
DT\794369FI.doc PE430.370v03-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

26.10.2009

TYÖASIAKIRJA
kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta 
(uudelleenlaadittu toisinto)

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Barbara Weiler



PE430.370v03-00 2/5 DT\794369FI.doc

FI

Tämän työasiakirjan tarkoitus on esittää ehdotuksen pääsisältö ja määrittää muutama 
lähempää tarkastelua vaativa avainkohta valiokunnassa käytävän keskustelun helpottamiseksi. 
Esittelijä Barbara Weiler voi vielä keskustelun perusteella ehdottaa tarkistuksia näihin tai 
muihin valiokunnan käsittelyssä ja marraskuun 4. päivän pienimuotoisessa 
kuulemistilaisuudessa mahdollisesti esille tuleviin asioihin.

1. Nykyisen ehdotuksen tausta

Kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta toukokuussa 2000 annetun 
ja 8. elokuuta 2002 lähtien sovelletun direktiivin 2000/35/EY1 käytännön vaikutukset ovat 
olleet vähäiset. Kaupallisissa toimissa tapahtuvat maksuviivästykset ovat yleisiä EU:n 
alueella, ja maksuajoissa on huomattavia eroja jäsenvaltioiden välillä.

Maksuviivästykset vaikuttavat yritysten kilpailukykyyn ja kannattavuuteen sisämarkkinoilla. 
Ne voivat aiheuttaa konkursseja muutoin kannattaville yrityksille, joilla on potentiaalia. 
Yksittäisen yrityksen maksuvalmiusongelmat voivat johtaa jopa konkurssien sarjaan koko 
hankintaketjussa. Maksuviivästysten kielteiset vaikutukset vielä pahenevat taloudellisen 
taantuman aikoina, kun rahoitusmahdollisuuksia on erityisen vähän.

Maksuviivästyksistä kärsivät varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset. Ne ovat 
haavoittuvampia, koska niillä on vähän vaihtoehtoisia kassavirran lähteitä, niiltä puuttuvat
asianmukaiset luotonhallintajärjestelmät sekä keinot toimia maksuviivästystapauksissa, ja 
niillä on vähäiset mahdollisuudet muun rahoituksen saantiin. 

Tutkimusten mukaan maksuviivästykset ovat yleisiä julkisella sektorilla. Vuonna 2008 
toteutetun tutkimuksen mukaan hitaimpia maksajia EU:ssa ovat viranomaiset, joilta laskujen 
maksaminen vie keskimäärin 65 päivää, kun yrityksiltä se vie noin 55 päivää. 

Maksuviivästykset ovat merkittävä este myös rajatylittävälle kaupalle. Yritykset ovat 
haluttomampia rajojen yli käytävään kauppaan, koska epävarmuus ja perintäkulut ovat siinä 
huomattavasti suuremmat. Lisäksi monia velallisia huolestuttaa vähemmän heidän maineensa 
mahdollinen vahingoittuminen, kun velkoja ja velallinen ovat EU:n eri jäsenvaltioissa. 

II. Ongelmanmääritys

Euroopan komission tekemän vaikutustenarvioinnin2 mukaan kaupallisten toimien 
maksuviivästyksille on useita eri syitä. Näitä ovat markkinoiden rakenne, suhdannevaihtelut, 
rahoituksen saanti ja budjettirajoitukset, velkojien ja velallisten sisäiset järjestelyt ja 
tehokkaiden keinojen puuttuminen tilanteen parantamiseksi. Komissio toteaa, että direktiivin 
2000/35/EY useita keskeisiä säännöksiä tulee selventää, koska niitä on hankala toteuttaa 
käytännössä.

Maksuviivästysten syyt liittyvät läheisesti toisiinsa, eikä niitä kaikkia voida käsitellä 
Euroopan tasolla, sillä EU:lla ei ole toimivaltaa joissakin tärkeissä asioissa. Siitä huolimatta 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/35/EY, annettu 29. kesäkuuta 2000, kaupallisissa toimissa 
tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (EYVL L 200, nide 43, 8.8.2000, s. 35).
2 KOM(2009) 126 ja SEK(2009) 315.
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direktiivi, joka edistää tehokkaita ja tuloksellisia keinoja parantaa tilannetta, olisi tärkeä askel 
kohti ongelman ratkaisua.

III. Komission ehdotus

Direktiivin 2000/35/EY uudelleen laaditun toisinnon tavoitteena on tehostaa 
maksuviivästysten torjuntakeinoja tekemällä direktiiviin merkittäviä muutoksia.

Ehdotuksella otetaan käyttöön oikeus periä sellaiset hallinnolliset kulut, jotka aiheutuvat 
maksuviivästyksistä. Perintäkulujen määrä on 40 euroa alle 1 000 euron velasta, 70 euroa 
1 000–10 000 euron velasta, ja yhtä prosenttia velkasummasta vastaava määrä, kun velka on 
vähintään 10 000 (ks. 4 artiklan 1 kohta). 

Yllämainittujen hallinnollisten kulujen lisäksi velkojalla on oikeus vaatia "kohtuullista" 
korvausta "muista perintäkuluista" (ks. 4 artiklan 3 kohta). 

Ehdotuksen tavoitteena on lyhentää viranomaisten laskunmaksuaikoja yhdenmukaistamalla 
niiden maksuajat 30 päivään. Tätä pidemmät maksuajat ovat mahdollisia kahdella 
edellytyksellä: jos maksuajasta on "erikseen sovittu velallisen ja velkojan välillä" ja jos 
"maksuaika on asianmukaisesti perusteltu ottaen huomioon erityiset seikat kuten objektiivinen 
tarve ajoittaa maksu pitemmälle ajalle" (ks. 5 artiklan 4 kohta).

Lisäksi ehdotuksen tavoitteena on vähentää viranomaisten maksuviivästyksiä ottamalla 
käyttöön ensimmäisestä viivästyspäivästä lähtien kiinteämääräinen korvaus, joka on 
suuruudeltaan viisi prosenttia laskun summasta. Korvaus tulee viivästyskoron ja 4 artiklan 
mukaisten maksuviivästyksistä johtuvien kulujen päälle.

On tärkeä huomata, että nämä toimenpiteet ovat yrityksille vapaaehtoisia. Yritysten on 
mahdollista ryhtyä toimiin, mutta ne eivät ole siihen velvoitettuja. 

Ehdotuksen 6 artiklalla tiukennetaan säännöksiä, jotka koskevat selvästi kohtuuttomia 
sopimuslausekkeita. Artiklassa säädetään, että lauseke, jonka mukaan viivästyskorkoa ei 
voida periä, katsotaan aina selvästi kohtuuttomaksi.

Ehdotuksen 9 artiklalla velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan, että velkoja voi saada 
täytäntöönpanoasiakirjan 90 kalenteripäivän kuluessa riitauttamattoman haasteen jättämisestä.

Ehdotuksen 1 artiklan 2 kohdalla poistetaan mahdollisuus jättää huomiotta korkovaatimukset, 
jotka ovat määrältään alle viisi euroa.

IV. Esittelijän yleiset huomautukset

Esittelijä on tyytyväinen komission ehdotukseen, koska sillä voidaan parantaa 
sisämarkkinoiden toimintaa varsinkin, koska siinä otetaan huomioon pienet ja keskisuuret 
yritykset. 

Esittelijä toteaa, että torjuntakeinojen puuttuminen on vain yksi sisämarkkinoilla esiintyvien 
maksuviivästysten syistä. Komission tekemän vaikutustenarvioinnin tulokset sekä useiden 
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sidosryhmien vastaukset ja tutkimukset osoittavat, että usein yritykset pidättäytyvät 
veloittamasta viivästyskorkoja asiakassuhteiden huonontumisen tai asiakkaiden menettämisen 
pelosta. Komission tekemän vaikutustenarvioinnin mukaan "asiakkaiden menettämisen pelko" 
onkin yksi yleisimmistä syistä pidättäytyä viivästyskorkojen perinnästä. 

Lisäksi esittelijä huomauttaa, että interaktiivisen politiikan suunnittelun (Sinun äänesi 
Euroopassa) mukaisesti järjestetty julkinen kuuleminen ja Euroopan yrityspaneelin (European 
Business Test Panel) jäsenien kuuleminen, joihin komissiokin viittaa 
vaikutustenarvioinnissaan, osoittivat, että yritykset eivät vaadi korkoja muun muassa siksi, 
että ne eivät tunne oikeuttaan periä viivästyskorkoja.1

Näiden tulosten valossa esittelijä toteaa, että puuttuminen vain yhteen ongelman syyhyn ei 
selvästikään riitä. Maksuviivästyksiä voidaan estää vain useiden toisiaan täydentävien 
toimenpiteiden avulla. Näihin toimenpiteisiin pitäisi sisällyttää varsinkin pienille ja 
keskisuurille yrityksille suunnattu valistus niille kuuluvista oikeuksista. Maksujen ajallaan 
suorittamista tulisi helpottaa käytännön toimilla, kuten käyttämällä elektronista laskutusta.
Esittelijä tukee maksujen ajallaan suorittamisen edistämiseksi myös positiivisia ja negatiivisia 
mainintoja maksajista sekä parhaiden käytäntöjen levittämistä.

Ainoastaan näiden toimien yhteisvaikutus voi johtaa sellaiseen toisenlaiseen yrityskulttuuriin, 
joka kannustaa ajallaan maksamista ja jossa maksuviivästyksiä pidetään asiakkaan aseman 
väärinkäyttönä ja sopimusrikkomuksena eikä tavanomaisena käytäntönä. Maksuviivästyksiä 
koskeva direktiivin uudelleen laatiminen on suuri askel oikeaan suuntaan, mutta sen ei pitäisi 
olla ainoa toimenpide.

Esittelijä haluaisi keskustella yksityiskohtaisemmin seuraavista komission ehdotuksen 
parannuksista: 

1) viranomaisten ja yritysten erilainen kohtelu

Esittelijä näkee, että viranomaisten ja yritysten erilaisen kohtelun tarpeellisuudesta tulee 
keskustella lisää. 

Esittelijä myöntää, että viranomaiset eroavat yrityksistä talousarvioiden suunnitteluprosessien 
ja rahoitusmahdollisuuksien suhteen. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että näillä perusteilla 
viranomaisia voitaisiin kohdella täysin eri tavalla maksuaikojen ja sanktioiden suhteen kuin 
yrityksiä. Esittelijän mielestä kaupalliset suhteet ovat monelta osin samanlaisia yritysten ja 
viranomaisten kuin kahden yrityksen välillä. 

Vaihtoehtoisesti esittelijä toivoo, että viranomaisiin sovellettavia sääntöjä sovellettaisiin myös 
yleishyödyllisiin yrityksiin (kuten vesi- ja energiayhtiöihin). 

2) perintäkulujen korvaamisen ylärajat (4 artiklan 1 kohta) 

Ehdotuksen 4 artiklan mukaan velkojalla on oikeus maksuviivästyksistä aiheutuneiden 
hallinnollisten kulujen perintään. Esittelijä näkee, että sisäisistä hallinnollisista kuluista 

                                               
1 KOM(2009) 126 ja SEK(2009) 315, s. 9.
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saatavan hyvityksen pitäisi olla riittävän suuri, jotta se kannustaisi velkojia vaatimaan 
saataviaan ja saisi velalliset luopumaan myöhässä maksamisesta pientenkin summien ollessa 
kyseessä. Näin ollen 40 euron hyvitys alle 1 000 euron suuruisen velan perinnästä vaikuttaa 
järkevältä, vaikka velkasumma olisikin esimerkiksi vain viisi euroa. Voidaan kuitenkin kysyä, 
onko perusteltua vaatia hyvitykseksi yhtä prosenttia vastaavaa määrää, kun velkasumma on 
vähintään 10 000 euroa. Perintäkulut ovat periaatteessa samat niin pienten kuin suurienkin 
velkasummien ollessa kyseessä. Esittelijä katsoo, että perintäkuluista tulee vielä keskustella 
lisää suhteellisuusperiaatteen valossa. 

3) "muiden" perintäkulujen sisältö (4 artiklan 3 kohta)

Esittelijä toivoo selvennystä "muiden" perintäkulujen käsitteeseen. "Perintäkulut" voidaan 
käsittää eri tavoin eri jäsenvaltioissa esimerkiksi sen suhteen, sisältyvätkö työntekijöiden 
palkkakustannukset niihin. Esittelijän mielestä näiden kulujen sisältöä olisi järkevää selventää 
(esimerkiksi johdanto-osan kappaleessa). 

Selvennys lisäisi ehdotuksella tavoiteltua käytäntöjen yhtenäistämistä ja tarjoaisi velkojalle 
ennakoitavuutta, kun otetaan huomioon, että vaikka velkasumma pysyisi "kohtuullisuuden" 
rajoissa, ehdotus ei sisällä konkreettista ylärajaa, jonka velkoja voi periä muina 
perintäkuluina.

4) 5 prosentin kiinteämääräinen korvaus viranomaisilta (5 artiklan 5 kohta)

Ehdotuksen 5 artiklassa säädetään viiden prosentin kiinteämääräisestä korvauksesta 
viranomaisten maksuviivästyksissä. Tämä korvaus lisätään viivästyskoron ja viivästyskulujen 
päälle. Esittelijä toivoo tutkittavan sitä, onko viisi prosenttia sopiva määrä.

5) ehdotuksen vaikutukset julkisiin sairaaloihin

Esittelijän mukaan on tärkeä varmistaa, että ehdotus ei aseta yksityisiä ja julkisia sairaaloita 
eriarvoiseen asemaan. Hän kannattaa niiden tasa-arvoista kohtelua maksuviivästyksiä 
koskevien sääntöjen suhteen. 

V. Päätelmä

Esittelijä on pyrkinyt tässä työasiakirjassa tuomaan esille joitakin pääkohtia. Esittelijän 
tarkoituksena on herättää keskustelua komission ehdotuksen hyvistä puolista ja tässä 
asiakirjassa esitetyistä täydentävistä tai vaihtoehtoisista näkökulmista. Esittelijä varaa 
kuitenkin oikeuden ottaa esille myös muita seikkoja tutkittuaan komission ehdotusta 
tarkemmin.


