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VÄLITÖN VEROTUS: HENKILÖ- JA YHTIÖVEROTUS

Euroopan unionin lainsäädännössä ei puututa suoraan välittömään verotukseen.
Monissa direktiiveissä ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä kuitenkin vahvistetaan
yhtiöverotusta ja yksityishenkilöiden verotusta koskevia yhdenmukaistettuja sääntöjä.
Lisäksi joissakin tiedonannoissa korostetaan tarvetta torjua verovilppiä ja kaksinkertaista
verotusta. Poliittisissa keskusteluissa on käsitelty myös joissakin jäsenvaltiossa suuryritysten
eduksi tehtyjä kilpailua mahdollisesti vääristäviä veropäätöksiä (”tax rulings”).

OIKEUSPERUSTA

Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ei ole nimenomaisia määräyksiä välittömien
verojen alan lainsäädäntövallasta. Yhtiöverotusta koskevat säännökset perustuvat yleensä
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 115 artiklaan, jonka mukaan voidaan
antaa direktiivejä jäsenvaltioiden sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
lähentämisestä, jotka vaikuttavat suoraan sisämarkkinoihin. Kyseinen artikla edellyttää
yksimielisyyttä ja kuulemismenettelyn soveltamista.
SEUT:n 65 artikla koskee pääomien vapaata liikkuvuutta ja antaa jäsenvaltioille oikeuden
kohdella verovelvollisia eri tavoin heidän asuinpaikkansa tai heidän pääomansa sijoituspaikan
perusteella. EU-tuomioistuin antoi vuonna 1995 tuomion (asia C-279/93), jonka mukaan
SEUT:n 45 artiklaa sovelletaan suoraan verotuksen ja sosiaaliturvan alalla. Artiklan mukaan
työntekijöiden vapaa liikkuvuus merkitsee, että kaikki kansalaisuuteen perustuva […] syrjintä
työsopimusten tekemisessä sekä palkkauksessa ja muissa työehdoissa poistetaan. SEUT:n
110–113 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on tarvittaessa ryhdyttävä keskenään neuvotteluihin
taatakseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisen unionin alueella. SEUT:n 55 artiklassa
kielletään syrjintä yhtiöiden pääomaan osallistumisen osalta. Suurin osa välittömästä
verotuksesta on kuitenkin vielä unionin oikeuden ulottumattomissa. Rajat ylittävien tulovirtojen
verotus on katettu kahdenvälisillä verosopimuksilla, joiden osapuolina on sekä jäsenvaltioita
että kolmansia maita.

TAVOITTEET

Erityistavoitteita ovat verovilpin torjunta ja kaksinkertaisen verotuksen poistaminen. Yleisesti
voi olla perusteltua yhdenmukaistaa yhtiöverotusta tietyiltä osin, jotta voidaan estää kilpailun
vääristyminen (erityisesti investointipäätösten yhteydessä) ja välttää verokilpailu sekä kaventaa
mahdollisuuksia keinotella kirjanpidolla.

SAAVUTUKSET

A. Yhtiöverotus
Jo kymmenien vuosien ajan on käsitelty ehdotuksia yhtiöverotuksen yhdenmukaistamiseksi
(vuoden 1962 Neumarkin mietintö, vuoden 1970 van den Tempelin mietintö, vuoden 1975
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ehdotus direktiiviksi verokantojen yhtenäistämiseksi 45–55 prosentin välille). Komissio
ilmoitti vuonna 1980, ettei kyseinen yhdenmukaistamisyritys todennäköisesti onnistuisi
(COM(1980)0139), ja päätti keskittyä toimiin sisämarkkinoiden loppuun saattamiseksi.
Vuonna 1990 julkaistujen yhtiöverotuksen suuntaviivojen (SEC(1990)0601) yhteydessä
hyväksyttiin kolme ehdotusta. Nämä olivat sulautumadirektiivi 90/434/ETY (nykyinen
direktiivi 2009/133/EY), emo- ja tytäryhtiödirektiivi 90/435/ETY (nykyinen direktiivi
2011/96/EU) ja yleissopimus välimiesmenettelystä (90/436/ETY). Esimerkki sitkeästä
väännöstä jäsenvaltioiden kanssa on vuonna 1991 ehdotettu direktiivi järjestelmästä, jota oli
tarkoitus soveltaa eri jäsenvaltioissa sijaitsevien emo- ja tytäryhtiöiden välisiin korko- ja
rojaltimaksuihin. Vaikka ehdotusta muutettiin ja parlamentin kanta siihen oli myönteinen,
komissio peruutti ehdotuksen, koska siitä ei päästy sopimukseen neuvostossa. Ehdotuksesta
esitettiin vuonna 1998 osana Montin pakettia uusi versio, josta tuli direktiivi 2003/49/EY.
Vuonna 1991 asetettiin myös riippumaton asiantuntijakomitea, Rudingin komitea. Sen
raportissa suositettiin toimintaohjelmaa, jonka avulla voitaisiin poistaa kaksinkertainen verotus,
yhdenmukaistaa yhtiöverokannat ja varmistaa jäsenvaltioiden eri verohelpotusten täydellinen
avoimuus ja näin edistää investointeja. Komissio antoi useita ehdotuksia, jotka peruttiin
myöhemmin.
Vuonna 1996 komissio vahvisti uuden verotusstrategian. Yhtiöverotuksessa tärkein saavutus
oli yhtiöverotuksen menettelytapasäännöstö, joka hyväksyttiin neuvoston päätöslauselmana
vuonna 1998. Neuvosto asetti menettelytapasäännöstötyöryhmän (Primarolon ryhmä)
käsittelemään yhtiöverotuksen epäoikeudenmukaisuuksia. Ryhmä yksilöi 66 verokäytäntöä,
joista olisi luovuttava viiden vuoden sisällä. Vuonna 2001 komissio laati tutkimuksen
yhtiöverotuksesta Euroopan yhteisössä (SEC(2001) 1681). Komission täydentävässä
tiedonannossa (COM(2001)0582) todettiin yritysten suurimpien ongelmien johtuvan siitä, että
sisämarkkinoilla ne joutuvat mukautumaan erilaisiin kansallisiin järjestelmiin. Komissio ehdotti
erilaisia lähestymistapoja, jotta yritykset saisivat yhtenäistetyn veropohjan unionin laajuista
toimintaa varten. Näitä olivat verotus kotivaltion sääntöjen mukaisesti, valinnainen yhteinen
yhtenäistetty veropohja, eurooppalainen yhtiövero sekä pakollinen täysin yhdenmukaistettu
veropohja. Vuonna 2004 perustettiin työryhmä, jonka työn tulokset sisällytettiin komission
ehdotukseen (COM(2011)0121). Ehdotettu yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja tarkoittaisi,
että yritykset hyötyvät muun muassa järjestelmästä, jossa on keskitetty palvelupiste
veronpalautushakemuksia varten. Yritykset voisivat myös konsolidoida kaikki EU:ssa kertyneet
voitot ja tappiot. Jäsenvaltioilla säilyisi kaikki toimivalta vahvistaa omat yhtiöverokantansa.
Parlamentti antoi asiasta lainsäädäntöpäätöslauselman huhtikuussa 2012. Käynnistääkseen
asian käsittelyn neuvostossa uudelleen komissio esitti kesäkuussa 2015 toimintasuunnitelman,
jotta ehdotus voitaisiin esittää uudelleen vuonna 2016. Komissio kannatti kaksivaiheista
menettelyä, jossa erotetaan toisistaan yhteinen veropohja ja konsolidointia koskevat
osatekijät, ja antoi kaksi toisiinsa liittyvää lainsäädäntöehdotusta. Toinen koskee yhteistä
yhteisöveropohjaa ja toinen yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa. Ehdotukseen sisältyisi
pakollinen yhteinen yhtenäistetty yhtiöveropohja, joka kuitenkin voitaisiin ottaa asteittain
käyttöön. Tämän OECD:n työhön perustuvan, parannetun ehdotuksen avulla voitaisiin myös
torjua veronkiertoa paikkaamalla sääntelyvajetta kansallisten järjestelmien välillä, jolloin
nykyistä sääntelyä veronkierron estämiseksi voitaisiin vähentää.
B. Oikeudenmukainen verotus, verotuksen avoimuus ja veronkierron torjunta sekä
haitallinen verokilpailu
Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi on nostanut huomion kohteeksi veronkierron
torjunnan ja yritysten yhdenmukaisen verotuksen. Näissä asioissa on tarkoitus
edistyä muun muassa lisäämällä avoimuutta esimerkiksi 8. maaliskuuta 2015 esitetyn

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1499864226569&uri=CELEX:52016PC0685
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1499864226569&uri=CELEX:52016PC0685
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1499864285040&uri=CELEX:52016PC0683
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verotuksen avoimuutta koskevan paketin avulla, johon sisältyy neuvoston direktiivi
automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla (direktiivi (EU) 2015/2376) ja tiedonanto
verotuksen avoimuudesta verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi (COM(2015)0136).
Komissio hyväksyi vuonna 2015 toimintasuunnitelman EU:n oikeudenmukaisesta ja
tehokkaasta yhtiöverojärjestelmästä (COM(2015)0302). Siinä pyritään uudistamaan EU:n
yritysverotusjärjestelmää verovilpin torjumiseksi, verotulojen vakauden varmistamiseksi ja
yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi sisämarkkinoilla. Tammikuussa 2016 komissio
antoi veronkierron torjumista koskevan toimenpidepaketin. Siihen sisältyy muun muassa
ehdotus neuvoston direktiiviksi sisämarkkinoihin suoraan vaikuttavien veron kiertämisen
käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta (COM(2016)0026). Neuvosto
hyväksyi direktiivin heinäkuussa 2016. Huhtikuussa 2016 komissio antoi ehdotuksen direktiivin
2013/34/EU muuttamiseksi siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden
tuloverotietojen ilmoittamisesta. Ehdotuksessa vaaditaan monikansallisia yrityksiä, joiden
konsolidoitu liikevaihto on vähintään 750 miljoona euroa, julkistamaan veroviranomaisille
toimitettujen tietojen tietyt osat.
Jäsenvaltioiden verotusjärjestelmien on oltava EU:n valtiotukisäännösten mukaisia. Samalla
kun komissio on tutkinut tiettyjen yritysten hyväksi tehtyjä veropäätöksiä, parlamentti on
perustanut tilapäisen asiaa käsittelevän erityisvaliokunnan (TAXE) ja sen jälkeen TAXE2-
erityisvaliokunnan. TAXE2-erityisvaliokunnan toimeksianto päättyi elokuussa 2016.
C. Pk-yritysten verotus
Vuodesta 2001 lähtien komissio on pyrkinyt toteuttamaan kotivaltioverotusjärjestelyä, jonka
mukaan pk-yritykset saavat laskea (myös toisessa jäsenvaltiossa kertyneet) voittonsa niille
tuttujen kotivaltion verotussääntöjen mukaan. Vuonna 2010 antoi raporttinsa asiantuntijaryhmä,
joka oli perustettu pohtimaan rajatylittävään riskipääomaan liittyvien verotuksen esteiden
poistamista.
D. Henkilöverotus
1. Tulovero
Ongelmia on syntynyt usein sellaisten työntekijöiden tai eläkkeensaajien verotuksessa,
jotka asuvat ja/tai joilla on huollettavia omaisia toisessa jäsenvaltiossa. Kahdenvälisillä
sopimuksilla on yleensä voitu välttää kaksinkertainen verotus, mutta niillä ei ole kyetty
ratkaisemaan ongelmia, jotka liittyvät asuinmaassa käytössä olevien erilaisten verohelpotusten
soveltamiseen työskentelymaassa hankittuun tuloon. Jäsenvaltiossa vakituisesti asuvien ja
toisessa jäsenvaltiossa asuvien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi komissio esitti
ehdotuksen direktiiviksi tuloverotusta koskevien ja työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen
yhteisön alueella liittyvien säännösten yhdenmukaistamisesta (COM(1979)0737), jonka
mukaan verotus olisi tapahtunut asuinmaassa. Neuvosto ei hyväksynyt ehdotusta, joten
komissio peruutti sen. Komissio antoi sitten suosituksen periaatteista, joita olisi sovellettava
sellaisten henkilöiden tuloverotukseen, jotka eivät asu siinä jäsenvaltiossa, jossa he
työskentelevät. Komissio käynnisti myös menettelyjä eräitä jäsenvaltioita vastaan ulkomaisiin
työntekijöihin kohdistetun syrjinnän vuoksi. EU-tuomioistuin antoi vuonna 1993 tuomion (asia
C-112/91), jonka mukaan jäsenvaltio ei saa välittömien verojen perimisen alalla kohdella toisen
jäsenvaltion kansalaista huonommin kuin oman maan kansalaisia (asia C-279/93). Välittömän
henkilöverotuksen yhdentyminen onkin edistynyt pikemmin EU-tuomioistuimen tuomioiden
kuin lainsäädäntöehdotusten kautta. Komissio antoi vuonna 2016 direktiiviehdotuksen
(COM(2016)0686), jonka tavoitteena on parantaa nykyisiä kaksinkertaisen verotuksen
riitojenratkaisumekanismeja EU:ssa.
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2. Rajat ylittävästi maksettavien pankki- ja muiden korkotulojen verotus
Veronmaksajan edellytetään periaatteessa ilmoittavan korkotulot veroilmoituksessaan.
Käytännössä pääomien vapaa liikkuvuus ja pankkisalaisuus mahdollistavat verovilpin. Jotkut
jäsenvaltiot perivät korkotuloista lähdeveroa. Kun Saksassa otettiin vuonna 1989 käyttöön
kohtuullinen 10 prosentin lähdevero, varoja siirtyi huomattavia määriä Luxemburgiin, minkä
vuoksi Saksa päätti luopua verosta toistaiseksi. Komissio ehdotti samana vuonna yhteistä
korkotulojen lähdeveroa koskevaa järjestelmää, jossa lähdevero olisi 15 prosenttia. Ehdotus
peruttiin ja korvattiin uudella ehdotuksella, jotta voitiin varmistaa talletusten korkotulojen
tosiasiallisen vähimmäisverotus (20 prosentin verokanta). Pitkällisten neuvottelujen jälkeen
päästiin kompromissiin, ja annettiin neuvoston direktiivi 2003/48/EY korkotulojen
verotuksesta. Direktiivi korvattiin myöhemmin pidemmälle menevällä direktiivillä 2014/107/
EU, jossa yhdessä direktiivin 2011/16/EU kanssa säädetään veroviranomaisten välisestä
kattavasta tietojenvaihdosta.

EUROOPAN PARLAMENTIN ROOLI

Verotusta koskevissa ehdotuksissa parlamentin asema rajoittuu yleensä kuulemismenettelyyn.
Parlamentin päätöslauselmissa on yleensä kannatettu komission ehdotuksia sekä
yhtiöverotuksesta että välittömästä henkilöverotuksesta, mutta parlamentti on suosittanut
säädösten soveltamisalan laajentamista.
Parlamentti laatii säännöllisesti verotusta koskevia mietintöjä. Ensimmäisen valmisteli
työryhmä, ja se hyväksyttiin helmikuussa 2012 (2011/2271(INI)). Siinä käsiteltiin erityisesti
kaksinkertaista verotusta. Vuoden 2013 mietinnössä käsiteltiin verotusta ja kasvua
sekä verotuksen koordinointia (2013/2025(INI)). Vuoden 2015 mietinnössä tuomitaan
aggressiivinen veropolitiikka ja puolletaan yhteistä lähestymistapaa, jonka avulla voidaan
paremmin torjua veropetoksia ja veronkiertoa ja edistää sisämarkkinoiden sujuvaa toimintaa
(2014/2144(INI)).
Parlamentti hyväksyi veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisia
toimenpiteitä käsittelevien erityisvaliokuntien työn perusteella kaksi päätöslauselmaa (TAXE
ja TAXE 2).
Vuonna 2016 parlamentti perusti niin kutsuttuja Panaman papereita koskevan paljastuksen
johdosta tutkintavaliokunnan selvittämään epäilyjä rahanpesuun, veronkiertoon ja
veropetoksiin liittyvästä unionin oikeuden rikkomisesta ja unionin oikeutta sovellettaessa
ilmenneistä hallinnollisista epäkohdista.
Dražen Rakić
11/2017
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