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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 16. heinäkuuta 2019 

Sähköinen kaupankäynti on yhä altis 
arvonlisäveron ja tullien kiertämiselle, toteavat 
EU:n tarkastajat 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että sähköisessä 
kaupankäynnissä on yhä lukuisia ratkaisemattomia haasteita, jotka liittyvät oikeiden 
arvonlisävero- ja tullimäärien kantamiseen. EU:n valvonnan avulla ei kyetä estämään petoksia 
ja havaitsemaan väärinkäytöksiä, eikä arvonlisäveron ja tullien kantamisen valvonta ole 
vieläkään tehokasta. Tarkastajat toteavat kuitenkin, että viimeaikaiset kehityssuuntaukset ja 
vuonna 2021 voimaan tulevat uudet säännökset pureutuvat useisiin havaituista puutteista. 

EU:ssa vastuu tulli- ja veropolitiikan määrittämisestä sekä kyseisten alojen strategioiden ja 
lainsäädännön laatimisesta on Euroopan komissiolla. Kuten muidenkin tavaroiden ja palveluiden 
kohdalla, jäsenvaltiot ovat vastuussa rajat ylittäviin sähköisiin liiketoimiin sovellettavan 
arvonlisäveron ja tullien kantamisesta. Sähköinen kaupankäynti on tältä osin luonnostaan erittäin 
altista sääntöjenvastaisuuksille.  

Tarkastajat arvioivat, oliko komissio perustanut vakaan sääntely- ja valvontakehyksen ja 
auttoivatko jäsenvaltioiden valvontatoimenpiteet varmistamaan täysimääräisen arvonlisäveron ja 
tullien kantamisen internetin välityksellä kaupatuista tavaroista ja palveluista. Tarkastajat 
arvioivat myös, millaisia ovat vuonna 2021 voimaan tulevaan sähköisen kaupankäynnin alv-
pakettiin sisältyvien lainsäädäntömuutosten todennäköiset vaikutukset. 

“Kaikki vajeet arvonlisäveron ja tullien kannossa vaikuttavat jäsenvaltioiden ja EU:n 
talousarvioihin”, toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen 
Ildikó Gáll-Pelcz. “Sähköinen kaupankäynti on erityisen altista väärinkäytöksille. Sen alttiutta 
sääntöjenvastaisuuksille ja petoksille ei ole vielä kyetty täysin hillitsemään.” 

Kansainvälinen yhteistyö on olennaisen tärkeää, jotta kyetään varmistamaan, että sähköisestä 
kaupankäynnistä kertyvät tulot kannetaan täysimääräisinä. Tarkastajat panevat kuitenkin 
merkille, että käytössä olevia järjestelyjä ei hyödynnetä kaikilta osin ja tiedonvaihto 
jäsenvaltioiden välillä ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa on puutteellista. Tarkastajat 
korostavat myös, ettei arvonlisäveron ja tullien kannon valvontaa toteuteta tehokkaasti. 
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Jäsenvaltiot eivät pysty toimittamaan luotettavia yleisarvioita alv-vajeesta, jolla tarkoitetaan eroa 
sen välillä, mikä pitäisi kantaa ja mitä jäsenvaltiot tosiasiassa kantavat. Veroviranomaiset eivät 
kaiken kaikkiaan kykene varmistamaan, että oikea määrä arvonlisäveroa maksetaan oikeaan 
jäsenvaltioon oikeaan aikaan. 

Tarkastajat korostavat lisäksi, että EU:lla ei ole vaikuttavia valvontatoimia rajat ylittävässä 
sähköisessä kaupankäynnissä. Kansallisten veroviranomaisten toteuttamat tarkastukset ovat 
heikkoja ja komission seurantatoimet riittämättömiä, toteavat tarkastajat. EU ei esimerkiksi pysty 
estämään väärinkäytöksiä, kuten tavaroiden tahallista aliarvottamista, jolloin niiden arvo 
ilmoitetaan arvonlisävero- ja/tai tullivapautusten kynnysarvoja pienemmäksi.  

Tarkastajat tiedostavat, että vuonna 2021 voimaan tulevat uudet säännökset merkitsevät 
myönteistä kehitystä. Uusien säännösten avulla pyritään ratkaisemaan joitakin nykyiseen 
säädöskehykseen liittyviä puutteita, kuten välittäjien alv-velvollisuuteen liittyvä oikeudellinen 
tyhjiö. Merkittäviä ongelmia jää kuitenkin yhä ratkaisematta. Tarkastajat katsovat erityisesti, että 
aliarvottaminen jatkuu erittäin todennäköisesti myös uusien sääntöjen aikana. 

Kertomuksessa annetaan komissiolle ja jäsenvaltioille joukko suosituksia, joiden tarkoituksena on 
edistää havaittuihin haasteisiin kohdennettavia toimia. Tarkastajat antavat muun muassa 
seuraavat suositukset:  

• on seurattava tarkasti, että elinkeinonharjoittajat noudattavat 
arvonlisävero/tullivapautusten kynnysarvoja 

• on kehitettävä menetelmä, jolla voidaan tuottaa arvioita velvoitteiden noudattamisen 
puutteista johtuvasta alv-vajeesta  

• on tarkasteltava mahdollisuutta ottaa käyttöön veronkantoon ”teknologiapohjaisia” 
järjestelmiä, jotta voidaan torjua alv-petoksia sähköisessä kaupankäynnissä. 
 
 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n tullilainsäädännöstä säädetään lähinnä unionin tullikoodeksissa, kun taas arvonlisäveroa 
säännellään alv-direktiivillä.  

Useisiin kertomuksessa käsiteltyihin ongelmiin oli tarkoitus puuttua sähköistä kaupankäyntiä 
koskevalla EU:n paketilla, josta Euroopan komissio antoi ehdotuksen 1. joulukuuta 2016 ja jonka 
neuvosto hyväksyi vuoden 2017 lopussa. Paketti laadittiin EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden 
strategian puitteissa. Ensimmäiset arvonlisäveroa koskevat uudistukset tulivat voimaan 
1. tammikuuta 2019. Muut toimenpiteet tulevat voimaan vuonna 2021. 

Erityiskertomus nro 12/2019 ”Sähköinen kaupankäynti: monia arvonlisäveron ja tullien kantoon 
liittyviä haasteita ei ole ratkaistu” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla 
(eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 

Arvonlisävero- ja tullikysymyksiä on käsitelty myös muissa tilintarkastustuomioistuimen hiljattain 
julkaisemissa erityiskertomuksissa, esimerkiksi EU:n sisäisten arvonlisäpetosten torjumisesta 
annetussa erityiskertomuksessa nro 24/2015 ja tuontimenettelyjä koskevassa 
erityiskertomuksessa nro 19/2017. 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin osoittaa erityiskertomuksensa Euroopan parlamentille ja EU:n 
neuvostolle sekä muille kiinnostuneille tahoille, kuten kansallisille parlamenteille, elinkeinoelämän 

https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=%7bEEF979AD-4697-4CF6-948C-A559B611DD67%7d
https://www.eca.europa.eu/fi/Pages/DocItem.aspx?did=%7bC9684C29-629E-48AD-BC4C-1064298A18D9%7d
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sidosryhmille ja kansalaisyhteiskunnan edustajille. Valtaosa tilintarkastustuomioistuimen 
kertomuksissa esitetyistä suosituksista pannaan täytäntöön. 

 

Kertomusta koskevat tiedustelut 

Vincent Bourgeais – sähköposti: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
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