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EU:n tarkastajat aikovat tutkia verkkokaupan arvonlisäveroa ja 
tullimaksuja 

Tilintarkastustuomioistuin toimittaa parhaillaan tarkastusta, jossa tutkitaan, miten 
vaikuttavasti EU vastaa haasteisiin, joita alv ja tullit verkkokaupassa aiheuttavat. Tarkastajat 
tutkivat Euroopan komission verkkokaupalle määrittämää sääntely- ja valvontakehystä sekä 
jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jolla pyritään varmistamaan, että verkkokauppaostosten 
alv ja tullit kerätään kokonaisuudessaan. Tarkastajat ovat julkaisseet tänään verkkokaupan 
alv:n ja tullien keräämistä koskevan taustakatsauksen, jonka on tarkoitus toimia tietolähteenä 
aiheesta kiinnostuneille tahoille.  

Euroopan unioni kannustaa verkkokauppa-alaa varmistamaan, että yritykset ja kuluttajat voivat 
ostaa ja myydä kansainvälisesti internetin välityksellä siinä missä paikallisilla markkinoilla. 
Verkkokauppa on kuitenkin edelleen altis alv:a ja tulleja koskeville sääntöjenvastaisuuksille. Tämä 
vaikuttaa suoraan jäsenvaltioiden talousarvioihin ja epäsuorasti EU:n talousarvioon, sillä 
jäsenvaltioilta saadut tulleihin ja arvonlisäveroon perustuvat maksuosuudet ovat tämän vuoksi 
pienemmät. Euroopan komissio arvioi, että rajatylittävän verkkokaupan alv-menetykset arvoltaan 
vähäisiä lähetyksiä koskevan arvonlisäverovapautuksen takia ovat jopa viisi miljardia euroa 
vuodessa. 

”Rajatylittävän verkkokaupan alv:n ja tullien kerääminen on tähän saakka ollut altista 
sääntöjenvastaisuuksille. EU:n ulkopuolisten tavarantoimittajien on erityisesti ollut helppo 
hyväksikäyttää nykyistä järjestelmää. Tämän johdosta EU:n toimijat ovat merkittävällä tavalla 
altavastaajan asemassa, minkä seurauksena EU menettää tuloja,” toteaa tarkastuksesta 
vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ildikó Gáll-Pelcz. 

Sisämarkkinoiden myötä EU:n jäsenvaltioiden välisen kaupan rajatarkastukset ovat loppuneet, 
mutta tullimaksuja veloitetaan yhä unionin ulkorajoilla kaikista EU:n ulkopuolelta EU:n 
jäsenvaltioihin saapuvista tavaroista. EU:n ulkopuolisten palveluntarjoajien digitaaliset palvelut 
ovat erityisesti riski tässä suhteessa, koska ne eivät fyysisesti ylitä rajoja, eivätkä siksi tule 
tarkastetuiksi samalla tavalla kuin EU:hun saapuvat tavarat. 

Tarkastuksen yhteydessä tehdään tarkastuskäynnit Alankomaihin, Itävaltaan Saksaan, Irlantiin ja 
Ruotsiin. Tarkastuskertomus on määrä julkaista vuoden 2019 puolivälissä. 
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Lehdistötiedotteessa esitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen taustakatsauksen sisältämät 
keskeiset tiedot. Taustakatsaus löytyy kokonaisuudessaan sivustolta eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/ecadefault.aspx

