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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

koordinoidusta strategiasta veropetosten torjunnan tehostamiseksi
(2008/2033(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon koordinoidusta strategiasta veropetosten torjunnan 
tehostamiseksi (KOM(2006)0254),

– ottaa huomioon komission tiedonannon joistakin keskeisistä tekijöistä alv-petosten 
torjuntastrategian käyttöönotossa (KOM(2007)0758),

– ottaa huomioon komission kertomuksen hallinnollisen yhteistyön järjestelmän käytöstä 
alv-petosten torjumiseksi (KOM(2004)0260),

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät 7. kesäkuuta 2006, 
28. marraskuuta 2006 ja 5. kesäkuuta 2007,

– ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen N:o 8/2007
hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla,

– ottaa huomioon komission tiedonannon vero- ja tullipolitiikan merkityksestä Lissabonin 
strategian toteuttamisessa (KOM(2005)0532),

– ottaa huomioon komission tiedonannon alv-järjestelmän muuttamista koskevista 
toimenpiteistä petosten torjumiseksi (KOM(2008)0109),

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhteisestä 
arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta 
yhteisöliiketoimiin liittyvien veropetosten torjumiseksi ja komission ehdotuksen
neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1798/2003 muuttamisesta yhteisöliiketoimiin 
liittyvien veropetosten torjumiseksi (KOM(2008)0147),

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0000/2008),

A. katsoo, että veropetoksista aiheutuu vakavia seurauksia kansallisille talousarvioille ja 
EU:n varojen järjestelmälle, että ne johtavat tasapuolisen ja avoimen verotuksen 
periaatteen rikkomiseen ja että ne saavat todennäköisesti aikaan kilpailun vääristymistä, 
minkä vuoksi niistä on haittaa sisämarkkinoiden toiminnalle, 

B. katsoo, että sisämarkkinoiden perustamisesta alkunsa saanut rajat ylittävän kaupan kasvu 
merkitsee sellaisten liiketoimien lisääntymistä, joissa verotuspaikka ja 
arvonlisäverovelvollisen sijoittautumispaikka ovat eri jäsenvaltioissa,
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C. katsoo, että vaikka petosten torjunta kuuluu suurelta osin jäsenvaltioiden toimivaltaan, se 
ei ole ongelma, joka voidaan ratkaista pelkästään kansallisella tasolla,

D. katsoo, että eri vaihtoehtoja tarkastellessaan komissio ja jäsenvaltiot eivät saisi harkita 
toimia, jotka voivat aiheuttaa kohtuutonta hallinnollista taakkaa yrityksille ja 
verohallinnolle tai syrjiä joitakin kaupan alan toimijoita,

E. ottaa huomioon komission ja tilintarkastustuomioistuimen yhdenmukaisen toteamuksen, 
jonka mukaan järjestelmä yhteisön sisäisiä tavaratoimituksia koskevien tietojen 
vaihtamiseksi jäsenvaltioiden kesken ei takaa tarpeellisia ja ajoissa toimitettuja tietoja alv-
petosten torjumiseksi tehokkaasti; katsoo, että tässä vaaditaan selvempiä ja sitovampia 
sääntöjä yhteistyöstä jäsenvaltioiden ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF)
kesken,

F. katsoo, että kaupan alan toimijoiden tiedot asiakkaidensa alv-tilanteesta ovat usein hyvin 
hajanaisia,

G. katsoo, että veropetosten havaitsemiseen tarkoitettujen välineiden lujittamisen lisäksi olisi 
vahvistettava nykyistä lainsäädäntöä, joka koskee perintään liittyvää apua, yhdenvertaista 
verotuskohtelua ja järjestelmän toteuttamiskelpoisuutta yritysten kannalta,

EU:n veropetoksia koskeva strategia

1. panee merkille, että EU:n veropetoksia koskevan strategian tarkoituksena olisi oltava 
veropetoksista johtuvien verovajeiden estäminen tunnistamalla alueet, joilla voidaan tehdä 
EU:n lainsäädäntöä ja jäsenvaltioiden hallinnollista yhteistyötä koskevia parannuksia, 
jotka vähentävät tehokkaasti veropetoksia aiheuttamatta tarpeetonta työtaakkaa 
verohallinnolle ja veronmaksajille;

Yleistä: veropetosten laajuus ja niiden seuraukset

2. toteaa, että arviot veropetosten aiheuttamasta (välittömien tai välillisten verojen) 
kokonaisverovajeesta vaihtelevat 200 miljardista eurosta 250 miljardiin euroon, mikä on
2–2,25 prosenttia Euroopan unionin BKT:stä, ja vajeesta 40 miljardia euroa aiheutuu alv-
petoksista, johon sisältyy arviolta 10 prosenttia alv-tuloista, 8 prosenttia alkoholijuomien 
koko valmisteverotulosta vuonna 1998 ja 9 prosenttia tupakkatuotteiden koko 
arvonlisäverotulosta; pitää kuitenkin valitettavana, ettei käytettävissä ole todellisia lukuja, 
koska kansalliset raportointistandardit vaihtelevat niin huomattavasti;

3. pitää näin ollen valitettavana, että ongelman todellista laajuutta ei voida todeta eikä 
arvioida asianmukaisesti myönteiseen tai kielteiseen suuntaan tapahtuneiden muutosten 
seurantaa, koska kansallisen tason tietojenkeruu puuttuu;

4. kiirehtii jäsenvaltioita luomaan kansallisen tietojärjestelmän veropetoksista raportointia 
varten, ellei sellaista aikaisemmin ole ollut, ja ilmoittamaan menetelmistään ja 
tuloksistaan komissiolle, jotta se voi antaa suosituksia sellaisen tietojenkeruumenetelmän 
laatimiseksi, joka olisi mahdollisimman samanlainen kaikissa jäsenvaltioissa;

Nykyinen alv-järjestelmä ja sen heikot kohdat
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5. panee merkille, että arvonlisäveroon liittyvät veropetokset huolestuttavat erityisesti
sisämarkkinoiden toiminnan kannalta, koska niillä on suora rajojen yli ulottuva vaikutus, 
tuloja menetetään merkittävästi ja ne vaikuttavat suoraan EU:n talousarvioon;

6. muistuttaa, että nykyinen alv-järjestelmä luotiin vuonna 1993 vain siirtymäajan 
järjestelmäksi ja että parlamentti on pyytänyt komissiolta ehdotuksia lopullista alv-
järjestelmää koskevan lopullisen päätöksen tekemiseksi vuoteen 2010 mennessä;

7. toteaa, että henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaa liikkuvuus 
sisämarkkinoilla vuodesta 1993 lähtien samoin kuin uutta teknologiaa käyttävien pienten, 
arvokkaiden tavaroiden lisääntyminen ovat yhdessä aiheuttaneet sen, että alv-petoksia on 
yhä vaikeampi torjua, kun tilannetta vielä pahentaa nykyisen järjestelmän monimutkaisuus 
ja hajanaisuus, mikä tekee liiketoimista vaikeita jäljittää ja näin erittäin alttiita 
väärinkäytöksille;

8. panee merkille missing trader -petosten (MTIC) lisääntymisen sekä alv-järjestelmän 
tahallisen väärinkäytön, joiden avulla rikollisjärjestöt yrittävät hyötyä järjestelmän
puutteista;

9. tukee komission pyrkimyksiä muuttaa perusteellisesti nykyistä alv-järjestelmää; panee 
tyytyväisenä merkille, että jäsenvaltiotkin nyt ymmärtävät asian tärkeyden, ja kehottaa
jäsenvaltioita valmistautumaan tässä yhteydessä tarvittaviin konkreettisiin toimiin;

10. on sitä mieltä, että nykyinen järjestelmä on vanhentunut, ja vaatii perinpohjaista korjausta 
niin, ettei kunniallisia yrityksiä rasiteta liikaa hallinnollisesti; katsoo, ettei nykyisen 
tilanteen säilyttäminen ole varteenotettava vaihtoehto;

Vaihtoehdot nykyiselle alv-järjestelmälle

Käännetyn verovelvollisuuden järjestelmä
11. panee merkille, että käännetyn verovelvollisuuden järjestelmässä arvonlisäveron 

maksamisesta vastaa verovelvollinen asiakas eikä luovuttaja; toteaa, että järjestelmän 
etuna on missing trader -petosten mahdollisuuden poistuminen, koska alv-velvolliseksi on 
nimetty verovelvollinen, jolle tavarat luovutetaan;

12. panee merkille, että kaksinkertaisen alv-järjestelmän luominen haittaisi sisämarkkinoiden 
tehokasta toimintaa ja aiheuttaisi yritysinvestointeja lamauttavaa veroympäristön 
monimutkaistumista, ja tämä ongelma voitaisiin pitkällä aikavälillä poistaa vain luomalla 
yleinen ja pakollinen käännetyn verovelvollisuuden järjestelmä vapaaehtoisen tai vain 
valittuja toimituksia koskevan järjestelmän sijaan;

13. panee lisäksi merkille, että käännetyn verovelvollisuuden järjestelmässä erissä 
maksaminen ei ole mahdollista ja että koko alv maksetaan vain toimitusketjun lopussa, 
jolloin arvonlisäveron itseään valvova mekanismi ei toimi; varoittaa, että voi ilmaantua
uudentyyppisiä petoksia, kuten lisääntyviä verovajeita vähittäismyyntialalla ja alv-
tunnusten väärinkäyttöä, joiden torjunta lisävalvonnan avulla voi lisätä kunniallisten 
yrittäjien hallinnollista taakkaa; kehottaa tämän vuoksi varovaisuuteen ja tarkkaan 
harkintaan ennen käänteisen verovelvollisuuden käyttöönottoa; panee kuitenkin merkille, 
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että kynnyksen, jonka avulla vähennetään verottamatta jäävän loppukulutuksen riskiä,
soveltaminen auttaa; pitää neuvoston ehdottamaa 5 000 euron rajaa kohtuullisena;

Pilottihanke
14. myöntää pienin varauksin, että pilottihanke voi auttaa jäsenvaltioita ymmärtämään 

paremmin käänteisen verovelvollisuuden järjestelmään liittyvät riskit, mutta kehottaa
komissiota ja jäsenvaltioita antamaan riittävät takuut sen varmistamiseksi, ettei 
vapaaehtoiseksi suostuva jäsenvaltio eikä mikään mukaan jäsenvaltio joudu alttiiksi 
suurille riskeille pilottihankkeen aikana;

Yhteisön sisäisten luovutusten verotus
15. on sitä mieltä, että paras keino torjua rajat ylittävään kauppaan liittyviä alv-petoksia on 

ottaa käyttöön järjestelmä, jossa yhteisön sisäiset luovutukset eivät olisi enää verottomia, 
vaan niiden verokannaksi vahvistettaisiin 15 prosenttia; panee merkille, että järjestelmä 
toimisi paremmin, jos erilaisia ja monimutkaisia alennettuja alv-verokantoja 
yksinkertaistetaan huomattavasti ja näin vähennetään yritysten ja veroviranomaisten 
hallinnollista taakkaa;

16. toteaa, että alv-verokantojen erilaisuudesta johtuen yhteisön sisäisten luovutusten 
verotuksessa vaaditaan tasapainoa korjaavia maksuja jäsenvaltioiden välillä; katsoo, että 
tasausmaksua varten tarvitaan selvityskeskus,"clearing house", joka helpottaisi tulojen 
siirtämistä jäsenvaltioiden välillä; korostaa, että selvityskeskuksen toiminta on teknisesti 
toteutettavissa;

17. on sitä mieltä, että hajautettu selvityskeskusjärjestelmä voi olla sopivampi ja nopeampi 
toteuttaa, koska se antaa jäsenvaltioille mahdollisuudet sopia kahdenvälisesti tärkeistä 
yksityiskohdista ja ottaa huomioon kummankin maan kauppatase, maiden yhtäläisyydet 
alv-järjestelmän käytössä ja valvontamekanismeissa sekä keskinäinen luottamus;

18. korostaa, että luovutuksen lähtöjäsenvaltion veroviranomaisten olisi vastattava alv:n 
perimisestä luovuttajalta ja alv:n siirtämisestä selvitysjärjestelmän kautta sen maan 
veroviranomaisille, jossa yhteisön sisäinen hankinta on tapahtunut; myöntää, että 
keskinäisen luottamuksen muodostuminen veroviranomaisten välille on tarpeen;

Hallinnollinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto arvonlisäverojen, valmisteverojen ja 
välittömien verojen alalla
19. korostaa, että jäsenvaltiot eivät pysty torjumaan rajat ylittäviä veropetoksia yksinään; on 

sitä mieltä, ettei jäsenvaltioiden välinen eikä jäsenvaltioiden ja komission välinen
tietojenvaihto ja yhteistyö ole ollut sisällöltään ja nopeudeltaan riittävän tehokasta 
veropetosten torjumiseksi; katsoo, ettei paikallisten tai kansallisten 
petostentorjuntatoimistojen välisiä suoria kontakteja ole kehitetty eikä käytetty riittävästi 
hyväksi, mikä on johtanut tehottomuuteen, hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien 
järjestelmien alikäyttöön ja hitaaseen tietojenvaihtoon;

20. pitää myönteisenä alv-direktiivin ja hallinnollista yhteistyötä alv-verotuksen alalla 
koskevan asetuksen muuttamista koskevia komission ehdotuksia, joiden tarkoituksena on 
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nopeuttaa yhteisön sisäisiä liiketoimia koskevien tietojen keräämistä ja vaihtoa 
vuodesta 2010 lähtien; myöntää, että ehdotuksiin sisältyvät säännöt kuukauden 
raportointiajasta lisäävät niiden yritysten hallinnollista taakkaa, jotka tarjoavat vain 
palveluja, jotka eivät nyt kuulu säännön piiriin, mutta katsoo, että tämä on tarpeen 
joidenkin palvelujen yhteydessä mahdollisten karusellipetosten vuoksi;

Veronkierto
21. pitää myönteisenä komission ilmoitusta, joka liittyy säästöjen verotusta koskevan 

direktiivin uudistamiseen, ja kehottaa jäsenvaltioita asettamaan kyseisen uudistuksen 
ensisijaiseksi;

22. kehottaa neuvostoa ja komissiota käyttämään EU:n vaikutusvaltaa kauppamahtina 
neuvotellessaan kauppa- ja yhteistyösopimuksista veroparatiisien hallitusten kanssa, jotta 
ne voitaisiin taivuttaa poistamaan käytöstä veronkiertoa ja veropetoksia suosivia verotusta 
koskevia määräyksiä ja käytäntöjä;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.
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PERUSTELUT

Veropetosten laajuus

Veropetoksista aiheutuu vakavia seurauksia kansallisille talousarvioille, ne johtavat 
tasapuolisen ja avoimen verotuksen periaatteen rikkomiseen ja aiheuttavat todennäköisesti 
kilpailun vääristymiä, minkä vuoksi niistä on haittaa sisämarkkinoiden toiminnalle. Alv-
petosten aiheuttamat vääristymät vaikuttavat EU:n varojen järjestelmän kokonaistasapainoon. 
Yhteisön moitteeton toiminta edellyttää tasapainoista ja avointa varojen järjestelmää.

Vaikka kaikissa jäsenvaltioissa ei ole tutkittu alv:n kiertoa ja siihen liittyvien petosten
laajuutta, useita arvioita on julkaistu. Kansainvälinen arvonlisäveroyhdistys (International 
VAT Association) siteeraa arvioita, joiden mukaan alv-vaje vaihtelee Euroopan unionissa 
60 miljardista 100 miljardiin euroon vuodessa. Yhdistyneen kuningaskunnan vero- ja 
tullilaitos arvioi, että verotusvuonna 2005–2006 verovaje oli 18,2 miljardia euroa. Saksan 
valtiovarainministeriö julkaisi tutkimustulokset, joiden mukaan alv-vaje oli vuonna 2005 
arviolta 17 miljardia euroa. Lisäksi, kuten tilintarkastustuomioistuin muistuttaa, 
arvonlisäveron kierto ja siihen liittyvät petokset vaikuttavat myös Euroopan unionin 
talousarvion rahoitukseen, sillä niiden vuoksi jäsenvaltioilta on kerättävä yhä enemmän
bruttokansantuloon (BKTL) perustuvia omia varoja.1

Alv-petokset

Muistettakoon, että nykyinen "siirtymäajan" järjestelmä, joka perustettiin jo vuonna 1993, on 
kompromissiratkaisu. Yksi vaihtoehto oli päätös perustaa yhtenäismarkkinat ilman 
rajavalvontaa, mutta toisaalta jäsenvaltiot eivät hyväksyneet sellaista arvonlisäveron 
yhdenmukaistamista, jota täysin yhtenäisten sisämarkkinoiden luominen olisi vaatinut. 
Komissio ehdotti aluksi alkuperään perustuvaa järjestelmää (verotus tapahtuu vievän 
jäsenvaltion verokannan mukaan). Neuvosto hyväksyi niin kutsutun siirtymäajan järjestelmän, 
joka mahdollisti valvonnan poistamisen yhteisön sisärajoilta samalla kun veron periminen 
kuitenkin sai jatkua kohdejäsenvaltiossa.

Siirtymäajan järjestelmän mukaan arvonlisäveroa (kulutusverona) peritään kulutuspaikalla 
prosentteina varsinaisen tuotteen kustannuksista. Kun tuote liikkuu yrityksestä seuraavaan
(alv-rekisteröityjen kaupan alan toimijoiden välillä), alv veloitetaan, kootaan yhteen ja
lähetetään kotimaan veroviranomaiselle.

Yhteisön sisäisissä liiketoimissa, joiden verokanta on nykyisellään nolla, viejä ei veloita 
alv:tä, mutta voi vaatia tuotantopanoksiin kohdistuvan alv:n palautusta; käänteisesti ostaja ei 
maksa arvonlisäveroa, mutta hänen on veloitettava se myöhemmästä myynnistä ja maksettava 
alv-tulo maansa veroviranomaiselle.

                                               
1 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus nro 8/2007 hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen 
alalla, 2 kohta.
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Ongelmat

Hyvitys- ja palautusjärjestelmä

Arvonlisäveron kierto liittyy suurimmalta osin harmaaseen talouteen, mutta kasvava osa siitä 
voidaan nähdä edellä kuvattujen vuonna 1993 tehtyjen alv-järjestelyjen sivuilmiönä. Tämä 
koskee erityisesti arvonlisäverosta vapautettuja yhteisön sisäisiä liiketoimia, joiden 
yhteydessä kaupan alan toimijat eivät veloita arvonlisäveroa, mutta voivat silti hakea 
tuotantopanoksiin kohdistuvan arvonlisäveron palautusta. Koska yhteisön sisäiset liiketoimet 
on vapautettu arvonlisäverosta, ne voivat aiheuttaa arvonlisäveron kiertoa joko 
luovutusmaassa (tavarantoimittaja ilmoittaa luovutuksen yhteisön sisäiseksi, mutta panee 
tavaran myyntiin kotimarkkinoilla ilman alv:tä) tai kohdemaassa (vastaanottaja ei maksa 
alv:tä tavaran saapuessa). Myös niin kutsutut missing trader -petokset (MTIC) ovat tällöin 
mahdollisia. 

Missing trader -petokset

Tämän tyyppisten petosten (kutsutaan myös karusellipetoksiksi) tekijät tuovat maahan 
arvonlisäverosta vapautettuja tavaroita, veloittavat arvonlisäveron myydessään tavaran 
eteenpäin tuotantoketjussa, mutta panevatkin rahan omaan taskuunsa sen sijaan, että 
tilittäisivät sen veroviranomaisille. "Karuselli" jatkuu, jos tavarat toistuvasti viedään maasta ja 
tuodaan maahan. Menetykset moninkertaistuvat. Tämä houkuttelee rikollisjärjestöjä 
käyttämään väärin järjestelmää ja suunnittelemaan kyseisiä toimia tavoitteenaan hyötyä 
järjestelmästä. Tekninen edistys ja kevyiden mutta arvokkaiden tavaroiden kehittäminen on 
tehnyt karusellipetosten tekemisen helpommaksi. Matkapuhelimet ja sirutekniikka ovat olleet 
petoskohteista yleisimpiä.

Arvonlisäverottomuus

Viennin vapauttaminen arvonlisäverosta (arvonlisäveron palauttaminen viejille) on todettu 
tärkeimmäksi karusellipetokset mahdollistavaksi tekijäksi. 

Mahdolliset vaihtoehtoiset järjestelmät

Käänteinen verovelvollisuus

Käänteiseen verovelvollisuuteen perustuvassa järjestelmässä arvonlisäveron maksaa 
verovelvollinen asiakas eikä tavaran luovuttaja. Koska asiakas, jos hän on oikeutettu täyteen 
vähennykseen, vähentää tämän alv:n samassa alv-ilmoituksessa, nettotulos on nolla eikä 
maksettavaa ole. Käänteistä verovelvollisuutta ei sovelleta, jos tavara luovutetaan 
yksityishenkilölle, ja luovuttajan on tässä tapauksessa veloitettava ja maksettava koko alv-
summa viranomaisille. Käänteiseen verovelvollisuuteen perustuvassa järjestelmässä erissä 
maksaminen ei ole mahdollista, koska alv maksetaan vain tuotantoketjun lopussa. Toisin 
sanoen yleinen käänteiseen verovelvollisuuteen perustuva järjestelmä poistaisi 
arvonlisäverosta sen tärkeimmän piirteen eli alv:n maksamisen luovutuksista ja alv:n 
vähentämisen ostoista, mikä on tehnyt arvonlisäverotuksesta itseään valvovan mekanismin.

Saksa esitti puheenjohtajakaudellaan käänteisen verovelvollisuuden käyttöönottoa, mutta 
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ehdotus ei herättänyt juurikaan innostusta. On myös ehdotettu, että jokin jäsenvaltio ryhtyisi 
pilottihankkeeseen, jossa sovelletaan lineaarista käänteistä verovelvollisuutta.

Käänteistä verovelvollisuutta arvostellaan siitä, että myyntiveron tavoin alv:n perimisestä 
huolehtii loppumyyjä, joka vastaa koko alv:n maksamisesta viranomaisille. Lisäksi myös 
käänteistä verovelvollisuutta sovellettaessa voi syntyä uusia petostyyppejä, jotka lisäävät 
verojen menetyksiä vähittäismyyntitasolla ja alv-tunnusten väärinkäyttötapauksia. Tämän 
estämiseksi järjestelmään voitaisiin liittää tarkistustoimia, mutta ne taas kuormittaisivat 
yrityksiä lisää.

Ensimmäisenä tarkistustoimena voitaisiin käyttää kynnysarvoa, jonka avulla voidaan vähentää 
riskiä, että loppukäyttö jää verottamatta. Neuvosto on ehdottanut, että kynnys olisi 
5000 euroa. Järjestelmä toimisi näin:
 Kun asiakkaaseen ei voida soveltaa käänteistä verovelvollisuutta (lähinnä 

yksityishenkilöt, mutta myös verovapaat oikeushenkilöt ja täysin verosta vapautetut 
verovelvolliset), luovuttajan on veloitettava alv asiakkaaltaan.

 Kun asiakas on verovelvollinen, johon voidaan soveltaa käänteistä verovelvollisuutta, 
luovuttajan on tarkistettava liiketoimen arvo.

 Kun luovutuksen veron peruste on alle 5 000 euroa, luovuttajan on veloitettava alv 
asiakkaaltaan. Liikeasiakas voi vähentää tämän alv:n normaalien sääntöjen mukaisesti.

 Kun luovutuksen veron peruste on 5 000 euroa tai enemmän, luovuttaja ei veloita alv:tä 
luovutuksesta. Liikeasiakas vastaa tämän luovutuksen alv:n maksamisesta ja voi 
vähentää alv:nsä normaalien sääntöjen mukaisesti.

Komissio pitää useiden tutkimusten perusteella kynnyksen oikeaa soveltamista kaikkein 
eniten kustannuksia yrityksille aiheuttavana tekijänä.

Lisäksi on mietittävä, pitäisikö ehdotetun käänteiseen verovelvollisuuteen perustuvan 
järjestelmän olla valinnainen vai pakollinen. Komissio ja suurin osa jäsenvaltioista ovat 
tehneet selväksi, että valinnainen yleinen käänteiseen verovelvollisuuteen perustuva 
järjestelmä aiheuttaisi kaksinkertaisen alv-järjestelmän syntymisen, mikä haittaisi 
sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa ja aiheuttaisi yritysinvestointeja lamauttavaa 
veroympäristön monimutkaistumista.

Pilottihanke Koska kokemusperäistä tietoa asiasta ei ole, pilottihankkeen avulla saataisiin 
luotettavampi vastaus ehdotetun järjestelmän toteutettavuutta koskeviin kysymyksiin. Olisi 
huolehdittava siitä, ettei vapaaehtoiseksi suostunut jäsenvaltio eikä mikään muukaan 
jäsenvaltio joudu alttiiksi suurille riskeille.

Alkuperään perustuva järjestelmä Tässä järjestelmässä alv veloitetaan viejäjäsenvaltion 
verokannan mukaan. Kuten edellä selitettiin, neuvosto päätti ottaa käyttöön "siirtymäajan 
järjestelmän", joten jos käyttöön otetaan alkuperään perustuva järjestelmä, palataan komission 
alun perin esittämään ideaan. Jäsenvaltiot eivät silloin, kuten eivät nytkään, ole valmiita 
luovuttamaan itsemääräämisoikeuttaan alv-verokantaa määriteltäessä. Jotta tätä järjestelmää 
voitaisiin neuvostossa vakavasti harkita, verokantojen yhdenmukaistamista ei siis esitetä.

Yksi ratkaisu voisi olla selvityskeskuksen perustamista koskevien ehdotusten 
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uudelleenarviointi. Selvityskeskusta ehdotettiin ennen vuotta 1992, mutta edellä esitetyistä 
syistä johtuen jäsenvaltiot eivät kannattaneet sitä. Nyt, kun petokset ovat lisääntyneet ja 
tekniikka on kehittynyt, sitä kannattaisi harkita uudelleen. Jotta noudatettaisiin arvonlisäveron 
perusperiaatetta eli sitä, että se on kulutusvero, arvonlisävero perittäisiin viejämaan 
verokannan mukaan ja selvityskeskus auttaisi siirtämään tuloa jäsenvaltioiden välillä. 
Luovutusjäsenvaltion olisi toimitettava kannettu alv tuojajäsenvaltioon. Jos 
saapumisjäsenvaltio soveltaa yli 15 prosentin verokantaa, ylittävä osuus jäisi kyseisen 
jäsenvaltion kannettavaksi; jos saapumisjäsenvaltio soveltaa alle 15 prosentin verokantaa 
(eräät jäsenvaltiot soveltavat yhtä tai useampaa alennettua alv-kantaa tai täyttä 
arvonlisäverottomuutta), ostajan jäsenvaltio myöntää hyvityksen yhteisön sisäisen hankinnan 
tehneelle verovelvolliselle. Saapumisjäsenvaltio pystyy myös kantamaan alv:n, joka aiheutuu 
siitä, että hankkijan oikeutta vähentää tuotantopanoksiin kohdistuva alv on rajoitettu. Näin 
ollen vältetään kilpailun vääristyminen, jota erisuuruiset kansalliset alv-kannat voisivat 
aiheuttaa.

Suurin ongelma, joka on poliittinen, on se, että järjestelmä tekisi yksittäisen jäsenvaltion 
verotulot riippuvaisiksi toisen jäsenvaltion tekemistä siirroista. Toisin sanoen olisi kaksi 
jäsenvaltioiden ryhmää, nettosaajat (ne, joiden yhteisön sisäisten hankintojen määrä on 
suurempi kuin yhteisön sisäiset luovutukset) ja nettomaksajat (ne, joissa yhteisön sisäisten 
luovutusten kokonaismäärä on suurempi kuin yhteisön sisäiset hankinnat). Kuten liitteessä on 
esitetty, järjestelmässä, jossa yhteisön sisäisiä luovutuksia verotetaan, 16 jäsenvaltiota olisi 
"nettosaajia" ja loput "nettomaksajia". Asema riippuu maiden kahdenvälisestä kauppataseesta.

Kohdemaahan perustuva järjestelmä Toinen vaihtoehto voisi olla alv:n veloittaminen 
tuojajäsenvaltion (jossa ostaja on) verokannan mukaisesti. Selvitystä ei tarvittaisi, mutta tässä 
olisi voitava soveltaa "yhden luukun järjestelmää", jossa kaupan alan toimijat voisivat täyttää 
kaikki EU:n laajuista toimintaansa koskevat arvonlisäverovelvoitteensa siinä jäsenvaltiossa, 
mihin ne ovat sijoittautuneet.

Hallinnollinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto arvonlisäverojen, valmisteverojen ja 
välittömien verojen alalla
Petosten torjunta kuuluu pääasiassa jäsenvaltion toimivaltaan, mutta se ei ole ongelma, joka 
voidaan ratkaista vain kansallisella tasolla. Petosten torjunnan olisi oltava yksi EU:n 
painopistealueista, jonka puitteissa olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten kesken sekä niiden ja komission välillä.

Tietojenvaihto eri maiden hallintoviranomaisten välillä ja toisaalta hallintoviranomaisten ja 
komission kesken ei ole riittävän tehokasta ja nopeaa, jotta petokset voitaisiin torjua 
tehokkaammin. Paikallisten tai kansallisten petostentorjuntatoimistojen välisiä suoria 
kontakteja ole kehitetty eikä käytetty riittävästi hyväksi, mikä on johtanut tehottomuuteen, 
hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien järjestelmien alikäyttöön ja hitaaseen tietojenvaihtoon. 
Tilanteen parantaminen vaatii yhteistyön lisäämistä jäsenvaltioiden välillä, ja voidaan kysyä, 
olisiko syytä laatia sitovia sääntöjä. Apua olisi myös siitä, että ymmärrettäisiin paremmin 
toisten maiden järjestelmiä tai luotaisiin yhteinen perusta, kuten yhteinen konsolidoitu 
yhtiöveropohja (CCCTB). Valitettavasti jotkut pitävät yhteisiä veropohjia askeleena kohti
verokantojen yhdistymistä.



PE404.725v02-00 12/14 PR\719564FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Verojärjestelmien moitteettoman toiminnan edellytyksenä on kaiken nykyisin saatavilla 
olevan tekniikan käyttö, muun muassa tiettyjen alv:n ja valmisteverojen valvontaa varten 
tarvittavien tietojen sähköinen tallennus ja lähettäminen. Tämän vuoksi olisi parannettava 
mahdollisuuksia vaihtaa sähköisesti tallennettuja tietoja jäsenvaltioiden välillä ja päästä 
suoraan käsiksi kunkin jäsenvaltion tietoihin toisesta jäsenvaltiosta. Erityisesti reaaliaikaiset 
liiketoimet käyttäen sähköistä järjestelmää, jolla voidaan kirjata ja validoida liiketoimia, 
antaisivat viranomaisille paremmat mahdollisuudet havaita ja torjua petostoimia. Tietosuojan 
varmistamiseen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota.
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Liite - Jäsenvaltioiden välinen kauppatase (lähde: Eurostat)
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