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EU:n tarkastajat: alv:n korvaaminen on ongelmallista
koheesioalalla
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen nopeassa tilannekatsauksessa todetaan, että
arvonlisäveron (alv) korvaaminen on merkittävä kustannustekijä EU:n koheesiopolitiikan menoissa,
mutta menettely on altis virheille eikä se aina edusta EU:n varojen optimaalisinta käyttöä.
Tarkastajat katsovat, että koheesiomenoihin liittyvää arvonlisäveroa ei pitäisi enää korvata
julkisyhteisöille vuoden 2020 jälkeen.
EU:n koheesiomenoihin kuuluu usein tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen liittyvien kustannusten
tukemista, ja alv voi näissä hankinnoissa muodostaa jopa viidenneksen hankkeen
kokonaiskustannuksista. Pääsääntöisesti alv on EU:n yhteisrahoituksen osalta tukikelpoista vain, jos se
ei ole palautettavissa kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Tarkastajat analysoivat useiden vuosien ajalta kerättyjä tietoja ja havaitsivat, että alv:n korvaaminen
ei ole pelkästään yleinen virhelähde vaan se saattaa myös johtaa heikompaan EU:n varojen käyttöön.
Tämä pätee erityisesti EU:n tukea saavien julkisyhteisöjen, kuten kansallisten, alueellisten ja
paikallisten viranomaisten kohdalla.
Tarkastajat toivat esiin useita esimerkkitapauksia, joissa EU:n varojen käyttö ei ollut optimaalista.
Jäsenvaltion ministeriö voi esimerkiksi infrastruktuurihanketta toteuttaessaan ilmoittaa alv:n
tukikelpoisena kuluna EU:n korvauksen saamiseksi. Samaan aikaan jäsenvaltio kuitenkin saa
hankkeeseen liittyvät alv-tulot verotusjärjestelmänsä kautta. Tämä johtaa korvaukseen, joka on liian
suuri jäsenvaltiolle aiheutuviin todellisiin menoihin nähden.
“EU:n jäsenvaltiolle maksama korvaus saattaa jopa ylittää hankkeesta tosiasiallisesti aiheutuneet
kustannukset”, toteaa nopeasta tilannekatsauksesta vastaava Euroopan
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Tony Murphy. “Asia on erityisen merkityksellinen suurissa
infrastruktuurihankkeissa, joissa osarahoitusosuus on suuri.”
Esityksessään vuoden 2020 jälkeiseksi koheesiolainsäädännöksi Euroopan komissio ehdottaa, että
alv – oli se sitten palautettavissa tai ei – korvataisiin, jos hankkeen kustannukset ovat alle viisi
miljoonaa euroa. Tarkastajat pitäytyvät arvionsa perusteella aiemmin esittämässään kannassa, jonka
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mukaan arvonlisäveroa ei pitäisi korvata julkisyhteisöille. He ehdottavat siksi lainsäädäntöehdotuksen
muokkausta.

Toimittajille tiedoksi
Alv on välillinen vero, jota peritään tavaroiden ja palvelujen kuluttamisesta ja jota säädellään
jäsenvaltioiden tasolla annetuilla säännöillä. Yleinen arvonlisäverokanta vaihtelee EU:ssa Luxemburgin
17 prosentista Unkarin 27 prosenttiin. Vuonna 2006 annetulla alv-direktiivillä perustettiin yhteinen
järjestelmä, joka jäsenvaltioiden on sisällytettävä kansallisiin sääntöihinsä; näin pyrittiin varmistamaan
tietty yhdenmukaisuuden taso EU:ssa. Rekisteröityineiden yritysten on perittävä alv:tä myynnistä ja
välitettävä keräämänsä summat kansalliselle veroviranomaiselle. Yritykset voivat vuorostaan pyytää
omista tavara- ja palveluhankinnoistaan jo perityn alv:n palautusta. Prosessin lopuksi valtion
talousarvioon siirtyy lopulliseen hintaan sisältyvä alv:n kokonaismäärä. Loppukäyttäjillä ei ole oikeutta
palautukseen ja ne maksavat siten alv:n kokonaismäärän.
Nopeassa tilannekatsauksessa tuodaan esiin tiettyä aihetta tai ongelmaa koskevat tosiseikat. Se ei ole
tarkastuskertomus.
Nyt laaditussa tilannekatsauksessa täydennetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen
vuosikertomuksissa esitettyjä arvonlisäveroa koskevia havaintoja sekä näkemyksiä, jotka
tilintarkastustuomioistuin esitti lausunnossaan nro 6/2018 (komission ehdotus tulevasta alvkohtelusta yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa). Se on saatavilla englannin kielellä
tilintarkastustuomioistuimen verkkosivustolla eca.europa.eu; muut kieliversiot julkaistaan lähiaikoina.
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