansa, jonka tarkoituksena on suojata 
EY:n taloudellisia etuja, 

C. ottaa huomioon, että veropetokset ovat maailmanlaajuisesti kasvava ongelma ja petosten 
osuudeksi arvioidaan yleensä noin 2–2,5 prosenttia BKT:stä, mikä vastaa 200–250 
miljardia EU:n tasolla1,

1. korostaa, että jäsenvaltiot eivät pysty torjumaan veropetoksia yksikseen; korostaa, että on 
selkeä tarve koordinoidulle yhteisön lähestymistavalle, jolla tehostetaan jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä ja yhteistyötä kolmansien maiden kanssa;

2. huomauttaa, että ketjupetokset ovat usein rajatylittäviä ja niihin osallistuu useita 
jäsenvaltioita tavaroiden laittoman uudelleentuonnin ja uudelleenviennin välityksellä; 

3. panee merkille, että komissio selvittelee tapoja minimoida veropetoksia muuttamalla 
nykyistä alv-järjestelmää siten, että sovellettaisiin käännettyä verovelvollisuutta;

4. suhtautuu kriittisesti käännettyyn verovelvollisuuteen ja tähän liittyviin pilottihankkeisiin; 
katsoo, että käännetyn verovelvollisuuden vapaaehtoinen soveltaminen johtaisi siihen, että 
voimassa olisi rinnakkain kaksi alv-järjestelmää, mikä monimutkaistaisi verotusta ja saisi 
aikaan oikeusvarmuuden tason laskun ja vaikuttaisi kielteisesti liiketoimintaympäristöön, 
ja erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin;

5. pyytää, että veropetosten torjuntaa jatketaan ja tehostetaan vahvistamalla jäsenvaltioiden 
välisiä jo olemassa olevia yhteistyöverkkoja ja kehittämällä samaan aikaan innovatiivisia 
toimenpiteitä EU:n tasolla ilman, että lisätään tarpeettomasti asianomaisten viranomaisten 
ja veronmaksajien byrokraattista taakkaa; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille 
komission hiljattain tekemän ehdotuksen alv-direktiivin ja hallinnollisesta yhteistyöstä 
arvonlisäverotuksen alalla annetun asetuksen muuttamisesta (KOM(2008)0147);

6. pyytää luomaan työryhmän, joka keskittyy arvioimaan mahdollisia tapoja koordinoida 
rajatylittävien veropetosten torjuntaa kuluvan vaalikauden loppuun mennessä.

                                               
1 Komission lehdistötiedote: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/697.
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