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EU:n talousarvioon suoritettavat BKTL-
perusteiset maksut: tarkastajat vaativat 
tarkastusten tarkempaa kohdentamista  

Bruttokansantuloa (BKTL) koskevat tiedot ovat tärkeä perusta jäsenvaltioiden EU:n 
talousarvioon suorittamien maksuosuuksien laskemiselle. Euroopan tilintarkastustuomioistuin 
toteaa tuoreessa kertomuksessaan, että näiden tietojen tarkastaminen ei ole riittävän 
kohdennettua. Eurostat (EU:n tilastotoimisto) yksilöi ja käsitteli BKTL-tietojen kokoamiseen 
liittyviä suuren riskin kysymyksiä kaiken kaikkiaan vaikuttavalla tavalla. Se ei kuitenkaan 
systemaattisesti tarkastanut ensin suurimpaan riskiluokkaan kuuluvia suuren riskin kysymyksiä 
ja maita. Se ei myöskään aina suorittanut kyseisiä tarkastuksia riittävän ajoissa. Eurostat ei 
esimerkiksi reagoinut nopeasti kysymykseen monikansallisista yrityksistä, jotka siirtävät 
liiketoimintojaan verotuksellisista syistä. 

EU-maiden BKTL-perusteiset maksuosuudet muodostavat EU:n talousarvion suurimman 
tulonlähteen. Niiden kokonaismäärä vuonna 2021 oli 116 miljardia euroa eli noin kaksi kolmasosaa 
talousarviosta. Eurostat tarkastaa EU-maiden BKTL-tietojen laadun monivuotisten tarkastussyklien 
aikana, ja se voi pyytää maita mukauttamaan alustavia arvioitaan ylös- tai alaspäin. Komissio laskee 
jäsenvaltioiden maksuosuudet kyseisten arvioiden perusteella. Tarkastajat selvittivät, suorittiko 
Eurostat tarkastuksensa hyvin vuosien 2016–2019 tarkastussyklin aikana.  

”On tärkeää varmistaa, että EU-maiden BKTL-perusteiset maksuosuudet EU:n talousarvioon ovat 
oikeudenmukaiset ja ennakoitavissa”, toteaa tarkastusta johtanut Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Marek Opioła. ”Jotta tarkastukset olisivat vaikuttavia ja 
tehokkaita, Eurostatin olisi priorisoitava suurimman riskin monialaisten kysymysten ja maiden 
tarkastaminen.” 

BKTL-perusteisten maksuosuuksien ennakoitavuus riippuu siitä, saadaanko yleensä neljä tai viisi 
vuotta kestävä tarkastussykli päätökseen oikea-aikaisesti, ja siitä, kuinka nopeasti Eurostat 
ilmoittaa maille tuloksista. Tarkastajat havaitsivat, että Eurostat oli saanut tarkastukset päätökseen 
suunnitellusti ja toimittanut mukautuksia koskevat tiedot maille ajoissa. Monet kysymykset – joita 
oli 20 prosenttia enemmän kuin edellisessä tarkastussyklissä – jäivät kuitenkin avoimiksi 
varaumien muodossa. Tämä tarkoittaa, että asianomaisilta mailta saatetaan tulevaisuudessa 
pyytää suurempia maksuja. 
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Uudenlainen riskienarviointien ja raja-arvojen käyttö auttoi Eurostatia tunnistamaan riskit ja 
lieventämään niitä. Näin se pystyi määrittämään tärkeimmät kysymykset, jotka edellyttivät 
jatkotoimia. Eurostat ei kuitenkaan hyödyntänyt tämän lähestymistavan tuloksia täysimääräisesti 
priorisoidakseen laaja-alaisten kysymysten ja suuren riskin maiden tarkastukset. Eurostat 
luokittelee kunkin EU-maan suuren, keskisuuren tai pienen riskin luokkaan. Tarkastussyklin 
varhaisessa vaiheessa ja ennen pienemmän riskin maiden tarkastamista se tarkasti kuitenkin vain 
kolme seitsemästä suuren riskin maasta. Itse asiassa noin neljännes tarkastussyklin lopun 
tapahtumakohtaisista varaumista koski niitä neljää suuren riskin maata, joita ei ollut vaikuttavalla 
tavalla priorisoitu. Lisäksi Eurostat tarkasti liian monia seikkoja, joilla on vain vähäinen vaikutus 
BKTL:oon. Eurostat ei myöskään kerro, miten sen esiin tuomat kysymykset pitäisi priorisoida, mikä 
lisää riskiä siitä, että maat saattavat käsitellä vaikutukseltaan vähäisempiä kysymyksiä ensin. 
Tarkastajat katsovat, että Eurostatin olisi painotettava tarkastustyössään niitä suuren riskin 
kysymyksiä, joilla on suurin potentiaalinen vaikutus BKTL:oon. Näin voidaan mahdollisesti 
vähentää varaumien määrää ja parantaa EU-maiden talousarvioon suorittamien maksuosuuksien 
ennakoitavuutta. 

Eurostat ei reagoinut nopeasti suuren riskin kysymykseen, joka koski monikansallisten yritysten 
toimien tai varojen siirtämistä maihin, joissa ne hyötyvät edullisesta verojärjestelmästä. Tähän 
liittyvistä kirjanpito-ongelmista tiedettiin kuitenkin jo useita vuosia ennen tarkastussyklin alkua. 
Lisäksi Eurostat päätti esittää kysymyksen perusteella varauman vasta vuoden 2018 jälkeiselle 
ajanjaksolle. Näin sitä aiempien vuosien vaikutus jäi epäselväksi. Joidenkin maiden BKTL-maksut 
saattavat olla virheellisiä, sillä niiden vuotta 2018 edeltävät tilit on ehkä laskettu väärin. Toiset 
maat, kuten Irlanti, toimittivat luotettavia tietoja. 

Taustaa  

Jokainen EU-maa suorittaa EU:n talousarvioon maksuosuuden, joka on laskettu prosenttiosuutena 
maan BKTL:sta. Tämä verokanta on sama kaikille maille, mutta voi vaihdella eri vuosina (esimerkiksi 
vuonna 2021 se oli 0,84 prosenttia). Absoluuttisina lukuina Saksa suoritti vuonna 2021 suurimman 
BKTL-perusteisen maksuosuuden (29,6 miljardia euroa), Ranska toiseksi suurimman (20,3 miljardia 
euroa) ja Italia kolmanneksi suurimman (14,5 miljardia euroa). EU-mailla on aiemmin ollut 
vaikeuksia maksaa suuria lisämääriä lyhyellä varoitusajalla. Vuonna 2014 BKTL-tietojen 
tarkistukset johtivat siihen, että maksuosuuksiin tehtiin ennennäkemättömän suuria mukautuksia, 
joiden kokonaisarvo oli lähes 10 miljardia euroa. Vaikutus oli joissakin jäsenvaltioissa suurempi 
kuin toisissa. Esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan oli maksettava tavanomaisen 
maksuosuutensa lisäksi 2,1 miljardia euroa eli 21 prosenttia sen alun perin budjetoidusta 
maksuosuudesta. Heinäkuussa 2016 Irlanti raportoi vuoden 2015 BKTL-tiedoissa ilmenneestä 
24 prosentin (39 miljardin euron) kasvusta vuoteen 2014 verrattuna. Lisäys johtui muutamien 
suurten monikansallisten yritysten varallisuuden siirtämisestä. Kolme maata ilmoitti Eurostatille 
vuonna 2017, että ne olivat vuodesta 2010 lähtien havainneet tiettyjä tapauksia, joissa yritykset 
olivat siirtäneet merkittävää omaisuutta näihin maihin tai pois näistä maista. 
 
Erityiskertomus 25/2022 EU:n talousarvion rahoittamiseen käytettävän bruttokansantulon 
tarkastaminen – Tietojen kokoamiseen liittyvät riskit otettiin kaiken kaikkiaan hyvin huomioon, 
mutta toimien priorisointia voitaisiin lisätä on saatavilla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 
verkkosivustolla. Tilintarkastustuomioistuimen aiemmassa tätä aihetta koskevassa kertomuksessa 
vuodelta 2013 todettiin, että vuosien 2007–2012 monivuotinen tarkastussykli oli vain osittain 
vaikuttava. 

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

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lehdistöpalvelu: press@eca.europa.eu  
- Damijan Fišer: damijan.fiser@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 621 552 224 
- Claudia Spiti: claudia.spiti@eca.europa.eu – matkapuhelin: (+352) 691 553 547 
- Vincent Bourgeais: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 

– matkapuhelin: (+352) 691 551 502 
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