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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

29.6.2017 A8-0227/59 

Tarkistus  59 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(9) Sen varmistamiseksi, että 

kansalaiset saavat riittävästi tietoa, jonka 

avulla he voivat paremmin arvioida miten 

monikansalliset yritykset edistävät 

hyvinvointia kussakin jäsenvaltiossa, tiedot 

olisi jaoteltava jäsenvaltioittain. Lisäksi 

monikansallisten yritysten toimintaa 

koskevat tiedot olisi myös esitettävä 

erittäin yksityiskohtaisesti tiettyjen 

verotuksellisten lainkäyttöalueiden osalta, 

joihin liittyy erityisiä haasteita. Kaikkien 

muiden kolmansissa maissa toteutettavien 

toimintojen osalta tiedot olisi annettava 

kootusti. 

(9) Sen varmistamiseksi, että 

kansalaiset saavat riittävästi tietoa, jonka 

avulla he voivat paremmin arvioida miten 

monikansalliset yritykset edistävät 

hyvinvointia kussakin jäsenvaltiossa, tiedot 

olisi jaoteltava jäsenvaltioittain. Lisäksi 

monikansallisten yritysten toimintaa 

koskevat tiedot olisi myös esitettävä 

erittäin yksityiskohtaisesti tiettyjen 

verotuksellisten lainkäyttöalueiden osalta, 

joihin liittyy erityisiä haasteita. Kaikkien 

kolmansissa maissa toteutettavien 

toimintojen osalta tiedot olisi sen vuoksi 

annettava yhdistämättöminä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

29.6.2017 A8-0227/60 

Tarkistus  60 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

10 a luku – 48 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden 

kansallisen lainsäädännön alaiset 

perimmäiset emoyritykset, joiden 

konsolidoitu nettoliikevaihto ylittää 

750 000 000 euroa, ja niiden kansallisen 

lainsäädännön alaiset yritykset, jotka eivät 

ole sidosyrityksiä ja joiden nettoliikevaihto 

ylittää 750 000 000 euroa, laativat ja 

julkaisevat vuosittain kertomuksen 

tuloverotiedoista. 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden 

kansallisen lainsäädännön alaiset suurten 

konsernien perimmäiset emoyritykset, 

joilla vuosittain konsolidoituna ylittyy 

vähintään kaksi seuraavista kolmesta 

raja-arvosta: (a) taseen loppusumma: 

20 000 000 euroa; (b) nettoliikevaihto: 

40 000 000 euroa; (c) työntekijöitä 

tilikauden aikana keskimäärin: 250, ja 

niiden kansallisen lainsäädännön alaiset 

suuret yritykset, jotka eivät ole 

sidosyrityksiä ja joilla tilinpäätöspäivänä 

ylittyy vähintään kaksi seuraavista 

kolmesta raja-arvosta: (a) taseen 

loppusumma: 20 000 000 euroa; (b) 
nettoliikevaihto: 40 000 000 euroa; (c) 

työntekijöitä tilikauden aikana 

keskimäärin: 250, laativat ja julkaisevat 

vuosittain kertomuksen tuloverotiedoista. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

29.6.2017 A8-0227/61 

Tarkistus  61 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

10 a luku – 48 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 

3 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 

keskisuuret ja suuret tytäryritykset, joihin 

sovelletaan niiden kansallista lainsäädäntöä 

ja sellaisen perimmäisen emoyrityksen 

määräysvallassa, jonka konsolidoitu 

nettoliikevaihto ylittää 750 000 000 euroa 
ja johon ei sovelleta jäsenvaltion 

lainsäädäntöä, julkaisevat vuosittain 

kyseisen perimmäisen emoyrityksen 

tuloverotietoja koskevan kertomuksen. 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 

3 artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 

perimmäiset emoyritykset, joihin 

sovelletaan niiden kansallista lainsäädäntöä 

ja jotka ovat sellaisen perimmäisen 

emoyrityksen määräysvallassa, jolla 

vuosittain konsolidoituna ylittyy 

vähintään kaksi seuraavista kolmesta 

raja-arvosta: 

 (a) taseen loppusumma: 20 000 000 

euroa; 

 (b) nettoliikevaihto: 40 000 000 euroa; 

 (c) työntekijöitä tilikauden aikana 

keskimäärin: 250, 

 ja johon ei sovelleta jäsenvaltion 

lainsäädäntöä, julkaisevat vuosittain 

kyseisen perimmäisen emoyrityksen 

tuloverotietoja koskevan kertomuksen. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/62 

Tarkistus  62 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

10 a luku – 48 b artikla – 5 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(a) sivuliikkeen avannut yritys on joko 

konsernin sidosyritys, joka on sellaisen 

perimmäisen emoyrityksen 

määräysvallassa, jota ei sovelleta 

jäsenvaltion lainsäädäntöä, ja jonka 

konsolidoitu nettoliikevaihto ylittää 

750 000 000 euroa, tai yritys, joka ei ole 

sidosyritys ja jonka nettoliikevaihto ylittää 

750 000 000 euroa; 

(a) sivuliikkeen avannut yritys on joko 

sellaisen konsernin sidosyritys, joka on 

sellaisen perimmäisen emoyrityksen 

määräysvallassa, johon ei sovelleta 

jäsenvaltion lainsäädäntöä, ja jolla 

vuosittain konsolidoituna ylittyy 

vähintään kaksi seuraavista kolmesta 

raja-arvosta: (a) taseen loppusumma: 

20 000 000 euroa; (b) nettoliikevaihto: 

40 000 000 euroa; (c) työntekijöitä 

tilikauden aikana keskimäärin: 250, tai se 

on yritys, joka ei ole sidosyritys ja jolla 

vuosittain konsolidoituna ylittyy 

vähintään kaksi seuraavista kolmesta 

raja-arvosta: (a) taseen loppusumma: 

20 000 000 euroa; (b) nettoliikevaihto: 

40 000 000 euroa; (c) työntekijöitä 

tilikauden aikana keskimäärin: 250; 

Or. en 



 

AM\1129711FI.docx  PE605.551v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

29.6.2017 A8-0227/63 

Tarkistus  63 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

10 a luku – 48 c artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (b a) yksityiskohtaiset tiedot varoihin 

kuuluvasta kiinteästä omaisuudesta; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

29.6.2017 A8-0227/64 

Tarkistus  64 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

10 a luku – 48 c artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (c a) voittojen ja tappioiden määrä 

ennen veroja; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/65 

Tarkistus  65 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

10 a luku – 48 c artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 (g a) yksityiskohtaiset tiedot saadusta 

julkisesta tuesta ja mahdollisista 

lahjoituksista poliitikoille, poliittisille 

järjestöille tai poliittisille säätiöille; 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/66 

Tarkistus  66 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

10 a luku – 48 c artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kertomuksessa on myös esitettävä tämän 

artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 

erikseen kultakin verotukselliselta 

lainkäyttöalueelta, jotka edellisen 

tilikauden lopussa on lueteltu 

48 g artiklan mukaisesti laaditussa 

yhteisessä unionin luettelossa tietyistä 

verotuksellisista lainkäyttöalueista, jollei 

kertomuksessa nimenomaisesti vahvisteta 

jäljempänä 48 e artiklassa tarkoitetun 

vastuun mukaisesti, että konsernin 

mainitun verotuksellisen lainkäyttöalueen 

lainsäädännön alaiset sidosyritykset eivät 

voi suoraan harjoittaa liiketoimia samaan 

konserniin kuuluvan sidosyrityksen 

kanssa, johon sovelletaan jonkin 

jäsenvaltion lainsäädäntöä. 

Kertomuksessa on myös esitettävä tämän 

artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot 

erikseen kultakin edellisen tilikauden 

lopussa unionin ulkopuolella sijainneelta 
verotukselliselta lainkäyttöalueelta. 

Or. en 
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29.6.2017 A8-0227/67 

Tarkistus  67 

Laura Ferrara, Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0227/2017 

Hugues Bayet 

Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen 

(COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

10 a luku – 48 c artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Kertomuksessa on esitettävä 2 kohdassa 

tarkoitetut tiedot kootusti muilta 

verotuksellisilta lainkäyttöalueilta. 

Poistetaan. 

Or. en 

 


