
PA\925780FI.doc PE504.241v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Talousarvion valvontavaliokunta

2012/0000(INI)

12.2.2013

LAUSUNTOLUONNOS
talousarvion valvontavaliokunnalta

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

veropetosten, veronkierron ja verokeitaiden torjunnasta
(2012/0000(INI))

Valmistelija: Bart Staes



PE504.241v01-00 2/4 PA\925780FI.doc

FI

PA_NonLeg



PA\925780FI.doc 3/4 PE504.241v01-00

FI

EHDOTUKSET

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

1. huomauttaa, että veronkierron aiheuttamat kokonaistappiot EU:n jäsenvaltioissa ovat 
suuremmat kuin EU:n jäsenvaltioiden yhteenlasketut terveydenhoitomenot ja että jos 
veronkierto voitaisiin lopettaa, kaikki EU:n alijäämät voitaisiin poistaa 8,8 vuodessa1;

2 toteaa, että verokeitaan määritelmä on vanhentunut ja että verojen välttäminen ja 
verorasituksen vähentäminen (osittain) laillisin keinoin ovat yleistymässä EU:n 
jäsenvaltioissa, esimerkkinä arvio, jonka mukaan Alankomaissa toimivat 
"postilokeroyritykset" siirtävät ja niiden välityksellä siirretään arviolta 8000 miljardia 
euroa vuodessa;

3. korostaa, että suuryritysten harjoittama massiivinen veronkierto vaikuttaa tuhoisasti 
pienempien yritysten ja jopa yksittäisten henkilöiden veronmaksumoraaliin, koska 
veronkierto näyttää olevan hyväksytty käytäntö;

4. pitää valitettavana, että suurten tupakkatuoteyhtiöiden Euroopan unionille sopimusten 
perusteella maksamia valtavia summia ei ole käytetty petostentorjuntatoimiin ja 
-ohjelmiin vaan jäsenvaltiot ovat "takavarikoineet 90 prosenttia" ja lisänneet ne 
talousarvioidensa tulopuolelle;

5. korostaa, että arvonlisäveron kierto vaikuttaa suoraan sekä jäsenvaltioiden talouteen että 
EU:n talousarvioon; muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuin on todennut seuraavasti: 
"Arvonlisäveron kiertäminen vaikuttaa kielteisesti jäsenvaltioiden taloudellisiin etuihin. 
Se vaikuttaa myös EU:n talousarvioon, sillä veronkierron seurauksena arvonlisäveroon 
perustuvien omien tulojen määrä vähenee. Menetys korvataan BKTL:oon perustuvilla 
omilla varoilla, mikä vääristää yksittäisten jäsenvaltioiden EU:n talousarvioon suorittamia 
maksuosuuksia. Lisäksi veropetokset vaarantavat sisämarkkinoiden toiminnan ja estävät 
reilun kilpailun."2;

6. toteaa, että EU:n alv-järjestelmä tuottaa merkittävän osuuden julkisista tuloista –
21 prosenttia vuonna 20093 – mutta toteaa toisaalta, että alv-järjestelmä johtaa 
veronkiertoon ja sisältää tarpeettoman suuret noudattamiskustannukset;

7. korostaa, että alv:n kantotapa on säilynyt muuttumattomana sen käyttöönotosta alkaen;
korostaa, että tapa on vanhentunut ottaen huomioon lukuisat muutokset teknologisessa ja 

                                               
1 Closing the European Tax Gap, A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in 
the European Parliament by Richard Murphy FCA, Director, Tax Research UK.
2 Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus N:o 13/2011, s. 11, 3 kohta.
3 Euroopan parlamentin tutkimus, "Simplifying and Modernising VAT in the Digital Single Market". Saatavilla 
osoitteessa 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=75179
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taloudellisessa ympäristössä ja että näin ollen se aiheuttaa merkittävät tullimaksujen, alv:n 
ja valmisteverojen menetykset;

8. pitää valitettavana, että kaksi tärkeää alv-petosten torjuntaa koskevaa aloitetta, joista 
toinen on ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäjärjestelmästä annetun 
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta arvonlisäpetosten vastaisen nopean reagoinnin 
mekanismin osalta (COM(2012)0428) ja toinen on ehdotus neuvoston direktiiviksi
direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen petosalttiiden tavaroiden luovutuksiin ja 
tiettyjen petosalttiiden palvelujen suorituksiin vapaaehtoisesti ja tilapäisesti sovellettavan 
käännetyn verovelvollisuuden osalta (COM(2009)0511), ovat edelleen juuttuneina 
neuvostoon;

9. korostaa, että tullijärjestelmän moitteeton toiminta vaikuttaa suoraan alv:n laskentaan; on 
erittäin huolissaan siitä, että tullitarkastukset eivät ole asianmukaisia Euroopan unionissa, 
mikä aiheuttaa merkittävät alv-tappiot1; pitää mahdottomana hyväksyä sitä, että useimpien 
jäsenvaltioiden veroviranomaisilla ei ole suoraa yhteyttä tullitietoihin, sekä sitä, että näin 
ollen tullitietojen automaattinen ristiintarkastaminen verotietojen kanssa ei ole 
mahdollista; korostaa, että järjestäytynyt rikollisuus on hyvin tietoinen nykyisen 
järjestelmän heikkouksista;

10. toteaa, että veropetosten vastaiset oikeustoimet ovat mutkikkaita ja pitkäkestoisia ja että 
viime kädessä syyllisiksi todetuille langetetaan suhteellisen lievät tuomiot, minkä vuoksi 
veropetokset ovat suhteellisen riskittömiä rikoksia;

11. korostaa sähköisen hallinnon tarjoamia mahdollisuuksia lisätä avoimuutta sekä torjua 
petoksia ja korruptiota ja näin edistää julkisten varojen suojelua; korostaa, että Eurooppa 
on jäänyt jälkeen teollisuuskumppaneistaan muun muassa järjestelmien puutteellisen 
yhteentoimivuuden vuoksi2; korostaa, että Euroopan unionin on tehostettava toimiaan, 
jotka koskevat uuden sukupolven sähköisen hallinnon käyttöönottoa, koska se toisi lisää 
avoimuutta julkiseen talouteen;

12. pitää valitettavana, että komissio ja jäsenvaltiot eivät ole pystyneet varmistamaan 
uudistetun tullikoodeksin pikaista täytäntöönpanoa; korostaa, että arvioiden mukaan 
uuden tullikoodeksin täytäntöönpanon viivästyminen johtaa noin 2,5 miljardin 
toimintakulusäästöjen menettämiseen täydelliseen toimivuuteen verrattuna ja jopa 
50 miljardin euron menettämiseen laajennetuilla kansainvälisen kaupan markkinoilla3.

                                               
1 Tilintarkastustuomioistuin toteaa erityiskertomuksessaan nro 13/2011, että pelkästään tullimenettelyn 
42 soveltamisesta on seurannut vuonna 2009 ekstrapoloiden menetyksiä noin 2 200 miljoonaa euroa seitsemässä 
tarkastuksen kohteena olleessa jäsenvaltiossa. Määrä vastaa 29:ää prosenttia alv:stä, joka olisi teoreettisesti ollut 
sovellettavissa kaiken tullimenettelyn 42 alaisen tuonnin veron perusteeseen vuonna 2009 kyseisissä 
jäsenvaltioissa.
2 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle: Euroopan digitaalistrategia (COM(2010)0245).
3 Euroopan parlamentin tutkimus "Roadmap to Digital Single Market". Saatavilla osoitteessa 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201209/ 
20120913ATT26546/20120913ATT26546EN.pdf


