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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 asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä 
osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-
petosten torjumiseksi
(COM(2018)0813 – C9-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0813),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0016/2019),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0000/2019),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Komissiolle laaditun EU-28:n alv-
vajetta koskevan selvityksen "Study and 
Reports on the VAT Gap in the EU-28 
Member States: 2019 Final Report" 
mukaan arvonlisäverovaje eli odotettujen 
alv-tulojen ja toteutuneen alv-kertymän 
erotus unionissa oli 137 miljardia euroa 
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vuonna 2017, mikä merkitsee, että tuloja 
menetetään unionissa 267 euroa henkeä 
kohti. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin 
suuria eroja: alv-vajeet vaihtelevat 
joidenkin jäsenvaltioiden alle 
0,7 prosentista toisten 35,5 prosenttiin 
odotettujen alv-tulojen kokonaismäärästä. 
Tämä osoittaa, että tarvitaan enemmän 
valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä 
erityisesti sähköiseen kauppaan liittyvien 
alv-petosten, mutta yleisemminkin alv-
petosten (mukaan lukien 
karusellipetokset) torjumiseksi entistä 
paremmin.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 b) Alv-petosten torjuntastrategiaa 
olisi kehitettävä talouden 
nykyaikaistamisen ja digitalisaation 
mukana, ja alv-järjestelmästä olisi tehtävä 
mahdollisimman yksinkertainen yritysten 
ja kansalaisten kannalta. Sen vuoksi on 
erityisen tärkeää, että jäsenvaltiot 
investoivat edelleen teknologiapohjaisiin 
ratkaisuihin veronkannossa, erityisesti 
yhdistämällä automaattisesti yritysten 
kassakoneet ja myyntijärjestelmät alv-
ilmoituksiin. Lisäksi veroviranomaisten 
olisi jatkettava pyrkimyksiään yhteistyön 
tiivistämiseksi ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtamiseksi muun muassa 
verohallinnon EU-huippukokouksen 
(Tadeus) kautta. Tadeus on 
verohallintojen johtajien verkosto, jonka 
tavoitteena on parantaa strategisen tason 
koordinointia verohallintojen välillä. 
Tässä yhteydessä veroviranomaisten olisi 
pyrittävä varmistamaan unionin tasolla 
tehokas tiedonvaihto ja yhteentoimivuus 
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kaikkien verotietokantojen välillä. 
Lohkoketjuteknologiaa voitaisiin myös 
hyödyntää henkilötietojen suojaamisen ja 
veroviranomaisten välisen sähköisen 
tietojenvaihdon parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) On tarpeen ja oikeasuhteista, että 
maksupalveluntarjoajat säilyttävät 
maksutapahtumiin liittyvät tiedot kahden 
vuoden ajan, jotta voidaan tukea 
jäsenvaltioita sähköisen kaupankäynnin 
alv-petosten torjunnassa ja epärehellisten 
toimijoiden tunnistamisessa. Tämä 
ajanjakso on vähimmäisajanjakso, jonka 
aikana jäsenvaltioiden on tarpeen suorittaa 
tehokasta valvontaa ja tutkia epäiltyjä alv-
petoksia tai havaita alv-petoksia, ja se on 
oikeasuhteinen ottaen huomioon 
maksutietojen valtavan määrän ja niiden 
arkaluontoisuuden henkilötietojen suojaan 
nähden.

(13) On tarpeen ja oikeasuhteista, että 
maksupalveluntarjoajat säilyttävät 
maksutapahtumiin liittyvät tiedot kolmen 
vuoden ajan, jotta voidaan tukea 
jäsenvaltioita sähköisen kaupankäynnin 
alv-petosten torjunnassa ja epärehellisten 
toimijoiden tunnistamisessa. Tämä 
ajanjakso on vähimmäisajanjakso, jonka 
aikana jäsenvaltioiden on tarpeen suorittaa 
tehokasta valvontaa ja tutkia epäiltyjä alv-
petoksia tai havaita alv-petoksia, ja se on 
oikeasuhteinen ottaen huomioon 
maksutietojen valtavan määrän ja niiden 
arkaluontoisuuden henkilötietojen suojaan 
nähden.

Or. en

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(14 a) CESOP- järjestelmän hallinto sekä 
tärkeiden tietojen analysointi ovat 
lisätehtäviä Eurofiscille. Eurofiscin 
vuosikertomuksessa olisi tarkasteltava 
sitä, ovatko Eurofiscille osoitetut resurssit 
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asianmukaisia ja riittäviä jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön parantamiseksi ja alv-
petosten torjumiseksi tehokkaasti.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Euroopan tietosuojavaltuutettua on 
kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on 
antanut lausunnon […]17,

(18) Euroopan tietosuojavaltuutettua 
(EDPS) on kuultu asetuksen (EU) 
2018/1725 42 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon 
[...]17. Koska henkilötietojen suoja on 
unionin perusarvo, Euroopan 
tietosuojavaltuutettua olisi kuultava 
kaikista asetuksen (EU) N:o 904/2010, 
sellaisena kuin se on muutettuna tällä 
asetuksella, 24 e artiklan nojalla 
toteutettavista toimenpiteistä.

__________________ __________________
17 EUVL C […], […], s. […]. 17 EUVL C […], […], s. […].

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
24 c artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. CESOP-järjestelmän on säilytettävä 
1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut 
tiedot enintään kahden vuoden ajan sen 
vuoden päättymisestä, jona tiedot siirrettiin 
järjestelmään.

2. CESOP-järjestelmän on säilytettävä 
1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot 
enintään viiden vuoden ajan sen vuoden 
päättymisestä, jona tiedot siirrettiin 
järjestelmään.
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Or. en
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PERUSTELUT

Verkkokaupan nopea kasvu viime vuosina on auttanut kuluttajia ostamaan tavaroita ja 
palveluja verkossa. Kuluttajat voivat valita eri toimittajien, tuotteiden ja tuotemerkkien 
välillä. He voivat myös maksaa verkossa luotettavassa ympäristössä omalla tietokoneellaan 
tai älypuhelimellaan. Myyjät ovat muuttaneet liiketoimintamallejaan hyötyäkseen 
verkkokaupasta, jonka ansiosta tuotteita voi myydä kuluttajille maailmanlaajuisesti ilman 
vähittäiskaupan fyysistä läsnäoloa. Tätä mahdollisuutta hyödyntävät kuitenkin myös 
vilpillisesti toimivat yritykset, jotka tavoittelevat epäoikeudenmukaista markkinaetua 
välttelemällä alv-velvoitteitaan.

Komission mukaan alv-vaje (odotettujen alv-tulojen ja toteutuneen alv-kertymän välinen 
erotus) on EU:ssa tällä hetkellä 137 miljardia euroa, mikä merkitsee, että tuloja menetetään 
unionissa 267 euroa henkeä kohti. Unionin jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja: 
alv-vajeet vaihtelevat joidenkin jäsenvaltioiden alle 0,7 prosentista toisten 35,5 prosenttiin 
odotettujen alv-tulojen kokonaismäärästä. Tämä osoittaa, että tarvitaan enemmän valtioiden 
rajat ylittävää yhteistyötä erityisesti sähköiseen kauppaan liittyvien alv-petosten, mutta 
yleisemminkin alv-petosten (mukaan lukien karusellipetokset) torjumiseksi entistä paremmin.

Tämä ehdotus koskee alv:n kannalta merkityksellisten maksutietojen pakollista välittämistä ja 
vaihtamista alv-viranomaisten välillä. Ehdotus liittyy ehdotukseen tiettyjen 
maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamisesta (COM(2018)0812). 
Ehdotuksessa vahvistetaan säännöt siitä, miten jäsenvaltioiden on kerättävä yhdenmukaisella 
tavalla tiedot, jotka maksupalveluntarjoajat asettavat sähköisesti saataville. Lisäksi 
ehdotuksessa perustetaan uusi sähköinen keskusjärjestelmä, johon tallennetaan maksutiedot, 
jotta jäsenvaltioiden petostentorjuntaviranomaiset voisivat käsitellä niitä edelleen Eurofiscin 
puitteissa. 

Esittelijä tukee täysin komission ehdotusta ja ehdottaa joitakin tarkistuksia erityisesti alv-
petosten torjunnan tehostamiseksi. Esittelijä korostaa myös tarvetta arvioida, pitäisikö 
virtuaalivaluuttojen vaihtojärjestelmä sisällyttää ehdotuksen soveltamisalaan.

Lisäksi esittelijä katsoo, että alv-petosten torjuntastrategiaa on kehitettävä talouden 
nykyaikaistamisen ja digitalisaation mukana ja alv-järjestelmä on tehtävä mahdollisimman 
yksinkertainen yritysten ja kansalaisten kannalta. Esittelijä kehottaa näin ollen jäsenvaltioita 
investoimaan edelleen teknologiapohjaisiin ratkaisuihin veronkannossa. Tässä yhteydessä hän 
katsoo, että lohkoketjuteknologiaa voitaisiin myös hyödyntää henkilötietojen suojaamisen ja 
veroviranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon parantamiseksi.


