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YLEINEN VEROPOLITIIKKA

Veronkanto-oikeus on tärkeä osa EU:n jäsenvaltioiden suvereeniutta. Tällä alalla ne
ovat luovuttaneet unionille vain vähän toimivaltaa. Unionin verosäännösten kehittämisellä
pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Välillistä verotusta alettiin
yhdenmukaistaa välitöntä verotusta aiemmin ja kattavammin. Tätä nykyä EU tehostaa
verovilpin ja veronkierron torjumista, sillä ne uhkaavat tervettä kilpailua ja aiheuttavat suuria
verotulojen menetyksiä. Perussopimusten mukaan verotukselliset toimenpiteet edellyttävät
jäsenvaltioiden yksimielisyyttä. Veropolitiikkaan vaikuttaa suuresti Euroopan unionin
tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Euroopan parlamenttia ainoastaan kuullaan tällä alalla,
lukuun ottamatta talousarvioasioita, joissa sillä on budjettivallan käyttäjänä yhteispäätösvalta
neuvoston kanssa.

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) luku veroja ja maksuja koskevista
määräyksistä (110–113 artikla), joissa käsitellään liikevaihtoveroja, valmisteveroja ja
muita välillisiä veroja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamista; luku lainsäädännön
lähentämisestä (SEUT:n 114–118 artikla) eli sisämarkkinoiden toteuttamiseen epäsuorasti
vaikuttavia veroja koskevat määräykset sekä veromääräykset, joihin ei sovelleta tavallista
lainsäätämisjärjestystä; muut veropolitiikkaan liittyvät määräykset, jotka koskevat henkilöiden,
palvelujen ja pääomien vapaata liikkuvuutta (SEUT:n 45–66 artikla), ympäristöä (SEUT:n 191–
192 artikla) ja kilpailua (SEUT:n 107–109 artikla).
Verotusalalla voidaan soveltaa tiiviimpää yhteistyötä (SEUT:n 326–334 artikla). EU:n
verosääntelyssä säädösten hyväksymiseen vaikuttaa eniten se, että neuvosto tekee päätökset
yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia vain kuullaan. Verotusalan
säännöksiä sisältyy direktiiveihin, joilla lähennetään jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön
säännöksiä, sekä neuvoston päätöksiin.
Välitön verotus tarkoittaa tulo-, varallisuus- ja pääomaveroja riippumatta siitä, kannetaanko
ne yksityishenkilöltä tai yritykseltä. EU:n säännökset eivät kata henkilökohtaista tuloverotusta
(EU:n toiminta tällä saralla perustuu pikemminkin unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön).
Yhteisöveroa koskevia toimenpiteitä unioni on antanut enemmän, vaikka niissä keskitytäänkin
vain sisämarkkinoiden periaatteisiin liittyviin toimenpiteisiin. Välillinen verotus koostuu
veroista, joita ei kanneta tuloista eikä omaisuudesta. Niitä ovat arvonlisävero, valmistevero,
tuontitullit sekä energiaverot ja muut ympäristöön liittyvät maksut. Koska unionin
verosäännösten kehittämisellä pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden moitteeton toiminta,
välillistä verotusta alettiin yhdenmukaistaa välitöntä verotusta aiemmin ja kattavammin.

TAVOITTEET

EU:n veropoliittinen strategia esitetään komission tiedonannossa ”Euroopan unionin
veropolitiikan ensisijaiset tavoitteet tulevina vuosina” (COM(2001)0260). Jäsenvaltiot voivat
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valita vapaasti sopivimmaksi katsomansa verotusjärjestelmän, kunhan ne noudattavat unionin
sääntöjä. Näissä puitteissa EU:n veropolitiikan ensisijaiset tavoitteet ovat rajatylittävän
taloudellisen toiminnan veroesteiden poistaminen, haitallisen verokilpailun estäminen[1] ja
verohallintojen yhteistyön edistäminen valvonnan varmistamiseksi ja petosten torjumiseksi.
Veropolitiikkojen paremmalla koordinoinnilla voitaisiin varmistaa, että jäsenvaltioiden
veropolitiikka tukee unionin laajempia tavoitteita, jotka on vahvistettu viimeksi älykästä,
kestävää ja osallistavaa kasvua koskevassa Eurooppa 2020 -strategiassa.

SAAVUTUKSET

Komission julkaisemissa verotusalan toimintakertomuksissa[2] esitellään EU:n saavutukset ja
vielä keskeneräiset verotuskysymykset. Viimeisimmässä kertomuksessa (2013) käsitellään
välitöntä ja välillistä verotusta, veronkiertoa ja verovilppiä, verokoordinointia, verotuksellista
valtiotukea koskevia päätöksiä ja rikkomusmenettelyjä.
Komission tiedonannossa ”Veroesteiden poistaminen unionin kansalaisten rajatylittävältä
toiminnalta” (COM(2010)0769) käsitellään suurimpia verotuksellisia ongelmia, joita
EU:n kansalaiset kohtaavat rajatylittävässä toiminnassa (esim. syrjintä, kaksinkertainen
verotus, ongelmat veronpalautusten saamisessa ja vaikeudet saada tietoa muiden maiden
verotussäännöistä). Joitakin koordinoituja toimia veroesteiden ja tehottomuuden poistamiseksi
on saatu toteutettua yritysverotuksen, arvonlisäveron, valmisteverojen ja ajoneuvoverojen
aloilla. Veronkiertoa on pyritty torjumaan säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta
annetulla direktiivillä (2003/48/EY) ja veroviranomaisten välistä keskinäistä apua koskevien
direktiivien säännöksillä. Myös komissio ryhtyy aiempaa herkemmin oikeudellisiin toimiin, kun
jäsenvaltioiden verotussäännöt tai -käytännöt eivät ole perussopimusten mukaisia.
Tärkeitä politiikka-aloitteita välillisen verotuksen alalla ovat muun muassa seuraavat:
vihreä kirja alv:n tulevaisuudesta (COM(2010)0695) ja sitä seurannut tiedonanto alv-
järjestelmän uudistuksesta (COM(2011)0851), ehdotus direktiiviksi energiaverodirektiivin
(2003/96/EY) tarkistamisesta EU:n energiaverotuksen järkiperäistämiseksi (COM(2011)0169)
ja tiedonanto (COM(2011)0168), direktiivi 1999/62/EY verojen ja maksujen kantamisesta
raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä, komission ehdotus
direktiiviksi henkilöautojen verotuksesta (COM(2005)0261), direktiivi 2006/112/EY yhteisestä
arvonlisäverojärjestelmästä ja monet yksittäiset valmisteverojärjestelyt (esim. alkoholi,
tupakka, energia).
Välitöntä verotusta koskevissa politiikkatoimissa on keskitytty pääasiassa yritysverotuksen
yhdenmukaistamiseen direktiiveillä viranomaisten keskinäisestä avusta (77/799/ETY),
saatavien perinnästä (76/308/ETY), sulautumista (90/434/ETY) ja emo- ja tytäryhtiöistä
(90/435/ETY), välimiesmenettely-yleissopimuksella kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
(90/436/ETY), direktiivillä korko- ja rojaltimaksuista (2003/49/EY) sekä ehdotuksella
yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta ja siinä esitetyillä yhtenäisillä säännöillä EU:ssa
toimivien yritysten verotettavien voittojen laskemiseksi (COM(2011)0121). Henkilöverotusta
koskevista toimista on syytä mainita direktiivi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta
(2003/48/EY) sekä tiedonannot yksityishenkilöiden osinkoverotuksesta (COM(2003)0810)
ja rajat ylittävää työeläketarjontaa koskevien veroesteiden poistamisesta (COM(2001)0214),
ehdotus yhteisestä finanssitransaktiojärjestelmästä (COM(2011)0594) ja direktiivi 2008/7/EY

[1]Ks. neuvoston käytännesääntötyöryhmän (yritysverotus) 23. marraskuuta 1999 päivätty raportti Ecofin-neuvostolle
(SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm
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pääoman hankinnasta suoritettavista välillisistä veroista. Euroopan unionin tuomioistuin on
antanut lukuisia tuomioita EU:n kansalaisten välittömästä verotuksesta.
EU:n veropoliittisen asialistan kärkipäässä on verovilpin ja veronkierron torjuminen, jonka
komissio on asettanut ensisijaiseksi tavoitteeksi[3]. Verovilpin ja veronkierron torjuminen
käsittää sekä välittömän verotuksen (etenkin haitallisten verotuskäytäntöjen torjuntatoimet)
ja välillisen verotuksen (maksamaton alv). Se perustuu etusijassa tietojenvaihtoon. EU:ssa
menetetään joka vuosi noin biljoona euroa verotuloja verovilpin ja veronkierron seurauksena.
Tämä on uhka terveelle kilpailulle ja valtava tulonmenetys valtioille. Komissio on laatinut
veropetosten torjunnasta toimintasuunnitelman (COM(2012)0722) ja antanut kaksi suositusta,
toisen aggressiivisesta verosuunnittelusta (C(2012)8806) ja toisen hyvän hallintotavan
edistämisestä verotusalalla (C(2012)8805). Nämä olivat jatkoa kesäkuun 2012 tiedonannolle
konkreettisista tavoista tehostaa veropetosten ja veronkierron torjuntaa (COM(2012)0351).
Toukokuussa 2013 neuvosto antoi veronkiertoa ja veropetoksia koskevat päätelmät[4], joissa
korostetaan tarvetta yhdistää kansalliset, EU:n laajuiset ja globaalit toimet ja vahvistetaan
tuki automaattista tietojenvaihtoa koskeville G8:n, G20:n ja OECD:n toimille. Samassa
yhteydessä neuvosto käsitteli myös säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun
direktiivin muuttamista. Muutosten tarkoituksena on laajentaa direktiivin soveltamisalaa siten,
että se kattaa korkotulojen lisäksi kaikki säästöistä kertyvät tulot ja tuotteet, jotka tuottavat
korkoja. Neuvosto hyväksyi 24. maaliskuuta 2014 direktiivin korkotulodirektiivin 2003/48/
EY muuttamisesta. Muutetussa direktiivissä laajennetaan nykyisten sääntöjen soveltamisalaa
lainsäädännön puutteiden korjaamiseksi, lujitetaan EU:n sääntöjä säästötuloja koskevien
tietojen vaihdosta ja annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus tehostaa veropetosten ja
verovilpin torjuntaa. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään
1. tammikuuta 2016 mennessä.
Tiukentamalla yritysverotukseen liittyviä EU:n sääntöjä aggressiivisesta verosuunnittelusta
(siirtohinnoittelua koskevat liiketoimet, konsernin sisäiset maksut), estämällä haitallinen
verokilpailu ja parantamalla alv-säännösten noudattamista voidaan tukkia verotuksen
porsaanreikiä. Näitä sääntelyn puutteita tarkastellaan osana EU:n lainsäädäntöprosessia.
Edistystä on saavutettu esimerkiksi konserninsisäisten maksujen verotuskohtelussa ja
siirtohinnoittelua koskevien liiketoimien kohtelussa[5]. Ottamalla käyttöön yhteinen yhdistetty
yhtiöveropohja voitaisiin poistaa monia mahdollisuuksia verosuunnitteluun kuin myös
useimmat sisämarkkinoiden taloudellista tehokkuutta heikentävistä veroesteistä. Ehdotuksesta
on neuvoteltu jo kolme vuotta tuloksetta. Neuvotteluja ollaan kuitenkin käynnistämässä
uudelleen, sillä verosopimusten hyödyntäminen monikansallisten yritysten eduksi herättää
huolta.
Kansainvälisellä tasolla tietojenvaihto on parantunut. OECD:n uuden finanssitietojen
automaattista vaihtoa koskevan globaalin standardin aikaistetusta soveltamisesta
29. lokakuuta 2014 tehdyn sopimuksen mukaan allekirjoittajavaltioiden (50 maata, mukaan
lukien EU:n 28 jäsenvaltiota) 31. joulukuuta 2015 alkaen keräämiä tietoja aletaan vaihtaa
jo vuonna 2017 eikä vasta vuonna 2018. Ulkomaisten tilien verosäännösten noudattamisesta
vuonna 2010 annetussa yhdysvaltalaisessa laissa (Foreign Account Tax Compliance Act eli
FATCA) on samankaltaisia piirteitä kuin OECD:n standardissa. EU:n jäsenvaltiot alkavat
vuonna 2017 vaihtaa tietoja automaattisesti verohallintojen yhteistyöstä annetun muutetun

[3]Ks. komission puheenjohtajan Junckerin ja varapuheenjohtajan Timmermansin 12. marraskuuta 2014 päivätty kirje
neuvoston puheenjohtajalle ja Euroopan parlamentin puhemiehelle.
[4]Neuvoston asiakirja 9405/13.
[5]Esim. 8. heinäkuuta 2014 annetussa neuvoston direktiivissä 2014/86/EU eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo-
ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta
(konserninsisäisten maksujen verotuskohtelu).
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direktiivin mukaisesti. Direktiivillä saatetaan finanssitietojen automaattista vaihtoa koskeva
OECD:n globaali standardi osaksi EU-maiden lainsäädäntöä, kuten neuvostossa sovittiin
14. lokakuuta 2014. Säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun EU:n direktiivin
säännökset ovat rajallisempia, ja sen soveltaminen keskeytetään automaattisen tietojenvaihdon
alkaessa.
G20:n ja OECD:n toimintasuunnitelmassa veropohjan rapautumisesta ja voittojen
kotiuttamisesta puututaan kansallisten verotusjärjestelmien aukkoihin, joita monikansalliset
yritykset hyödyntävät välttyäkseen verojen maksulta tai pienentääkseen veronalaisia tulojaan.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Parlamentti on yleensä kannattanut verotusta koskevien komission ohjelmien yleisiä linjauksia.
Se on tunnustanut eri mietinnöissä, että verokilpailu voi olla toimiva väline kovan veropaineen
alentamiseksi, hallintotaakan vähentämiseksi, kilpailukyvyn lisäämiseksi ja Euroopan
sosiaalisen mallin modernisoimiseksi. Unionin tason toimia tarvitaan esimerkiksi seuraavilla
aloilla: syrjinnän, kaksinkertaisen verotuksen ja byrokraattisten esteiden poistaminen,
siirtyminen lopulliseen alv-järjestelmään ja alkuperämaan periaatteeseen sekä saastuttaja
maksaa -periaatteen soveltaminen energiaverotuksessa.
Yksimielisyysvaatimus kaikessa verotusasioita koskevassa päätöksenteossa vaikeuttaa
verokoordinoinnin riittävän tason saavuttamista EU:ssa. Komissio onkin ehdottanut,
että tietyissä verotusasioissa siirryttäisiin määräenemmistöäänestyksiin. Jäsenvaltiot eivät
kuitenkaan ole hyväksyneet ehdotusta.
Parlamentti hyväksyi 2. helmikuuta 2010 mietinnön hyvän hallintotavan edistämisestä
verotusalalla[6]. Siinä se kannusti vastuulliseen veropolitiikkaan, avoimuuteen, tietojenvaihtoon
niin jäsenvaltioiden, unionin kuin maailmankin tasolla sekä oikeudenmukaiseen verokilpailuun.
Joulukuun 12. päivänä 2013 parlamentti antoi päätöslauselman mitattavissa olevia ja
velvoittavia sitoumuksia veropetosten ja veronkierron torjumiseksi EU:ssa koskevasta
vaatimuksesta[7], joka perustui komission toimintasuunnitelmaan veropetosten torjunnan
tehostamiseksi. Se ilmaisi tyytyväisyytensä komission pyrkimyksiin tehostaa veropetosten,
verovilpin ja aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaa verotulovajeen pienentämiseksi.
Maaliskuun 25. päivänä 2015 parlamentti antoi päätöslauselman talous- ja raha-asioiden
valiokunnan laatimasta verotusta käsittelevästä vuotuisesta kertomuksesta vuodelta 2014[8].
Päätöslauselmassa määritetään EU:n veropolitiikalle kolme ensisijaista painopistealaa:
i) sisämarkkinoiden hyötyjen lisääminen veropolitiikan avulla, ii) veropetosten, verovilpin
ja aggressiivisen verosuunnittelun sekä veroparatiisien torjunta ja iii) toteuttamiskelpoisen
verokoordinoinnin edistäminen pitkäkestoista ja kasvuperustaista talouspolitiikkaa varten.
Parlamentti pitää myönteisenä sopimusta automaattisesta tietojenvaihdosta ja vaatii
pankkisalaisuuden lopullista poistamista unionin sisällä kesäkuusta 2015 alkaen. Se
kehottaa tekemään verosopimuksia myös kolmansien maiden kanssa ennen 30. päivää
kesäkuuta 2015. Vielä parlamentti vaatii EU:n tason koordinoituja toimia, joilla voidaan
varmistaa avoimuutta koskevien normien noudattaminen suhteessa kolmansiin maihin ja näiden
normien sisällyttäminen tuleviin kauppasopimuksiin.
Dario Paternoster
05/2016

[6]EUVL C 341, 16.12.2010, s. 29.
[7]Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0593.
[8]Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0089.
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