
 

RR\1128842FI.docx  PE597.646v03-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

Euroopan parlamentti 
2014-2019  

 

Istuntoasiakirja 
 

A8-0227/2017 

21.6.2017 

***I 
MIETINTÖ 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 

2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja 

sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta 

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

Talous- ja raha-asioiden valiokunta 

Oikeudellisten asioiden valiokunta 

Esittelijät: Hugues Bayet, Evelyn Regner 

(Valiokuntien yhteiskokousmenettely – työjärjestyksen 55 artikla) 



 

PE597.646v03-00 2/65 RR\1128842FI.docx 

FI 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus.  

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU 

muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden 

tuloverotietojen ilmoittamisesta 

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2016)0198), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan sekä 50 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 

Euroopan parlamentille (C8-0146/2016), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– ottaa huomioon Irlannin parlamentin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat 

perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi 

säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 

oikeusperustasta, 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. syyskuuta 2016 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoja koskevan OECD:n 

toimintasuunnitelman (BEPS), 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä oikeudellisten asioiden 

valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisen yhteisen käsittelyn, 

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan ja oikeudellisten asioiden 

valiokunnan mietinnön ja kehitysvaliokunnan lausunnon (A8-0227/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti; 

                                                 
1  EUVL C 487, 28.12.2016, s. 62. 
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3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

 

 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan -1 kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1) Kaikkien verovelvollisten ja 

etenkin kaikkien yritysten yhtäläinen 

verokohtelu on sisämarkkinoiden ehdoton 

edellytys. Koordinoitu ja yhdenmukainen 

lähestymistapa kansallisten 

verojärjestelmien täytäntöönpanoon on 

sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan kannalta olennaisen tärkeää, 

ja sen avulla voitaisiin ehkäistä veron 

kiertämistä ja voitonsiirtoja. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan -1 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 a) Veron kiertämisen ja verovilpin 

sekä voitonsiirtojärjestelyjen vuoksi 

hallituksilta ja väestöltä on jäänyt 

saamatta resursseja, joita tarvitaan 

esimerkiksi maksuttoman julkisen 

peruskoulutuksen, terveydenhoidon ja 

valtion sosiaalipalvelujen turvaamiseksi 

kaikille, ja ne ovat vieneet valtioilta 

mahdollisuuden huolehtia 

kohtuuhintaisten asuntojen ja julkisen 

liikenteen tarjonnasta sekä sosiaalisen 

kehityksen ja talouskasvun kannalta 

oleellisen infrastruktuurin 

rakentamisesta. Tällaiset järjestelyt ovat 

siis olleet synnyttämässä 

epäoikeudenmukaisuutta, epätasa-arvoa 
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sekä taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia 

eroja. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan -1 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (-1 b) Oikeudenmukaisella ja 

tehokkaalla yhtiöverojärjestelmällä olisi 

vastattava progressiivisen ja 

oikeudenmukaisen globaalin 

veropolitiikan kiireelliseen tarpeeseen, 

edistettävä varallisuuden uudelleenjakoa 

ja torjuttava epätasa-arvoa. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Yritysten tuloveronkiertoon 

liittyvät haasteet ovat viime vuosina 

lisääntyneet huomattavasti, ja niistä on 

tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja 

maailmanlaajuisesti. Eurooppa-neuvosto 

totesi 18 päivänä joulukuuta 2014 

antamissaan päätelmissä, että on tarpeen 

edistää kiireellisesti pyrkimyksiä torjua 

veronkiertoa kansainvälisellä ja unionin 

tasolla. Komissio asetti tiedonannoissaan 

”Komission työohjelma 2016 Uudet 

haasteet – uudet keinot”16 ja ”Komission 

työohjelma 2015 – Uusi alku”17 

ensisijaiseksi tavoitteeksi siirtyä 

järjestelmään, jossa voitot verotetaan siinä 

maassa, jossa ne on tuotettu. Lisäksi 

komissio piti ensisijaisena tavoitteena 

vastata tasapuolisuutta ja verotuksen 

avoimuutta koskeviin yhteiskuntiemme 

vaatimuksiin. 

(1) Avoimuus on sisämarkkinoiden 

moitteettoman toiminnan kannalta 

olennaisen tärkeää. Yritysten 

tuloveronkiertoon liittyvät haasteet ovat 

viime vuosina lisääntyneet huomattavasti, 

ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe 

unionissa ja maailmanlaajuisesti. 

Eurooppa-neuvosto totesi 18 päivänä 

joulukuuta 2014 antamissaan päätelmissä, 

että on tarpeen edistää kiireellisesti 

pyrkimyksiä torjua veronkiertoa 

kansainvälisellä ja unionin tasolla. 

Komissio asetti tiedonannoissaan 

”Komission työohjelma 2016 Uudet 

haasteet – uudet keinot”16 ja ”Komission 

työohjelma 2015 – Uusi alku”17 

ensisijaiseksi tavoitteeksi siirtyä 

järjestelmään, jossa voitot verotetaan siinä 

maassa, jossa ne on tuotettu. Lisäksi 

komissio piti ensisijaisena tavoitteena 

vastata avoimuutta koskeviin unionin 

kansalaisten vaatimuksiin ja olla 
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esikuvana muille maille. On olennaisen 

tärkeää, että kilpailevien toimijoiden 

avoimuus on vastavuoroista. 

__________________ __________________ 

16 COM(2015) 610 final, 27. lokakuuta 

2015. 

16 COM(2015)0610, 27. lokakuuta 2015. 

17 COM(2014) 910 final, 16. joulukuuta 

2014. 

17 COM(2014)0910, 16. joulukuuta 2014. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Euroopan parlamentti antoi 16 

päivänä joulukuuta 2015 päätöslauselman 

aiheesta lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia 

ja lähentymistä unionin 

yhtiöveropolitiikkoihin18 ja katsoi, että 

avoimuuden lisääminen yhtiöverotuksen 

alalla voi parantaa veronkantoa, tehostaa 

veroviranomaisten työtä ja lisätä yleisön 

luottamusta verojärjestelmiin ja 

valtionhallintoon. 

(2) Euroopan parlamentti antoi 

16 päivänä joulukuuta 2015 

päätöslauselman aiheesta lisää 

läpinäkyvyyttä, koordinointia ja 

lähentymistä unionin 

yhtiöveropolitiikkoihin18 ja katsoi, että 

avoimuuden, yhteistyön ja lähentymisen 

lisääminen unionin yhtiöverotuspolitiikan 

alalla voi parantaa veronkantoa, tehostaa 

veroviranomaisten työtä, tukea poliittisia 

päättäjiä nykyisen verojärjestelmän 

arvioinnissa tulevan lainsäädännön 

kehittämiseksi, lisätä yleisön luottamusta 

verojärjestelmiin ja valtionhallintoon ja 

parantaa sijoituspäätösten tekemistä 

yritysten tarkempien riskiprofiilien 

perusteella. 

__________________ __________________ 

18 2015/2010(INL). 18 2015/2010(INL). 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Julkinen maakohtainen 

raportointi on tehokas ja 
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tarkoituksenmukainen väline, jolla 

voidaan lisätä avoimuutta 

monikansallisten yritysten toiminnan 

suhteen ja joka antaa ihmisille 

mahdollisuuden arvioida kyseisen 

toiminnan vaikutusta reaalitalouteen. Se 

myös parantaa osakkeenomistajien 

mahdollisuuksia arvioida asianmukaisesti 

yritysten riskinottoa, tuottaa oikeaan 

tietoon perustuvia investointistrategioita 

ja lisää päättäjien mahdollisuuksia 

arvioida kansallisen lainsäädännön 

tehokkuutta ja vaikutusta. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 b) Maakohtaisella raportoinnilla on 

lisäksi myönteinen vaikutus 

työntekijöiden oikeuteen saada tietoa ja 

tulla kuulluksi direktiivin 2002/14/EY 

mukaisesti, ja koska se lisää yritysten 

toiminnasta tarjolla olevaa tietoa, se 

parantaa yrityksissä käytävän 

vuoropuhelun laatua. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(4) G20-ryhmä vaati 

maailmanlaajuisesti oikeudenmukaista ja 

nykyaikaista kansainvälistä 

verojärjestelmää marraskuussa 2015, ja 

hyväksyi veropohjan rapautumista ja 

voitonsiirtoja (Base Erosion and Profit 

Shifting – BEPS) koskevan OECD:n 

hankkeen. Kyseisen hankkeen 

tarkoituksena on antaa viranomaisille 

selkeät kansainväliset ratkaisut sellaisten 

(4) G20-ryhmä vaati 

maailmanlaajuisesti oikeudenmukaista ja 

nykyaikaista kansainvälistä 

verojärjestelmää marraskuussa 2015, ja 

hyväksyi veropohjan rapautumista ja 

voitonsiirtoja (Base Erosion and Profit 

Shifting – BEPS) koskevan OECD:n 

hankkeen. Kyseisen hankkeen 

tarkoituksena on antaa viranomaisille 

selkeät kansainväliset ratkaisut sellaisten 
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nykyisissä säännöissä ilmenevien aukkojen 

ja puutteiden käsittelyä varten, jotka 

mahdollistavat yritysten voittojen 

siirtymisen verottomiin tai alhaisen 

verotuksen paikkoihin, joissa varsinaista 

arvonmuodostusta ei ehkä tapahdu. 

Erityisesti BEPS-toimenpiteessä numero 

13 otetaan käyttöön tiettyjen 

monikansallisten yritysten maakohtainen 

raportointi veroviranomaisille 

luottamuksellisesti. Komissio hyväksyi 27 

päivänä tammikuuta 2016 verojen 

kiertämisen estämistä koskevan paketin. 

Yksi paketin tavoitteista on saattaa BEPS-

toimenpide numero 13 osaksi unionin 

lainsäädäntöä muuttamalla neuvoston 

direktiiviä 2011/16/EU20. 

nykyisissä säännöissä ilmenevien aukkojen 

ja puutteiden käsittelyä varten, jotka 

mahdollistavat yritysten voittojen 

siirtymisen verottomiin tai alhaisen 

verotuksen paikkoihin, joissa varsinaista 

arvonmuodostusta ei ehkä tapahdu. BEPS-

aloite ei yltänyt sitoumukseen, jonka 

Pietarissa syyskuussa 2013 kokoontuneet 

G20-maiden valtiovarainministerit 

antoivat todetessaan, että voittoja tulisi 

verottaa siellä, missä voittoa tuottava 

taloudellinen toiminta ja arvonmuodostus 

tapahtuvat.19 a BEPS-prosessin 

kyvyttömyys saavuttaa alkuperäiset 

tavoitteensa korostaa tehostetun 

maakohtaisen raportoinnin tärkeyttä 

kaikkien monikansallisten yritysten 

tapauksessa. Erityisesti BEPS-

toimenpiteessä numero 13 otetaan käyttöön 

tiettyjen monikansallisten yritysten 

maakohtainen raportointi 

veroviranomaisille luottamuksellisesti. 

Komissio hyväksyi 27 päivänä tammikuuta 

2016 verojen kiertämisen estämistä 

koskevan paketin. Yksi paketin tavoitteista 

on saattaa BEPS-toimenpide numero 13 

osaksi unionin lainsäädäntöä muuttamalla 

neuvoston direktiiviä 2011/16/EU20. 

Voittojen verottaminen siellä, missä 

arvonmuodostus tapahtuu, edellyttää 

kuitenkin kattavampaa lähestymistapaa 

maakohtaiseen raportointiin, joka 

perustuu julkiseen raportointiin. 

__________________ __________________ 

 19 a G20-maiden valtionpäämiesten 

julkilausuma, Pietarin huippukokous, 5.–

6. syyskuuta 2013, s. 12. 

20 Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, 

annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, 

hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen 

alalla ja direktiivin 77/799/ETY 

kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, 

s. 1). 

20 Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, 

annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, 

hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen 

alalla ja direktiivin 77/799/ETY 

kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, 

s. 1). 
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Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Kansainvälisiä 

tilinpäätösstandardeja antavan elimen 

(IASB) olisi ajantasaistettava 

asiaankuuluvat IFRS-standardit ja 

kansainväliset tilinpäätösstandardit (IAS), 

jotta julkista maakohtaista raportointia 

koskevien vaatimusten käyttöönotto olisi 

helpompaa. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 b) Julkinen maakohtainen 

raportointi on jo otettu Euroopan 

unionissa käyttöön pankkialalla 

direktiivillä 2013/36/EU ja 

kaivannaisteollisuuden ja puunkorjuun 

alalla direktiivillä 2013/34/EU. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 c) Ottamalla ensimmäisenä käyttöön 

julkisen maakohtaisen raportoinnin 

unioni on osoittanut, että siitä on tullut 

johtava globaali toimija verojen 

kiertämisen torjunnassa. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 
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Johdanto-osan 4 d kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 d) Koska verovilpin, veron 

kiertämisen ja aggressiivisen 

verosuunnittelun tehokas torjunta voi 

onnistua vain yhteisten kansainvälisten 

toimien avulla, unionin on ehdottomasti 

koordinoitava toimintansa 

kansainvälisten toimijoiden kanssa 

esimerkiksi OECD:n puitteissa ja samalla 

säilytettävä kansainvälinen 

johtoasemansa tällä saralla. 

Kunnianhimoisillakaan yksipuolisilla 

toimenpiteillä ei ole todellisia 

onnistumisen mahdollisuuksia, minkä 

lisäksi ne vaarantavat eurooppalaisten 

yritysten kilpailukyvyn ja huonontavat 

unionin investointi-ilmapiiriä. 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 e kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (4 e) Suurempi avoimuus taloudellisten 

tietojen julkistamisessa johtaa kaikkia 

osapuolia hyödyttävään tilanteeseen, sillä 

sen ansiosta verohallintojen toiminta 

tehostuu, kansalaisyhteiskunta voi 

osallistua aktiivisemmin, työntekijät 

saavat enemmän tietoa ja sijoittajat ovat 

valmiimpia riskinottoon. Lisäksi yritykset 

hyötyvät paremmista suhteista 

sidosryhmiin, mikä lisää vakautta ja 

helpottaa rahoituksen saantia 

selkeämmän riskiprofiilin ja paremman 

maineen ansiosta. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 
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Komission teksti Tarkistus 

(5) Euroopan unionissa toimivien 

monikansallisten yritysten maksamia 

tuloveroja koskevan julkisen valvonnan 

lisääminen on olennainen tekijä, kun 

edistetään entisestään yritysten 

yhteiskuntavastuuta, lisätään hyvinvointia 

veronmaksun kautta, edistetään 

oikeudenmukaisempaa verokilpailua 

unionissa parantamalla tietoon perustuvaa 

julkista keskustelua ja palautetaan 

kansalaisten luottamus kansallisten 

verojärjestelmien oikeudenmukaisuuteen. 

Tällainen julkinen valvonta voidaan 

toteuttaa tuloverotietoja koskevan 

kertomuksen muodossa riippumatta siitä, 

mihin monikansallisen konsernin 

perimmäinen emoyritys on sijoittautunut. 

(5) Paitsi että maakohtainen 

raportointi kansallisille 

veroviranomaisille lisää avoimuutta, 

Euroopan unionissa toimivien 

monikansallisten yritysten maksamia 

tuloveroja koskevan julkisen valvonnan 

lisääminen on olennainen tekijä, kun 

lisätään yritysten vastuullisuutta, 
edistetään entisestään yritysten 

yhteiskuntavastuuta, lisätään hyvinvointia 

veronmaksun kautta, edistetään 

oikeudenmukaisempaa verokilpailua 

unionissa parantamalla tietoon perustuvaa 

julkista keskustelua ja palautetaan 

kansalaisten luottamus kansallisten 

verojärjestelmien oikeudenmukaisuuteen. 

Tällainen julkinen valvonta voidaan 

toteuttaa tuloverotietoja koskevan 

kertomuksen muodossa riippumatta siitä, 

mihin monikansallisen konsernin 

perimmäinen emoyritys on sijoittautunut. 

Julkinen valvonta on kuitenkin 

toteutettava huonontamatta unionin 

investointi-ilmapiiriä tai unionin 

yritysten, etenkään pk-yritysten, sellaisina 

kuin ne on määritelty tässä direktiivissä, 

ja mid-cap-yritysten, sellaisina kuin ne on 

määritelty asetuksessa (EU) 2015/10171 a, 

kilpailukykyä, ja pk-yritykset ja mid-cap-

yritykset olisi jätettävä tässä direktiivissä 

säädetyn raportointivelvoitteen 

ulkopuolelle. 

 __________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) 2015/1017, annettu 

25 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan 

strategisten investointien rahastosta, 

Euroopan investointineuvontakeskuksesta 

ja Euroopan investointihankeportaalista 

sekä asetusten (EU) N:o 1291/2013 ja 

(EU) N:o 1316/2013 muuttamisesta – 

Euroopan strategisten investointien 

rahasto (EUVL L 169, 1.7.2015, s. 1). 
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Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Komissio on määritellyt yritysten 

yhteiskuntavastuun yritysten vastuuksi 

omista yhteiskunnallisista 

vaikutuksistaan. Yritysten on oltava 

yhteiskuntavastuun osalta aloitteellisia. 

Viranomaiset voivat toimia tukiroolissa 

ehdottamalla vapaaehtoisten 

politiikkatoimien ja tarvittaessa 

täydentävän sääntelyn älykästä 

yhdistelmää. Yritys voi huolehtia 

yhteiskuntavastuustaan joko 

noudattamalla lakeja tai sisällyttämällä 

sosiaaliset, ympäristöön liittyvät, eettiset 

taikka kuluttajien oikeuksiin tai 

ihmisoikeuksiin liittyvät näkökohdat 

liiketoimintastrategiaansa ja 

toimintoihinsa tai molemmilla tavoilla. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Yleisön olisi voitava tarkastella 

kaikkia konsernin toimia, kun ryhmittymä 

on etabloitunut unionin alueella. Niiden 

konsernien osalta, jotka harjoittavat 

toimintaa unionin alueella ainoastaan 

tytäryritysten tai sivuliikkeiden kautta, 

tytäryritysten ja sivuliikkeiden olisi 

julkaistava ja toimitettava saataville 

perimmäisen emoyrityksen kertomus. 

Oikeasuhteisuuden ja tehokkuuden 

vuoksi olisi kuitenkin rajoitettava 

kertomuksen julkaisemista ja saataville 

toimittamista koskeva velvoite 

keskisuuriin tai suuriin unioniin 

sijoittautuneisiin tytäryrityksiin tai 

jäsenvaltiossa avattuihin kooltaan 

(6) Yleisön olisi voitava tarkastella 

kaikkia konsernin toimia, kun ryhmittymä 

on etabloitunut unionin alueella ja sen 

ulkopuolella. Unionin alueelle 

sijoittautuneiden konsernien olisi 

noudatettava unionin verotusalan hyvän 

hallintotavan periaatteita. 

Monikansalliset yritykset toimivat 

maailmanlaajuisesti ja niiden 

toimintatavoilla on huomattavia 

vaikutuksia kehitysmaihin. Jos nämä 

suovat kansalaisilleen mahdollisuuden 

tutustua yritysten maakohtaisiin 

raportointitietoihin, kansalaiset ja 

kyseisten maiden verohallinnot voivat 

seurata ja arvioida kyseisiä yrityksiä ja 
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vertailukelpoisiin sivuliikkeisiin. 

Direktiivin 2013/34/EU soveltamisalaa 

olisi näin ollen laajennettava vastaavasti 

unionin ulkopuolelle sijoittautuneen 

yrityksen jäsenvaltioon avaamiin 

sivuliikkeisiin. 

vaatia niitä tilille. Julkistamalla tiedot 

kunkin sellaisen verotuksellisen 

lainkäyttöalueen osalta, jolla 

monikansallisella yrityksellä on 

toimintaa, unioni parantaisi kehitykseen 

vaikuttavien politiikkojensa 

johdonmukaisuutta ja rajoittaisi 

mahdollisia veron kiertämisjärjestelyjä 

maissa, joissa kotimaisten varojen 

käyttöönotto on määritetty unionin 

kehityspolitiikan keskeiseksi osatekijäksi. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Tuloverotietoja koskevan 

kertomuksen olisi annettava tiedot kaikista 

yrityksen tai kaikkien perimmäisen 

emoyrityksen määräysvallassa olevien 

konsernin sidosyritysten toimista. Tietojen 

olisi perustuttava BEPS-toimenpide 

numero 13:n raportointia koskeviin 

eritelmiin, ja se olisi rajoitettava siihen, 

mikä on välttämätöntä tehokkaan julkisen 

valvonnan mahdollistamiseksi, jotta 

voidaan varmistaa, että tietojen 

julkistaminen ei aiheuta suhteettomia 

riskejä tai haittoja. Kertomuksessa olisi 

esitettävä myös lyhyt kuvaus toimien 

luonteesta. Kuvaus voisi perustua 

dokumentointia koskevien OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeiden V luvun III 

liitteessä olevan taulukon 2 luokitteluun. 

Kertomuksessa olisi oltava myös yleinen 

kuvaus, jossa tarjotaan selitykset, jos 

konsernin tasolla ilmenee olennaisia 

eroavaisuuksia kertyneiden verojen ja 

tosiasiallisesti maksettujen verojen välillä, 

ottaen huomioon edellisten tilivuosien 

vastaavat määrät. 

(8) Tuloverotietoja koskevan 

kertomuksen olisi annettava tiedot kaikista 

yrityksen tai kaikkien perimmäisen 

emoyrityksen määräysvallassa olevien 

konsernin sidosyritysten toimista. 

Tiedoissa olisi otettava huomioon BEPS-

toimenpide numero 13:n raportointia 

koskevat eritelmät, ja niissä olisi 

rajoituttava siihen, mikä on välttämätöntä 

tehokkaan julkisen valvonnan 

mahdollistamiseksi, jotta voidaan 

varmistaa, että tietojen julkistaminen ei 

aiheuta asianomaisille yrityksille 

suhteettomia kilpailukykyyn kohdistuvia 

tai vääristä tulkinnoista johtuvia riskejä 

tai haittoja. Kertomuksessa olisi esitettävä 

myös lyhyt kuvaus toimien luonteesta. 

Kuvaus voisi perustua dokumentointia 

koskevien OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeiden V luvun III 

liitteessä olevan taulukon 2 luokitteluun. 

Kertomuksessa olisi oltava myös yleinen 

kuvaus, jossa tarjotaan selitykset, myös 

silloin kun konsernin tasolla ilmenee 

olennaisia eroavaisuuksia kertyneiden 

verojen ja tosiasiallisesti maksettujen 

verojen välillä, ottaen huomioon edellisten 

tilivuosien vastaavat määrät. 
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Tarkistus  18 

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 kullakin lainkäyttöalueella, 

jolla niillä on toimintaa, niin unionissa 

kuin sen ulkopuolellakin, heikentämättä 

kuitenkaan yritysten kilpailukykyä, tiedot 

olisi jaoteltava lainkäyttöalueittain. 

Tuloverotietoja koskevaa kertomusta on 

helppo ymmärtää ja hyödyntää vain, jos 

tiedot esitetään erikseen kultakin 

verotukselliselta lainkäyttöalueelta. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Sen varmistamiseksi, että 

sääntöjenvastaisuudet julkistetaan, 

lakisääteisen tilintarkastajan (lakisääteisten 

tilintarkastajien) tai tilintarkastusyhteisön 

(tilintarkastusyhteisöjen) olisi tarkastettava, 

onko tuloveroa koskeva kertomus 

toimitettu tämän direktiivin vaatimusten 

mukaisesti ja asetettu saataville 

asianomaisen yrityksen tai sidosyrityksen 

verkkosivustolla. 

(11) Sen varmistamiseksi, että 

sääntöjenvastaisuudet julkistetaan, 

lakisääteisen tilintarkastajan (lakisääteisten 

tilintarkastajien) tai tilintarkastusyhteisön 

(tilintarkastusyhteisöjen) olisi tarkastettava, 

onko tuloverotietoja koskeva kertomus 

toimitettu tämän direktiivin vaatimusten 

mukaisesti ja asetettu saataville 

asianomaisen yrityksen tai sidosyrityksen 

verkkosivustolla ja vastaavatko kyseiset 

julkistetut tiedot yrityksen tarkastettuja 

taloudellisia tietoja, tässä direktiivissä 

säädetyissä määräajoissa. 
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Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a)  Tapaukset, joissa yritykset ja 

sivuliikkeet eivät noudata vaatimuksia 

tuloverotietoja koskevan kertomuksen 

toimittamisesta ja joissa jäsenvaltiot 

määräävät seuraamuksia direktiivin 

2013/34/EU mukaisesti, olisi ilmoitettava 

komission ylläpitämään julkiseen 

rekisteriin. Seuraamuksena voisi olla 

esimerkiksi hallinnollinen sakko tai 

sulkeminen julkisten tarjouskilpailujen 

ulkopuolelle ja unionin 

rakennerahastojen rahoituksen 

epääminen. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Jotta voidaan määrittää tietyt 

verotukselliset lainkäyttöalueet, joilta olisi 

näytettävä erittäin yksityiskohtaiset tiedot, 

komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

säädösvallan siirron nojalla annettavia 

delegoituja säädöksiä näitä 

verolainkäyttöalueita koskevan EU:n 

yhteisen luettelon laatimiseksi. Kyseinen 

luettelo on laadittava tiettyjen kriteerien 

perusteella, jotka on eritelty asiakirjan 

”Komission tiedonanto Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle tehokasta 

verotusta koskevasta ulkoisesta 

strategiasta” (COM(2016) 24 final) 

liitteessä 1. On erityisen tärkeää, että 

komissio toteuttaa valmistelutyönsä 

aikana asianmukaisia kuulemisia, myös 

asiantuntijatasolla, ja että kyseiset 

Poistetaan. 
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kuulemiset toteutetaan niiden 

periaatteiden mukaan, jotka on 

vahvistettu parempaa lainsäädäntöä 

koskevassa toimielinten sopimuksessa, 

sellaisena kuin Euroopan parlamentti, 

neuvosto ja komissio ovat sen 

hyväksyneet, ja joka odottaa virallista 

allekirjoitusta. Erityisesti delegoitujen 

säädösten valmisteluun osallistumisen 

tasavertaisten mahdollisuuksien 

varmistamiseksi Euroopan parlamentti ja 

neuvosto saavat kaikki asiakirjat samaan 

aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijat, 

ja niiden asiantuntijoilla on pääsy 

järjestelmällisesti komission 

asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa 

valmistellaan delegoituja säädöksiä. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 

2013/34/EU 48 b artiklan 1, 3, 4 ja 

6 kohdan sekä 48 c artiklan 5 kohdan 

yhdenmukainen täytäntöönpano, 

komissiolle olisi siirrettävä 

täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi 

käytettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) 

N:o 182/20111 a mukaisesti.  

 ________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 

16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä 

säännöistä ja periaatteista, joiden 

mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 

täytäntöönpanovallan käyttöä 

(EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 
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Johdanto-osan 14 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(14) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän direktiivin 

tavoitetta, vaan se voidaan sen vaikutusten 

vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 

Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Mainitussa artiklassa vahvistetun 

suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 

direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 

(14) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 

tavalla saavuttaa tämän direktiivin 

tavoitetta, vaan se voidaan sen vaikutusten 

vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. 

Sen vuoksi unioni voi toteuttaa 

toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 

toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Unionin toiminta on perusteltua, jotta 

voidaan puuttua aggressiivisen 

verosuunnittelun ja 

siirtohinnoittelujärjestelyjen 

rajatylittävään ulottuvuuteen. Tällä 

aloitteella vastataan asianomaisten 

osapuolten esittämään huoleen tarpeesta 

korjata sisämarkkinoiden vääristymiä 

vaarantamatta kuitenkaan unionin 

kilpailukykyä. Sen ei ole tarkoitus 

aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista 

rasitusta yrityksille, ylimääräisiä 

veroristiriitoja tai kaksinkertaisen 

verotuksen vaaraa. Mainitussa artiklassa 

vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 

mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 

mikä on tarpeen mainitun tavoitteen 

saavuttamiseksi ainakin suuremman 

avoimuuden suhteen. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 15 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(15) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon 

erityisesti Euroopan unionin 

perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet. 

(15) Yleisesti ottaen tämän direktiivin 

puitteissa ilmoitettavien tietojen laajuus 

on oikeassa suhteessa julkisen 

avoimuuden ja julkisen valvonnan 

lisäämistä koskeviin tavoitteisiin nähden. 

Näin ollen katsotaan, että tässä 

direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia 

ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan 

unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut 
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periaatteet. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 16 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(16) Selittäviä asiakirjoja koskevan 

28 päivänä syyskuuta 2011 annetun 

jäsenvaltioiden ja komission yhteisen 

poliittisen lausuman24 mukaisesti 

jäsenvaltiot ovat sitoutuneet perustelluissa 

tapauksissa liittämään 

täytäntöönpanotoimia koskeviin 

ilmoituksiinsa yhden tai useamman 

selittävän asiakirjan, josta käy ilmi 

direktiivin osien ja kansallisen 

lainsäädännön osaksi saattamiseen 

tarkoitettujen välineiden vastaavien osien 

suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä 

pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista 

perusteltuna. 

(16) Selittäviä asiakirjoja koskevan 

28 päivänä syyskuuta 2011 annetun 

jäsenvaltioiden ja komission yhteisen 

poliittisen lausuman24 mukaisesti 

jäsenvaltiot ovat sitoutuneet perustelluissa 

tapauksissa liittämään 

täytäntöönpanotoimia koskeviin 

ilmoituksiinsa yhden tai useamman 

selittävän asiakirjan, josta käy ilmi 

direktiivin osien ja kansallisen 

lainsäädännön osaksi saattamiseen 

tarkoitettujen välineiden vastaavien osien 

suhde, esimerkiksi vertailevan taulukon 

muodossa. Tämän direktiivin osalta 

lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen 

toimittamista perusteltuna direktiivin 

tavoitteen saavuttamiseksi ja jotta 

vältetään mahdolliset puutteet ja 

epäjohdonmukaisuudet, kun jäsenvaltiot 

panevat direktiivin täytäntöön 

kansallisessa lainsäädännössään.  

__________________ __________________ 

24 EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14. 24 EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14. 

 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden 

kansallisen lainsäädännön alaiset 

perimmäiset emoyritykset, joiden 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden 

kansallisen lainsäädännön alaiset 

perimmäiset emoyritykset, joiden 
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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. 

konsolidoitu nettoliikevaihto on vähintään 

750 000 000 euroa, ja niiden kansallisen 

lainsäädännön alaiset yritykset, jotka eivät 

ole sidosyrityksiä ja joiden nettoliikevaihto 

on vähintään 750 000 000 euroa, laativat 

ja asettavat maksutta yleisesti saataville 

vuosittain kertomuksen tuloverotiedoista. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

asetettava yleisön saataville yrityksen 

verkkosivustolle päivänä jona se 

julkaistaan. 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

julkaistava sellaisen yhteisen mallin 

mukaisena, joka on saatavilla maksutta 

avoimena datana, ja asetettava yleisön 

saataville yrityksen verkkosivustolle 

päivänä, jona se julkaistaan, vähintään 

yhdellä unionin virallisella kielellä. 

Yrityksen on toimitettava kertomus 

samana päivänä myös komission 

hallinnoimaan julkiseen rekisteriin. 

 Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa tässä 

kohdassa vahvistettuja sääntöjä, jos 

kyseessä olevat yritykset ovat 

sijoittautuneet vain yhden jäsenvaltioin 

alueelle eivätkä sen lisäksi millekään 

muulle verotukselliselle 

lainkäyttöalueelle. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 3 

artiklan 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 

tytäryritykset, joihin sovelletaan niiden 
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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. 

kansallista lainsäädäntöä ja jotka ovat 

sellaisen perimmäisen emoyrityksen 

määräysvallassa, jonka tilikauden taseen 

mukainen konsolidoitu nettoliikevaihto on 

vähintään 750 000 000 euroa ja johon ei 

sovelleta jäsenvaltion lainsäädäntöä, 

julkaisevat vuosittain kyseisen 

perimmäisen emoyrityksen tuloverotietoja 

koskevan kertomuksen. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

asetettava yleisön saataville päivänä jona 

se julkaistaan tytäryrityksen tai 

sidosyrityksen verkkosivustolla. 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

julkaistava sellaisen yhteisen mallin 

mukaisena, joka on saatavilla maksutta 

avoimena datana, ja asetettava yleisön 

saataville päivänä, jona se julkaistaan, 

tytäryrityksen tai sidosyrityksen 

verkkosivustolla vähintään yhdellä 

unionin virallisella kielellä. Yrityksen on 

toimitettava kertomus samana päivänä 

myös komission hallinnoimaan julkiseen 

rekisteriin. 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden 

alueelle sellaisen yrityksen avaamat 

sivuliikkeet, johon ei sovelleta jäsenvaltion 

lainsäädäntöä, julkaisevat vuosittain tämän 

artiklan 5 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 

perimmäisen emoyrityksen tuloverotietoja 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että niiden 

alueelle sellaisen yrityksen avaamat 

sivuliikkeet, johon ei sovelleta jäsenvaltion 

lainsäädäntöä, julkaisevat ja asettavat 

maksutta yleisesti saataville vuosittain 

tämän artiklan 5 kohdan a alakohdassa 

tarkoitetun perimmäisen emoyrityksen 
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koskevan kertomuksen. tuloverotietoja koskevan kertomuksen. 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

asetettava yleisön saataville päivänä, jona 

se julkaistaan sivuliikkeen tai 

sidosyrityksen verkkosivustolla. 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

julkaistava sellaisen yhteisen mallin 

mukaisena, joka on saatavilla maksutta 

avoimena datana, ja asetettava yleisön 

saataville päivänä, jona se julkaistaan, 

sivuliikkeen tai sidosyrityksen 

verkkosivustolla vähintään yhdellä 

unionin virallisella kielellä. Yrityksen on 

toimitettava kertomus samana päivänä 

myös komission hallinnoimaan julkiseen 

rekisteriin. 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

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 

konsernin sidosyritys, joka on sellaisen 

perimmäisen emoyrityksen 

määräysvallassa, johon ei sovelleta 

jäsenvaltion lainsäädäntöä, ja jonka taseen 

mukainen konsolidoitu nettoliikevaihto on 

vähintään 750 000 000 euroa, tai yritys, 

joka ei ole sidosyritys ja jonka 

nettoliikevaihto on vähintään 

750 000 000 euroa; 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 
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Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 5 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) edellä a alakohdassa tarkoitetulla 

perimmäisellä emoyrityksellä ei ole 

3 kohdassa tarkoitettuja keskisuuria tai 

suuria tytäryrityksiä. 

(b) edellä a alakohdassa tarkoitetulla 

perimmäisellä emoyrityksellä ei ole 

3 kohdassa tarkoitettuja keskisuuria tai 

suuria tytäryrityksiä, joihin jo sovelletaan 

raportointivelvoitteita. 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 7 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 7 a.  Edellä 1, 3 ja 5 kohdassa euroina 

ilmaistut rahamäärät muunnetaan niiden 

jäsenvaltioiden kansalliseksi valuutaksi, 

jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, 

käyttämällä Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä julkaistua 

vaihtokurssia, joka on voimassa tämän 

luvun voimaantulopäivänä.  

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 

tietoihin on sisällyttävä: 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot 

on esitettävä yhteisen mallin mukaisina, 

ja niihin on sisällyttävä seuraavat tiedot 

verotuksellisen lainkäyttöalueen mukaan 

jaoteltuina: 
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Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) lyhyt kuvaus toimintojen 

luonteesta; 

(a) perimmäisen emoyrityksen nimi ja 

tapauksen mukaan luettelo kaikista sen 

tytäryrityksistä, lyhyt kuvaus näiden 

yritysten toimintojen luonteesta sekä 

kunkin maantieteellinen sijainti; 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(b) työntekijöiden lukumäärä; (b) työntekijöiden lukumäärä 

kokoaikaiseksi muutettuna; 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (b a) muu käyttöomaisuus kuin 

käteinen tai muut rahavarat; 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – c alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

(c) nettoliikevaihdon määrä, johon 

sisältyy liikevaihto lähipiirin kanssa; 

(c) nettoliikevaihdon määrä, jossa 

erotetaan toisistaan liikevaihto lähipiirin 

kanssa ja liikevaihto lähipiiriin 

kuulumattomien osapuolten kanssa; 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 (g a) oman pääoman kirjanpidollinen 

arvo; 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (g b) tieto siitä, saavatko yritykset, 

tytäryritykset tai sivuliikkeet edullista 

verokohtelua patenttiboksin tai vastaavan 

järjestelyn kautta; 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kertomuksessa on esitettävä 2 kohdassa 

tarkoitetut tiedot erikseen kunkin 

jäsenvaltion osalta. Jos jäsenvaltioon 

Kertomuksessa on esitettävä 2 kohdassa 

tarkoitetut tiedot erikseen kunkin 

jäsenvaltion osalta. Jos jäsenvaltioon 
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kuuluu useita verotuksellisia 

lainkäyttöalueita, tiedot on yhdistettävä 

jäsenvaltion tasolla. 

kuuluu useita verotuksellisia 

lainkäyttöalueita, tiedot on esitettävä 

erikseen kultakin verotukselliselta 

lainkäyttöalueelta. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

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 unionin ulkopuoliselta 

verotukselliselta lainkäyttöalueelta. 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 3 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kertomuksessa on esitettävä 2 kohdassa 

tarkoitetut tiedot kootusti muilta 

verotuksellisilta lainkäyttöalueilta. 

Poistetaan. 
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Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltiot voivat kaupallisesti 

arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi ja 

tasapuolisen kilpailun varmistamiseksi 

antaa luvan jättää kertomuksesta 

väliaikaisesti pois yksi tai useampi 

48 c artiklassa tarkoitettu yksittäinen 

tieto, joka koskee toimintaa yhdellä tai 

useammalla tietyllä verotuksellisella 

lainkäyttöalueella, jos kyseisen tieto on 

luonteeltaan sellainen, että sen 

julkistaminen vahingoittaisi vakavasti 

niiden 48 b artiklan 1 kohdassa ja 

48 b artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 

yritysten kaupallista asemaa, joihin se 

liittyy. Tiedon antamatta jättäminen ei saa 

estää yrityksen verotuksellisen aseman 

oikeaa ja tasapuolista ymmärtämistä. 

Kertomuksessa on mainittava, mitä tietoja 

on jätetty pois, millä perustein ja mikä 

verotuksellinen lainkäyttöalue on 

kyseessä. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 3 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on määrättävä, että 

tietojen antamatta jättämiseen on saatava 

ennakkolupa kansalliselta toimivaltaiselta 

viranomaiselta. Yrityksen on joka vuosi 

haettava uutta lupaa toimivaltaiselta 

viranomaiselta, joka tekee päätöksensä 

arvioituaan tilanteen uudelleen. Jos 

antamatta jätetty tieto ei enää vastaa 
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3 a kohdassa säädettyä vaatimusta, se on 

viipymättä asetettava yleisesti saataville. 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 3 c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle tällaisen väliaikaisen 

poikkeuksen myöntämisestä ja 

toimitettava antamatta jätetty tieto sille 

luottamuksellisesti yhdessä myönnetyn 

poikkeuksen yksityiskohtaisten 

perustelujen kanssa. Komissio julkaisee 

jäsenvaltioilta saamansa ilmoitukset ja 

3 a kohdan mukaisesti ilmoitetut perusteet 

vuosittain verkkosivustollaan.  

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 3 d alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio varmistaa, että 3 a kohdassa 

säädettyä vaatimusta noudatetaan 

asianmukaisesti, ja seuraa kansallisten 

viranomaisten hyväksymien väliaikaisten 

poikkeusten käyttöä. 

 

Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 3 e alakohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 Jos komissio arvioituaan 3 c kohdan 

mukaisesti vastaanottamansa tiedot 

katsoo, että 3 a kohdassa säädetty 

vaatimus jää täyttymättä, asianomaisen 

yrityksen on viipymättä asetettava tieto 

yleisesti saataville. 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 3 f alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Komissio antaa delegoidulla säädöksellä 

ohjeita jäsenvaltioiden avustamiseksi sen 

määrittelemisessä, missä tapauksissa 

tiedon julkistamisen voidaan katsoa 

vahingoittavan vakavasti niiden yritysten 

kaupallista asemaa, joihin se liittyy.  

 

Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tuloverotietoja koskeva kertomus 

on julkaistava ja asetettava saataville 

verkkosivustolla vähintään yhdellä unionin 

virallisella kielellä. 

5. Tuloverotietoja koskeva kertomus 

on julkaistava sellaisen yhteisen mallin 

mukaisena, joka on saatavilla maksutta 

avoimena datana, ja asetettava yleisön 

saataville päivänä, jona se julkaistaan, 

tytäryrityksen tai sidosyrityksen 
verkkosivustolla vähintään yhdellä unionin 

virallisella kielellä. Yrityksen on 

toimitettava kertomus samana päivänä 

myös komission hallinnoimaan julkiseen 

rekisteriin. 
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Tarkistus  52 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 e artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että 48 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 

perimmäisen emoyrityksen hallinto-, johto- 

ja valvontaelinten jäsenet, jotka toimivat 

kansallisen lainsäädännön mukaisen 

toimivallan mukaisesti, ovat kollektiivisesti 

vastuussa sen varmistamisesta, että 

tuloverotietoja koskeva kertomus laaditaan, 

julkaistaan ja asetetaan saataville 48 b, 48 c 

ja 48 d artiklan mukaisesti. 

1. Jotta voidaan lujittaa 

vastuuvelvollisuutta kolmansia osapuolia 

kohtaan ja varmistaa asianmukainen 

hallinnointi, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että 48 b artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetun perimmäisen emoyrityksen 

hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet, 

jotka toimivat kansallisen lainsäädännön 

mukaisen toimivallan mukaisesti, ovat 

kollektiivisesti vastuussa sen 

varmistamisesta, että tuloverotietoja 

koskeva kertomus laaditaan, julkaistaan ja 

asetetaan saataville 48 b, 48 c ja 

48 d artiklan mukaisesti. 

Perustelu 

Muutos on tarpeellinen ja asianmukainen, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus tämän 

lainsäädäntöehdotuksen johdanto-osan 10 kappaleen kanssa. 

 

Tarkistus  53 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 g artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

48 g artikla Poistetaan. 

Yhteinen unionin luettelo tietyistä 

verotuksellisista lainkäyttöalueista 

 

Siirretään komissiolle valta antaa 

delegoituja säädöksiä 49 artiklan 

mukaisesti laadittaessa yhteinen unionin 

luettelo tietyistä verotuksellisista 

lainkäyttöalueista. Luettelon on 
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perustuttava sellaisten verotuksellisten 

lainkäyttöalueiden arviointiin, jotka eivät 

täytä seuraavia perusteita: 

(1)  avoimuus ja tietojenvaihto, 

mukaan lukien pyynnöstä suoritettava 

tietojenvaihto ja finanssitilitietojen 

automaattinen tietojenvaihto; 

 

(2)  oikeudenmukainen verokilpailu;  

(3)  G20-maiden ja/tai OECD:n 

laatimat standardit; 

 

(4)  muut asiaankuuluvat standardit, 

myös rahanpesun vastaisen 

toimintaryhmän laatimat kansainväliset 

standardit. 

 

Komissio tarkastelee säännöllisesti 

uudelleen luetteloa ja tarvittaessa 

muuttaa sitä uusien olosuhteiden 

huomioon ottamiseksi. 

 

 

Tarkistus  54 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 i artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa kertomuksen 48 a – 

48 f artiklassa säädettyjen 

raportointivelvoitteiden noudattamisesta ja 

niiden vaikutuksesta. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio siitä, tuottaako 

tuloverotietoja koskeva kertomus 

asianmukaisia ja oikeasuhteisia tuloksia, 

kun otetaan huomioon tarve varmistaa 

riittävä avoimuuden taso ja 

kilpailukykyinen ympäristö yrityksille. 

Komissio antaa kertomuksen 

48 a-48 f artiklassa säädettyjen 

raportointivelvoitteiden noudattamisesta ja 

niiden vaikutuksesta. Kertomukseen on 

sisällytettävä arvio siitä, tuottaako 

tuloverotietoja koskeva kertomus 

asianmukaisia ja oikeasuhteisia tuloksia ja 

mitä kustannuksia ja hyötyjä aiheutuu tai 

saavutetaan alennettaessa konsolidoidun 

nettoliikevaihdon raja-arvoa, jonka 

ylittyessä yritysten ja sivuliikkeiden on 

ilmoitettava tuloverotietonsa. Lisäksi 

kertomuksessa on arvioitava täydentävien 

lisätoimien mahdollista tarvetta ottaen 
huomioon tarve varmistaa riittävä 

avoimuuden taso ja säilyttää ja turvata 

kilpailukykyinen ympäristö yrityksille ja 
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yksityisille investoinneille. 

 

Tarkistus   55 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 i a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 a) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”48 i a artikla 

 Viimeistään neljän vuoden kuluttua 

tämän direktiivin antamisesta ja ottaen 

huomioon tilanteen OECD:n tasolla 

komissio tarkastelee uudelleen ja arvioi 

tämän luvun säännöksiä ja antaa asiasta 

kertomuksen erityisesti seuraavien 

seikkojen osalta:  

 –  yritykset ja sivuliikkeet, joiden on 

annettava tuloverotietoja koskeva 

kertomus, etenkin siltä osin, olisiko tämän 

luvun soveltamisalaa laajennettava 

sisällyttämällä siihen tämän direktiivin 

3 artiklan 4 kohdan määritelmän 

mukaiset suuret yritykset ja 3 artiklan 

7 kohdan määritelmän mukaiset suuret 

konsernit; 

 –  tuloverotietoja koskevan 

kertomuksen sisältö, josta säädetään 

48 c artiklassa; 

 –  väliaikainen poikkeus, josta 

säädetään 48 c artiklan 3 kohdan 3 a–

3 f kohdassa. 

 Komissio toimittaa kertomuksen 

Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja 

liittää siihen tarvittaessa 

lainsäädäntöehdotuksen.” 

 

Tarkistus   56 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi) 
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Direktiivi 2013/34/EU 

48 i b artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (2 b) Lisätään artikla seuraavasti: 

 ”48 i b artikla 

 Kertomuksen yhteinen malli 

 Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksin 48 b artiklan 1, 

3, 4 ja 6 kohdassa ja 48 c artiklan 

5 kohdassa tarkoitetun yhteisen mallin. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 50 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen.” 

 

Tarkistus  57 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

49 artikla – 3 a kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(3 a) Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä [päivä] 

tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti.” 

(3 a) Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 

huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 

välisessä sopimuksessa* vahvistettujen 

periaatteiden mukaisesti ottaen erityisesti 

huomioon perussopimusten ja Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan määräykset. 

 ________________ 

 * Euroopan parlamentin, Euroopan 

unionin neuvoston ja Euroopan 

komission välinen toimielinten sopimus 

paremmasta lainsäädännöstä (EUVL L 

123, 12.5.2016, s. 1).” 

Perustelu 

EU:n perussopimusten ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräykset on otettava 

huomioon. 
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Tarkistus  58 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi) 

Direktiivi 2013/34/EU 

51 artikla – 1 kohta 

 

Nykyinen teksti Tarkistus 

 (3 a) Korvataan 51 artiklan 1 kohta 

seuraavasti: 

Jäsenvaltioiden on säädettävä 

seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 

direktiivin mukaisesti annettujen 

kansallisten säännösten rikkomiseen ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

seuraamusten täytäntöönpanon 

varmistamiseksi. Säädettyjen seuraamusten 

on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

varoittavia. 

”Jäsenvaltioiden on annettava säännöt 

seuraamuksista, joita sovelletaan tämän 

direktiivin mukaisesti annettujen 

kansallisten säännösten rikkomiseen, ja 

toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 

niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. 

Säädettyjen seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

 Jäsenvaltioiden on säädettävä ainakin 

hallinnollisista toimenpiteistä ja 

seuraamuksista, joita sovelletaan, jos 

yritykset rikkovat tämän direktiivin 

nojalla annettuja kansallisia säännöksiä. 

 Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä 

säännökset komissiolle viimeistään 

... päivänä ...kuuta ... [date for 

transposition] ja ilmoitettava sille 

viipymättä säännöksiin vaikuttavista 

myöhemmistä muutoksista.  

 Komissio laatii viimeistään ... päivänä 

...kuuta ... [three years after the entry into 

force of this Directive] luettelon kunkin 

jäsenvaltion tämän direktiivin mukaisesti 

säätämistä toimenpiteistä ja 

seuraamuksista.”  
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PERUSTELUT 

 

Yritysten verotietoja koskeva maakohtainen raportointi on keskeinen osa kansainvälisten 

veropetosten ja veronkierron sekä verojärjestelmien välisen alhaisimmalla sääntelytasolla 

kilpailemisen torjuntaa. Tämän direktiivin tuomat hyödyt menevät kuitenkin paljon 

pidemmälle. Liikkuvuuden sekä Euroopan laajuisen ja maailmanlaajuisen taloudellisen 

toiminnan lisääntyessä avoin tietojen julkistaminen on perusedellytys vahvalle 

yrityshallinnolle ja keino edistää yritysten yhteiskuntavastuuta. 

 

Tällä hetkellä kansalaiset eivät voi käyttää yritysten julkaistuja tilinpäätöstietoja edes sen 

selvittämiseen, toimivatko monikansalliset yritykset heidän verotuksellisella 

lainkäyttöalueellaan. Monikansallisten yritysten muuttuessa monimutkaisemmiksi ja usein 

valitettavasti vähemmän avoimiksi ongelma vain pahenee. Useimmissa maissa käytetään 

kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Näin ollen julkinen maakohtainen raportointi on 

kustannustehokas keino saada aikaan globaalia yritysten avoimuutta koskeva 

yhteiskuntiamme hyödyttävä muutos, josta hyötyvät myös kansalaiset, osakkeenomistajat, 

veroviranomaiset, sijoittajat ja taloustieteilijät, joilla on näin käytettävissään keino saattaa 

hallitukset ja monikansalliset yritykset vastuuseen toimistaan.  

 

Esittelijät katsovat, että verotukseen ja yritysvastuuseen liittyvien tavoitteiden edistämisen 

lisäksi tämä direktiivi on väline, jonka avulla voidaan lisätä työntekijöiden oikeutta saada 

tietoa ja tulla kuulluksi. Julkinen raportointi vahvistaa vuoropuhelua ja edistää keskinäistä 

luottamusta yrityksissä, sillä sen avulla voidaan tarjota puolueetonta ja luotettavaa tietoa 

yritysten tilanteesta ja lisätä tällä tavoin kaikkien sidosryhmien, myös työntekijöiden, 

tietoisuutta muutostarpeista. Lisäksi sillä edistetään työntekijöiden osallistumista yrityksen 

toimintaan ja tulevaisuuteen sekä lisätään yrityksen kilpailukykyä. 

 

Euroopan parlamentti on jo kauan vaatinut julkista maakohtaista raportointia. Se hyväksyi jo 

vuonna 2011 maakohtaista raportointia koskevan kannan, jossa todetaan, että 

tilinpäätösraportoinnin laatu on keskeinen tekijä veropetosten tehokkaassa torjunnassa ja että 

se olisi yhtä hyödyllistä kaikkien alojen sijoittajille ja edistäisi hyvää hallintotapaa 

maailmanlaajuisesti. Vuonna 2014 maakohtaista raportointia käsiteltiin keskusteltaessa muuta 

kuin rahoitusalan raportointia koskevasta direktiivistä. Lopuksi, kun osakkeenomistajien 

oikeuksia koskevan uudistuksen esittelijä Sergio Cofferati vaati sisällyttämään maakohtaisen 

raportoinnin tilinpäätösdirektiiviin, komissio päätti esittää asiaa koskevan konkreettisen 

ehdotuksen tilinpäätösdirektiiviä koskevan muutossäädöksen muodossa. Tällä 

tilinpäätösdirektiivin tarkistuksella voi olla keskeinen rooli yritysten raportoinnissa. 

 

Esittelijät ehdottavat yritysten antamien tietojen avoimuuden lisäämistä ja esittävät seuraavia 

keskeisiä parannuksia komission tekstiin: 

 

• Paremman sääntelyn kannalta on vältettävä uusien yritys- ja konserniluokkien 

käyttöönottoa. Tämän tilinpäätösdirektiivin tarkistuksen olisi vastattava tilinpäätösdirektiivin 

logiikkaa. Mikro-, pien- ja keskisuuria ja suuria yrityksiä koskevat raja-arvot on jo kauan 

sitten määritelty. Kyseinen käsite juontuu vuonna 1978 annetusta neljännestä 

yhtiöoikeusdirektiivistä. Komissio ei ole tähän mennessä tyydyttävästi perustellut uuden raja-

arvon käyttöönoton tarvetta. Koska pk-yrityksillä ei ole varaa investoida 



 

RR\1128842FI.docx 37/65 PE597.646v03-00 

 FI 

postilaatikkoyhtiörakenteisiin siirtääkseen keinotekoisesti voittojaan, ne joutuvat 

monikansallisia yrityksiä heikompaan kilpailuasemaan. Jotta voidaan varmistaa terveet 

sisämarkkinat, on olennaista luoda oikeudenmukainen, tehokas, avoin ja kasvumyönteinen 

yhteinen yritysten raportointijärjestelmä, joka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan voitot 

on verotettava maassa, jossa ne ovat syntyneet. Niinpä 3 artiklan 7 kohdassa määriteltyihin 

suuriin konserneihin ja kaikkiin 3 artiklan 4 kohdassa määriteltyihin suuriin yrityksiin olisi 

sovellettava uusia julkistamisvaatimuksia.  

 

• Esittelijät katsovat, että olisi epätarkoituksenmukaista rajoittaa tämän direktiivin 

soveltamisala tietoihin, jotka liittyvät EU:n jäsenvaltioihin ja verokeitaisiin, ja näin ollen, 

vaikka he eivät periaatteessa vastustaisi ajatusta verokeitaita koskevan EU:n mustan listan 

perustamisesta selkeiden kriteereiden perusteella, he ehdottavat, että monikansallisten 

yritysten olisi annettava tietoja toiminnastaan kullakin lainkäyttöalueella, myös kullakin 

Euroopan unionin ulkopuolisella lainkäyttöalueella, jolla ne toimivat. Tällaisten tietojen 

julkistamista ei ole pidettävä seuraamuksena yhteistyöhaluttomille lainkäyttöalueille vaan 

pikemminkin edellytyksenä toiminnalle hyvin toimivilla sisämarkkinoilla.  

 

• Jotta voidaan parantaa julkista valvontaa ja maailmanlaajuista yritysten avoimuutta, 

esittelijät katsovat, että monikansallisten yritysten olisi julkistettava maailmanlaajuisesti 

kaikkia niitä maita koskevat asiaankuuluvat tiedot, joissa ne toimivat, jotta verot maksetaan 

siellä, missä voitot ovat tosiasiallisesti syntyneet. Esittelijöiden vaatimus tietojen 

julkistamisesta yhdistämättöminä on sopusoinnussa EU:n soveltaman kehitykseen 

vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden kanssa, sillä sen tavoitteena on edistää 

verosäännösten noudattamista ja auttaa tehokkaasti kehitysmaita hyödyntämään verotulojaan. 

 

• Esittelijät pitävät olennaisen tärkeänä, että julkaisumuoto mahdollistaa tietojen 

vertailun, ja ehdottavat siksi kaikkien tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yritysten 

raportointiasiakirjojen muodon standardointia. 

 

Lopuksi esittelijät haluaisivat korostaa yritysten raportointijärjestelmien täytäntöönpanoa 

koskevan koordinoidun ja yhdenmukaisen lähestymistavan merkitystä sisämarkkinoiden 

moitteettomalle toiminnalle. Samalla painotetaan jälleen kerran, että monikansallisten 

yritysten toiminnan avoimuuden lisääminen on keskeisen tärkeää, jos halutaan tehdä loppu 

monenlaisten järjestelyjen, kuten postilaatikkoyhtiöiden, patenttiboksien ja siirtohinnoittelun, 

avulla toteutettavasta voitonsiirrosta sekä eri oikeusjärjestelmien välisistä epäterveistä 

verokilpailukäytännöistä. Näitä keinoja on aivan liian usein käytetty kansalaisten, erityisesti 

veronmaksajien, työntekijöiden ja pk-yritysten vahingoksi. 
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VÄHEMMISTÖÖN JÄÄNYT KANTA 

työjärjestyksen 52 a artiklan 4 kohdan mukaisesti, esittäjät: Bernard Monot ja Gilles Lebreton 

 

 

Maakohtainen raportointi noudattaa logiikkaa, jota olemme kannattaneet alusta saakka ja 

jossa pyrkimyksenä on väärin perustein tapahtuvan verosuunnittelun ja veropetosten 

torjuminen. Samasta syystä olemme muun muassa puoltaneet äänestyksissä 

TAXE-valiokunnan kahta kertomusta, veropäätöksiä koskevaan automaattiseen 

tietojenvaihtoon velvoittavia tekstejä, toimia verokohtelun eroavuuksien torjumiseksi ja neljää 

sopimusta automaattisesta tietojenvaihdosta (Sveitsi, San Marino, Liechtenstein ja Monaco).  

 

Maakohtainen raportointi on tarpeellinen väline. Pidämme tietojen julkistamista kuitenkin 

liian suurena kilpailuhaittana eurooppalaisille yrityksille. Sen ansiosta esimerkiksi kiinalainen 

kilpailija, joka ei ole sijoittautunut unioniin, saisi vastikkeetta tutustua arkaluonteisiin 

taloudellisiin ja liiketoimintatietoihin.  

 

Tekstissä ehdotetut poikkeukset ovat rajallisia ja mielestämme riittämättömiä, varsinkin jos 

kolmannen maan tiedot esitetään yhdistämättöminä.  

 

Kannatamme näiden tietojen automaattista vaihtoa verohallintojen kesken, koska sen ansiosta 

voidaan huomata tilanteet, joissa yritys ei maksa veroja toimintapaikassaan, ja tarvittaessa 

suorittaa verotarkastuksia asiattomasti siirrettyyn veroperustaan perustuvien verosaatavien 

perimiseksi. 
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OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO 
OIKEUSPERUSTASTA 

 

Pavel Svoboda 

Puheenjohtaja 

Oikeudellisten asioiden valiokunta 

Bryssel 

 

 

Roberto Gualtieri 

Puheenjohtaja 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta 

Bryssel 

Asia: Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: komission 

ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten 

ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta (COM(2016)0198 – C8-

0146/2016 – 2016/0107(COD)) 

Arvoisa puheenjohtaja 

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 10. tammikuuta 2017 työjärjestyksen 39 artiklan 

3 kohdan mukaisesti antaa omasta aloitteestaan lausunnon siitä, onko komission ehdottama 

oikeusperusta eli SEUT-sopimuksen 50 artiklan 1 kohta oikea oikeusperusta ehdotukselle 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä 

osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta, vai 

olisiko ehdotuksella pitänyt olla jokin toinen oikeusperusta, esimerkiksi SEUT-sopimuksen 

115 artikla.  

 

 

I. Tausta 

 

Komission hyväksyi 12. huhtikuuta 2016 ehdotuksen direktiivin 2013/34/EU 

(tilinpäätösdirektiivi)1 muuttamiseksi. Ehdotuksessa asetetaan velvoite laatia ja julkistaa 

vuosittain kertomus tuloveroista sellaisille EU:hun ja sen ulkopuolelle sijoittautuneille 

monikansallisille konserneille, joiden maailmanlaajuiset tulot ovat yli 750 miljoonaa euroa 

vuodessa.  

 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, 

tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY 

ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).  
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Ehdotuksen perustelujen mukaan terveiden sisämarkkinoiden edellytyksenä on, että yritykset 

maksavat veroja siihen maahan, jossa voitot on saatu. Aggressiivinen verosuunnittelu 

heikentää tätä periaatetta. Komissio katsoo, että julkinen valvonta voisi auttaa torjumaan 

tällaista käytäntöä. Lisäksi komissio toteaa, että ehdotus täydentää yritysten nykyisiä 

tilinpäätösraportointivaatimuksia, eikä se muuta niitä esimerkiksi tilinpäätösten osalta.  

 

II. Asiaa koskevat perussopimuksen artiklat  

 

Komission ehdottama oikeusperusta on SEUT-sopimuksen 50 artiklan 1 kohta. SEUT:n 

50 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan g alakohta kuuluvat seuraavasti:  

 

 

50 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 44 artikla) 

 

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat tavallista lainsäätämisjärjestystä 

noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan direktiivein säännöksiä 

sijoittautumisvapauden toteuttamiseksi tietyllä toimialalla. 

 

2. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio suorittavat niille edellä määrätyt 

tehtävät erityisesti: 

 

[...] 

 

g) sovittamalla tarpeen mukaan yhteen ja pyrkimällä tekemään samanvertaisiksi 

ne takeet, joita jäsenvaltioissa edellytetään 54 artiklan toisessa kohdassa 

tarkoitetuilta yhtiöiltä niin yhtiön jäsenten kuin ulkopuolisten etujen 

turvaamiseksi; [...]  

 

SEUT:n 115 artikla kuuluu seuraavasti: 

 

115 artikla 

(aiempi EY-sopimuksen 94 artikla) 

 

Neuvosto antaa yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä 

Euroopan parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan direktiivejä 

jäsenvaltioiden sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 

lähentämisestä, jotka suoraan vaikuttavat sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja 

toimintaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 114 artiklan 

soveltamista. 

 

III. Oikeusperustaa koskeva oikeuskäytäntö 

 

Oikeusperustan valinta on tärkeää, koska unionin perustana on jaetun toimivallan periaate ja 

sen toimielimet voivat toimia vain tavalla, joka on perussopimuksessa niille annetun 

valtuutuksen mukainen1. Siksi oikeusperustan valinta ei ole harkinnanvaraista.  

                                                 
1 Lausunto 2/00, 6. joulukuuta 2001, Cartagenan pöytäkirja, EU:C:2001:664, 3 kohta; lausunto 1/08, 

30. marraskuuta 2009, palvelukaupan yleissopimus, EU:C:2009:739, 110 kohta.  
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Tietyt oikeusperustojen valintaan vaikuttavat periaatteet ovat peräisin unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännöstä. Koska oikeusperustalla ensinnäkin on merkitystä aineellisoikeudellisen 

toimivallan ja menettelyn kannalta, asianmukaisen oikeusperustan valinnalla on 

perustuslaillista merkitystä1. Toiseksi EU:n toimen oikeusperustan valinnan on perustuttava 

objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja 

joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö2. Toimielimen toivomuksella saada 

osallistua tiiviimmin tietyn toimen antamiseen, toimen soveltamisalalla muuta tarkoitusta 

varten tehdyllä työllä tai toimen antamisen asiayhteydellä ei ole merkitystä.3 

 

Säädös voidaan näin ollen kumota sillä perusteella, että sille on valittu väärä oikeusperusta4. 

 

IV. Asetusehdotuksen tarkoitus ja sisältö  

 

Ehdotuksen johdanto-osan kappaleista käy selkeästi ilmi, että sen tavoitteena on parantaa 

yritysten tuloveron avoimuutta ja julkista valvontaa ja edistää yritysten yhteiskuntavastuuta 

asettamalla tietyille yrityksille tuloveroa koskevia ilmoittamisvaatimuksia. 

 

Ehdotuksen johdanto-osan 12 kappaleessa todetaan, että direktiivin tarkoituksena on parantaa 

yritysten tuloveron avoimuutta ja julkista valvontaa mukauttamalla nykyisiä 

lainsäädäntöpuitteita, jotka koskevat yrityksille tai yhtiöille asetettuja velvoitteita julkaista 

kertomuksia niiden jäsenten ja ulkopuolisten etujen suojaamiseksi SEUT-sopimuksen 

50 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla.  

 

Johdanto-osan 5 kappaleen mukaan Euroopan unionissa toimivien monikansallisten yritysten 

maksamia tuloveroja koskevan julkisen valvonnan lisääminen on olennainen tekijä, kun 

edistetään entisestään yritysten yhteiskuntavastuuta, lisätään hyvinvointia veronmaksun 

kautta, edistetään oikeudenmukaisempaa verokilpailua unionissa parantamalla tietoon 

perustuvaa julkista keskustelua ja palautetaan kansalaisten luottamus kansallisten 

verojärjestelmien oikeudenmukaisuuteen. Julkinen valvonta olisi mahdollista tuloverotietoja 

koskevan kertomuksen avulla.  

 

Johdanto-osan 9 kappaleessa selitetään, miten tiedot olisi jaoteltava jäsenvaltioittain sen 

varmistamiseksi, että kansalaiset saavat riittävästi tietoa, jonka avulla he voivat paremmin 

arvioida miten monikansalliset yritykset edistävät hyvinvointia kussakin jäsenvaltiossa. 

 

Johdanto-osan 10 kappaleessa selitetään direktiiviehdotuksen mukainen hallinto-, johto- ja 

valvontaelinten jäsenten vastuu kolmansia osapuolia kohtaan olevan vastuun lisäämiseksi ja 

asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi.  

 

                                                 
1 Lausunto 2/00, 6. joulukuuta 2001, Cartagenan pöytäkirja, EU:C:2001:664, 5 kohta; lausunto 1/08, 

30. marraskuuta 2009, palvelukaupan yleissopimus, EU:C:2009:739, 110 kohta. 
2 Ks. muun muassa tuomio, 25. helmikuuta 1999, parlamentti v. neuvosto, yhdistetyt asiat C-164/97 ja C-165/97, 

EU:C:1999:99, 16 kohta; tuomio, 30. tammikuuta 2001, Espanja v. neuvosto, asia C-36/98, EU:C:2001:64, 

59 kohta; tuomio, 12. joulukuuta 2002, komissio v. neuvosto, asia C-281/01, EU:C:2002:761, 33–49 kohta; 

tuomio, 29. huhtikuuta 2004, komissio v. neuvosto, asia C-338/01, EU:C:2004:253, 55 kohta. 
3 Ks. tuomio, 4. huhtikuuta 2000, komissio v. neuvosto, asia C-269/97, EU:C:2000:183, 44 kohta.  
4 Lausunto 2/00, 6. joulukuuta 2001, Cartagenan pöytäkirja, EU:C:2001:664, 5 kohta. 
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Johdanto-osan 11 kappaleessa asetetaan tilintarkastajille tai tilintarkastusyhteisöille velvoite 

tarkastaa, onko tuloveroa koskeva kertomus toimitettu ja asetettu saataville 

direktiiviehdotuksen vaatimusten mukaisesti, jotta voitaisiin varmistaa, että 

sääntöjenvastaisuudet julkistetaan.  

 

Direktiiviehdotuksen pääasiallinen sisältö on suurille yrityksille ja sivuliikkeille asetettu 

velvoite laatia tuloverotietoja koskeva kertomus, joka sisältää maittain jaoteltuna yleiset 

tiedot, jotka tulee julkistaa rekisterissä ja yrityksen verkkosivustolla. Ehdotuksen sisältö 

vahvistaa ehdotuksen tavoitteen, joka on avoimuuden, julkisen valvonnan ja yritysten 

yhteiskuntavastuun parantaminen.  

 

Jotta edellä mainittu tavoite voitaisiin saavuttaa, komissio ehdottaa uuden luvun lisäämistä 

tilinpäätösdirektiiviin (10a luku). Siinä vaaditaan, että kaikki EU:ssa toimivat EU:hun 

sijoittautuneet yritykset tai EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten sivuliikkeet, joiden 

nettoliikevaihto ylittää 750 000 000 euroa, laativat ja julkaisevat vuosittain kertomuksen 

tuloverotiedoista (48b artikla). 

 

Kertomuksen on sisällettävä tiedot toimintojen luonteesta, työntekijöiden lukumäärästä, 

nettoliikevaihdosta (myös liikevaihto kolmansien osapuolten kanssa ja konserniin kuuluvien 

yritysten välillä), voiton tai tappion määrästä ennen tuloveroja, kuluvan vuoden voitoista 

maksettavaksi kertyneistä yhtiöveroista, kuluvan vuoden aikana jo maksetuista yhtiöveroista 

ja kertyneistä tuloista (48c artiklan 2 kohta). 

 

Tiedot on esitettävä maittain jaoteltuna kunkin jäsenvaltion osalta, jossa yritys toimii, ja 

kunkin lainkäyttöalueen osalta, joka on sisällytetty ”yhteiseen unionin luetteloon tietyistä 

verotuksellisista lainkäyttöalueista”, ja kootusti muun maailman osalta (48c artiklan 3 kohta ja 

48g artikla).  

 

Kertomus julkaistaan kaupparekisterissä, ja sen on oltava saatavilla yrityksen verkkosivustolla 

vähintään viiden peräkkäisen vuoden ajan (48d artikla).  

 

V. Asianmukaisen oikeusperustan määrittäminen  

 

SEUT:n 50 artiklan 1 kohdassa lainsäädäntöelimille annetaan oikeusperusta antaa direktiivejä 

tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen sijoittautumisvapauden toteuttamiseksi tietyllä 

toimialalla. SEUT:n 50 artiklan 2 kohdassa on ohjeellinen luettelo tapauksista, joissa tätä 

oikeusperustaa erityisesti sovelletaan. Esillä olevan asian osalta kiinnostava on SEUT:n 

50 artiklan 2 kohdan g alakohta, sillä siinä säädetään, että lainsäädäntöelinten on suoritettava 

niille siirrettävät sijoittautumisvapautta koskevat velvollisuudet ”sovittamalla tarpeen mukaan 

yhteen ja pyrkimällä tekemään samanvertaisiksi ne takeet, joita jäsenvaltioissa edellytetään 

54 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niin yhtiön jäsenten kuin ulkopuolisten 

etujen turvaamiseksi”. 

 

Samalla oikeusperustalla on annettu useita yhtiöoikeusdirektiivejä, joiden tavoitteena on 

suojella jäsenten ja ulkopuolisten etuja1 myös silloin, kun siihen sisältyy ilmoittamis- ja 

etenkin julkistamisvaatimuksia1.  

                                                 
1 Ks. etenkin kuudes, yhdestoista ja kahdestoista yhtiöoikeusdirektiivi: 82/891/ETY (EYVL L 378, 31.12.1982, 

s. 47), 89/666/ETY (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 36) ja 89/667/ETY (EYVL L 395, 30.12.1989, s. 40); direktiivi 
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Myös esillä olevan ehdotuksen tavoitteena ja sisältönä, kuten tämän asiakirjan osiossa IV 

selitettiin, on parantaa merkittävästi unionissa toimivien monikansallisten yritysten maksamia 

tuloveroja koskevaa julkista valvontaa vaatimalla, että tietyn vuotuisen liikevaihdon ylittävät 

yritykset laativat ja julkistavat vuosittain kertomuksen tuloveroista.  

 

Johdanto-osan 12 kappaleen mukaan ehdotuksen tarkoituksena on ”parantaa yritysten 

tuloveron avoimuutta ja julkista valvontaa mukauttamalla nykyisiä lainsäädäntöpuitteita, jotka 

koskevat yrityksille tai yhtiöille asetettuja velvoitteita julkaista kertomuksia niiden jäsenten ja 

ulkopuolisten etujen suojaamiseksi SEUT-sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan g alakohdassa 

tarkoitetulla tavalla”. 

  

Direktiiviehdotuksessa siis katsotaan, että avoimuuden ja julkisen valvonnan, jotka ovat sen 

tavoitteita, sekä ”jäsenten ja ulkopuolisten”, jotka ovat SEUT:n 50 artiklan 2 kohdan 

g alakohdan nojalla hyväksyttävien takeiden edunsaajia, etujen välillä on yhteys. Tällöin 

i) käsite ”jäsenet ja ulkopuoliset” tarkoittaisi yleisöä, joka siis olisi laajempi joukko kuin 

yritykseen sopimussuhteessa tai sopimusta edeltävässä suhteessa olevat tai suoraan sen 

liiketoiminnan vaikutuspiirissä olevat tahot, ja ii) ehdotus olisi ”jäsenten ja ulkopuolisten” 

etujen mukainen. Näin ollen direktiiviehdotus on täysin direktiivissä 2013/34/EU 

määritettyjen ilmoittamisvaatimusten mukainen. 

 

Edellä mainitun valossa tulisi sitten arvioida, i) voidaanko SEUT:n 50 artiklan 2 kohdan 

g alakohdassa tarkoitetut ”jäsenet ja ulkopuoliset” laajentaa koskemaan yleisöä ja ii) onko 

ehdotus todella näin määriteltyjen jäsenten ja ulkopuolisten etujen mukainen.  

 

Ensimmäisen kysymyksen osalta voidaan päätellä, että unionin tuomioistuimen 

oikeuskäytännön mukaan 50 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukainen ”ulkopuolisten” käsite 

ei koske ainoastaan yrityksen kanssa suorassa sopimussuhteessa tai sopimusta edeltävässä 

suhteessa olevia henkilöitä vaan myös yritysten kilpailijoita ja laajemmin yleisöä.  

 

Direktiivin johdanto-osan 12 kappaleessa viitataan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 

Verband deutscher Daihatsu-Händler antamaan tuomioon, jonka mukaan käsite 

”ulkopuoliset” tulee ymmärtää laajana:  

 

”SEUT-sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan g alakohdassa mainitaan [nimenomaan] yleisesti 

ulkopuolisten etujen turvaamista koskeva tavoite erottelematta näihin ulkopuolisiin kuuluvia 

ryhmiä tai sulkematta pois mitään ryhmää” (tähdennys lisätty).2 

 

                                                                                                                                                         
2006/43/EY tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta (EUVL L 157, 

9.6.2006, s. 87); direktiivi 2007/36/EY osakkeenomistajien eräiden oikeuksien käyttämisestä julkisesti 

noteeratuissa yhtiöissä (EUVL L 184, 14.7.2007, s. 17), direktiivi 2011/35/EU osakeyhtiöiden sulautumisesta 

(EUVL L 110, 29.4.2011, s. 1), direktiivi 2012/30/EU osakeyhtiöihin sovellettavien vaatimusten takeiden 

yhteensovittamisesta (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 74).  
1 Direktiivi 2009/101/EY niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan 

perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten 

etujen suojaamiseksi (EUVL L 258, 1.10.2009, s. 11).  
2 Tuomio, 4. joulukuuta 1997, Verband deutscher Daihatsu-Händler v. Daihatsu Deutschland GmbH, asia C-

97/96, EU:C:1997:581, 19 kohta. 
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Tuomioistuin lisäsi, että tavoite poistaa sijoittautumisvapautta koskevat rajoitukset vahvisti 

tämän sanatarkan tulkinnan, mikä on ilmaistu perustamissopimuksessa ”erittäin väljässä 

sanamuodossa”.1  

 

Samassa tuomiossa tuomioistuin katsoi, että SEUT:n 50 artiklan 2 kohdan g alakohta on 

asianmukainen oikeusperusta, jonka nojalla voidaan vaatia tietojen antamista ulkopuolisille, 

joilla ei ole tai jotka eivät voi saada riittävästi tietoa yhtiön taloudellisesta tilanteesta tai 

rahoitusasemasta.2 

 

Asiassa Axel Springer yhteisöjen tuomioistuin totesi, että ”ulkopuolisten käsite artiklassa 

viittaa kaikkiin ulkopuolisiin”.3 

 

Asiassa Texdata Software GmbH antamassaan tuomiossa unionin tuomioistuin totesi, että ei 

ole olemassa vaatimusta, että ”ulkopuolisten” suojelun olisi oltava jollakin tapaa vähemmän 

tärkeää tai täydentävää ”jäsenten” suojeluun verrattuna. Näin ollen myös 

julkistamismääräykset, joilla ”pyritään pääasiallisesti siihen, että ulkopuoliset, jotka eivät 

tunne tai eivät voi tuntea riittävällä tavalla kyseisen yhtiön kirjanpitotilannetta ja 

rahoitusasemaa, saavat niistä tietoa”, kuuluvat SEUT:n 50 artiklan 2 kohdan g alakohdan 

soveltamisalaan. 4 

 

Arvioitaessa sitä, suojeleeko ehdotus todella yleisön etua, tulee muistaa, että on yleisön edun 

mukaista, kun yritykset noudattavat verolainsäädäntöä ja välttävät kohtuutonta voitonsiirtoa, 

sillä yleisön hyvinvointi ja turvallisuus taataan pääasiassa verovaroin rahoitetulla julkisella 

sektorilla.  

 

Toiseksi yritysten tuloverotietojen julkinen saatavuus kussakin jäsenvaltiossa mahdollistaa 

verolainsäädännön noudattamisen julkisen valvonnan sekä yhteiskunnallisen ja poliittisen 

keskustelun asianmukaisesta verotasosta (veropohja ja -kanta) myös silloin, kun verokantoja 

verrataan unionin muiden verotuksellisten lainkäyttöalueiden verokantoihin. Tämä puolestaan 

todennäköisesti vähentää verolainsäädännön rikkomista tai kiertämistä erityisesti 

tuotemerkkinsä maineesta riippuvaisissa suurissa yrityksissä. 

 

Yleisölle tarjottu turva kuuluu siis 50 artiklan 2 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin 

”etuihin”, jotka tuomioistuin määrittelee laajaksi samalla tavalla kuin käsitteen 

”ulkopuoliset”. Käsite ei edellytä, että ulkopuolisella olisi oltava suojelua edellyttävä oikeus 

tai tietty etu, joka liittyy välittömästi yrityksen liiketoimintaan tai muuhun toimintaan.5  

 

Vaikuttaa johdonmukaiselta, että yleisön etuja voitaisiin suojella myös silloin, jos suurten 

yritysten tuloverotiedot olisivat kussakin jäsenvaltiossa yleisön saatavissa SEUT:n 50 artiklan 

2 kohdan g alakohdan mukaisesti. 

 

On siis pääteltävä, että sovitettaessa yhteen nykyisiä lainsäädäntöpuitteita, jotka koskevat 

yrityksille ja sivuliikkeille asetettuja velvoitteita julkaista tuloverotietoja jäsenten ja 

                                                 
1 Sama, 21 kohta. 
2 Sama, 20 kohta. 
3 Määräys, 23. syyskuuta 2004, Axel Springer AG, yhdistetyt asiat C-435/02 ja C-103/03, EU:C:2004:552, 

34 kohta.  
4 Tuomio, 26. syyskuuta 2013, Texdata Software GmbH, asia C-418/11, EU:C:2013:588, 54 kohta.  
5 Axel Springer AG, supra, 35 kohta.  
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ulkopuolisten etujen suojaamiseksi, ehdotuksen tavoite ja sisältö ovat SEUT:n 50 artiklan 

1 kohdan mukaisia. Tätä päätelmää ei heikennä se, että veroviranomaiset hyötyvät välillisesti 

tästä avoimuusvelvoitteesta. SEUT:n 114 artiklan 2 kohdan vastaisesti SEUT:n 50 artikla ja 

sitä seuraavat artiklat eivät joka tapauksessa sisällä verotusta koskevaa poikkeusta. 

 

SEUT:n 50 artiklan 2 kohdan g alakohdan valossa perussopimuksissa ei ole toista yhtä 

tarkkaa oikeusperustaa kuin SEUT:n 50 artiklan 1 kohta. SEUT:n 114 ja 115 artiklaan 

perustuvasta sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisjärjestelmästä on varta vasten tehty 

toissijainen muihin sovellettaviin oikeusperustoihin nähden, eikä sitä siksi sovelleta tässä 

riippumatta siitä, sallisiko SEUT:n 114 artiklan 2 kohdan poikkeuslauseke turvautumisen 

SEUT:n 115 artiklaan (SEUT:n 115 artiklassa todetaan ”rajoittamatta 114 artiklan 

soveltamista”, jota puolestaan sovelletaan, ”jollei perussopimuksissa toisin määrätä”). 1  

 

Mahdollisuus käyttää oikeusperustana SEUT:n 50 artiklan 1 kohtaa sulkee pois SEUT:n 114 

ja 115 artiklan soveltamisen, mutta kokonaisuuden vuoksi ehdotuksesta on hyvä laatia lyhyt 

arvio SEUT:n 115 artiklan valossa. SEUT:n 115 artikla valtuuttaa neuvoston antamaan 

direktiivejä jäsenvaltioiden sellaisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten 

lähentämisestä, jotka suoraan vaikuttavat sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan. 

Toisin kuin SEUT:n 114 artiklassa, siinä ei ole verotusta koskevaa poikkeusta. Sitä voidaan 

siksi käyttää välitöntä verotusta koskevan lainsäädännön oikeusperustana2 sillä edellytyksellä, 

että yhdenmukaistettavalla kansallisella lainsäädännöllä on välitön vaikutus sisämarkkinoihin, 

minkä vuoksi yhdenmukaistaminen on tarpeen. 

 

Vaikka ehdotus liittyy poliittisesti 25 päivänä toukokuuta 2016 annettuun neuvoston 

direktiiviin (EU) 2016/881 direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla3, näiden välineiden tavoite ja 

sisältö eroavat toisistaan. Direktiivi 2016/881 perustuu SEUT:n 113 ja 115 artiklaan. Sen 

tarkoituksena on ilmeisestikin parantaa jäsenvaltioiden veroviranomaisten välistä yhteistyötä. 

Siinä yhdenmukaistetaan toimivaltaisten viranomaisten välinen tiedonsiirto asettamalla 

jäsenvaltioille tiettyjä velvollisuuksia. 4 Lisäksi siinä velvoitetaan EU:n veroviranomaiset 

vaihtamaan 12 tietokohtaa, joista jotkut sisältävät liikesalaisuuksia. Esillä olevan komission 

ehdotuksen tarkoituksena sen sijaan ei ole parantaa veroviranomaisten hallinnollista 

yhteistyötä vaan parantaa yritysten tuloverojen avoimuutta ja julkista valvontaa sekä edistää 

yritysten yhteiskuntavastuuta asettamalla tietyille yrityksille tuloveroa koskevia 

ilmoittamisvaatimuksia. Maksettujen verojen lisäksi julkista maakohtaista raportointia 

koskevassa ehdotuksessa vaaditaan, että monikansalliset yritykset ilmoittavat kuusi muuta 

tietokohtaa sen varmistamiseksi, että kansalaiset tuntisivat riittävästi yksityiskohtia 

voidakseen arvioida, miten monikansalliset yritykset edistävät hyvinvointia kussakin 

jäsenvaltiossa.  

 

 

VI. Päätelmät  

 

                                                 
1 Ks. tuomio, 29. huhtikuuta 2004, komissio v. neuvosto, asia C-338/01, EU:C:2004:253, 59–60 kohta.  
2 Välillistä verotusta koskevissa asioissa sopivampi oikeusperusta on SEUT:n 113 artikla. 
3 EUVL L 146, 3.6.2016, s. 8. 
4 Ks. tältä osin tuomio, 27. syyskuuta 2007, Twoh International, asia C-184/05, EU:C:2007:550, 31 kohta.  
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Edellä esitetyn perusteella SEUT:n 50 artiklan 1 kohta on asianmukainen oikeusperusta 

ehdotukselle Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU 

muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen 

ilmoittamisesta.  

 

Näin ollen oikeudellisten asioiden valiokunta päätti 12. tammikuuta 2017 pitämässään 

kokouksessa (10 ääntä puolesta ja yksi pidättäytyi äänestämästä)1, että SEUT:n 50 artiklan 

1 kohta on asianmukainen oikeusperusta ehdotukselle Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten 

ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta.  

 

Kunnioittavasti 

Pavel Svoboda 

 

                                                 
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Joëlle Bergeron, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada 

(esittelijä), Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Heidi Hautala, Constance 

Le Grip, Gilles Lebreton, Evelyn Regner ja Tadeusz Zwiefka. 
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KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ja oikeudellisten asioiden valiokunnalle 

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU 

muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen 

ilmoittamisesta 

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

Valmistelija: Elly Schlein 

 

 

LYHYET PERUSTELUT 

Euroopan parlamentti on jo pitkään vaatinut julkista maakohtaista raportointia keskeisenä 

välineenä pyrkimyksissä torjua vaikuttavasti kansainvälistä veronkiertoa ja veron välttelyä. 

Avoimuus on sen olennainen tekijä; monikansallisten yhtiöiden merkityksellisten verotietojen 

julkistaminen voisi johtaa mullistaviin tuloksiin, eikä ainoastaan Euroopassa. Yrityksiltä 

saadut verotulot muodostavat merkittävän osan kehitysmaiden kansallisista tuloista, minkä 

vuoksi yritysten harjoittama veronkierto vaikuttaa niihin erityisen voimakkaasti. Esimerkiksi 

Afrikan unionin perustaman laittomia rahavirtoja käsittelevän korkean tason paneelin 

havaintojen mukaan Afrikan manner menettää vuosittain yli 50 miljardin dollarin edestä 

tuloja näiden laittomien rahavirtojen johdosta. 

Komission ehdotuksella ei sen nykymuodossa kuitenkaan kyetä poistamaan kokonaan sitä 

läpinäkymätöntä verhoa, jonka turvin monikansalliset yhtiöt voivat välttää verojen 

maksamisen eräissä maailman köyhimmistä maista. Velvoite raportoida maakohtaisesti vain 

EU:n sisällä ja julkaista yhdistetyt tiedot kaikista kolmansista maista tekee ehdotuksesta 

käyttökelvottoman ja hyödyttömän kehitysmaiden kannalta, sillä ne eivät saisi käyttöönsä 

maakohtaisia tietoja. Sen lisäksi, että ehdotuksella ei kyetä torjumaan veronkiertoa 

tehokkaasti, se on myös jyrkässä ristiriidassa kehityspolitiikan johdonmukaisuutta koskevan 

EU:n sitoumuksen kanssa. 

Valmistelija vaatii, että myös yhdistämättömät tiedot on ilmoitettava kaikkien niiden 

kolmansien maiden osalta, joissa toimii monikansallisia yhtiöitä, mikä tukisi vaikuttavalla 

tavalla kehitysmaiden pyrkimyksiä torjua veronkiertoa ja kerätä riittävästi julkisia tuloja. Sitä 

paitsi alentamalla raportoinnin piiriin kuuluvia yhtiöitä koskevaa kynnysarvoa saataisiin lisää 

tietoa monikansallisten yhtiöiden toiminnasta, ja raportointiin olisi sisällytettävä myös tärkeitä 

ilmoitettavia lukuja (kuten varallisuus ja myynti), jotta eri puolilla maailmaa toimivien 

yhtiöiden toiminnasta saadaan selkeä käsitys. 

Panama-papereiden skandaali teki selväksi, että veronkierto ja veron välttely ovat 

maailmanlaajuisia ongelmia, jotka voidaan ratkaista ainoastaan maailmanlaajuisin 
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vastatoimin, ja että puolivillaiset yritykset niihin tarttumiseksi ovat tuomitut epäonnistumaan. 

Köyhyyttä ja epätasa-arvoa Euroopassa ja muualla maailmassa voidaan torjua tehokkaasti 

ainoastaan sitoutumalla voimakkaasti oikeudenmukaiseen verotukseen sekä EU:n 

politiikkojen keskinäiseen johdonmukaisuuteen. 

 

TARKISTUKSET 

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ja 

oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset: 

Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Yleisön olisi voitava tarkastella 

kaikkia konsernin toimia, kun ryhmittymä 

on etabloitunut unionin alueella. Niiden 

konsernien osalta, jotka harjoittavat 

toimintaa unionin alueella ainoastaan 

tytäryritysten tai sivuliikkeiden kautta, 

tytäryritysten ja sivuliikkeiden olisi 

julkaistava ja toimitettava saataville 

perimmäisen emoyrityksen kertomus. 

Oikeasuhteisuuden ja tehokkuuden 

vuoksi olisi kuitenkin rajoitettava 

kertomuksen julkaisemista ja saataville 

toimittamista koskeva velvoite 

keskisuuriin tai suuriin unioniin 

sijoittautuneisiin tytäryrityksiin tai 

jäsenvaltiossa avattuihin kooltaan 

vertailukelpoisiin sivuliikkeisiin. 

Direktiivin 2013/34/EU soveltamisalaa 

olisi näin ollen laajennettava vastaavasti 

unionin ulkopuolelle sijoittautuneen 

yrityksen jäsenvaltioon avaamiin 

sivuliikkeisiin. 

(6) Yleisön olisi voitava tarkastella 

kaikkia konsernin toimia, kun ryhmittymä 

on etabloitunut unionin alueella ja sen 

ulkopuolella. Monikansalliset yritykset 

toimivat maailmanlaajuisesti, ja niiden 

toimintatavoilla on huomattavia 

vaikutuksia kehitysmaihin, joihin 

yritysten harjoittama veronkierto 

vaikuttaa erityisen voimakkaasti. 

Merkitykselliset ja maakohtaisesti eritellyt 

julkiset tiedot kaikista toiminnan 

kohteena olevista maista ja 

lainkäyttöalueista ovat olennaisen 

tärkeitä, jotta kyseisten maiden 

kansalaiset, viranomaiset ja lainsäätäjät 

voivat tehokkaasti valvoa kyseisten 

yritysten toimintaa ja torjua verojen 

välttelyä. Julkistamalla tiedot unioni 

parantaisi kehityspolitiikkansa 

johdonmukaisuutta ja rajoittaisi 

mahdollisia veronkiertojärjestelyjä 

maissa, joiden kotimaisten resurssien 

käyttöönotto on määritetty unionin 

kehityspolitiikan keskeiseksi tekijäksi ja 

välttämättömäksi keinoksi kestävän 

kehityksen toimintaohjelman 

Agenda 2030:n tavoitteiden 

saavuttamisessa. 
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Tarkistus   2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (6 a) Kehitykseen vaikuttavien 

politiikkojen johdonmukaisuuden 

varmistamiseksi unionin olisi 

tosiasiallisesti sitouduttava parantamaan 

verotuksen avoimuutta osana 

pyrkimyksiään lisätä kehitysrahoitusta 

kolmannen kehitysrahoituskonferenssin 

Addis Abeban toimintasuunnitelmassa. 

 

Tarkistus  3 

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 kaikilla lainkäyttöalueilla, 

joilla ne toimivat, niin unionissa kuin sen 

ulkopuolellakin, tiedot olisi jaoteltava 

lainkäyttöalueittain. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 
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että verohallinnot voivat osoittaa 

asianmukaiset inhimilliset, tekniset ja 

taloudelliset resurssit automaattiseen 

tietojenvaihtoon ja tietojenkäsittelyyn sekä 

veropetosten ja veronkierron torjuntaan. 

Kehittyneiden maiden hallitusten olisi 

sitouduttava vaihtamaan tietoja 

automaattisesti kehitysmaiden kanssa 

perustamalla tarvittavat kahdenväliset 

tietojenvaihtojärjestelyt. 

 

 

Tarkistus   5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 b) Kehitysmaiden auttamiseksi niiden 

verohallintojen valmiuksien 

parantamisessa jäsenvaltioiden olisi 

avustettava niitä jakamalla tietämystä ja 

parhaita käytäntöjä. 

 

Tarkistus   6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 c) Kun kehitysmaita autetaan 

valmiuksien parantamisessa, erityistä 

huomiota olisi kiinnitettävä tehokkaisiin 

verkkofoorumiratkaisuihin, joilla 

vältetään byrokraattisia esteitä erityisesti 

pk-yritysten osalta. 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta 
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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 alaisten 

3 artiklan 7 kohdassa määriteltyjen 

suurten konsernien ja niiden kansallisen 

lainsäädännön alaisten 3 artiklan 

4 kohdassa määriteltyjen suurten 
yritysten, jotka eivät ole sidosyrityksiä, 

perimmäiset emoyritykset laativat ja 

julkaisevat vuosittain kertomuksen 

tuloverotiedoista. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

asetettava yleisön saataville yrityksen 

verkkosivustolle päivänä jona se 

julkaistaan. 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

julkaistava avoimessa muodossa 

saatavilla olevan yhteisen mallin 

mukaisena ja asetettava yleisön saataville 

yrityksen verkkosivustolle päivänä, jona se 

julkaistaan, vähintään yhdellä unionin 

virallisella kielellä. Yrityksen on 

tuloverotietoja koskevan kertomuksen 

julkistamispäivänä taltioitava kertomus 

myös komission hallinnoimaan julkiseen 

rekisteriin. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

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 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 

tytäryritykset, joihin sovelletaan niiden 

kansallista lainsäädäntöä ja sellaisen 
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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. 

perimmäisen emoyrityksen 

määräysvallassa, jonka konsolidoitu 

nettoliikevaihto ylittää 40 000 000 euroa ja 

johon ei sovelleta jäsenvaltion 

lainsäädäntöä, julkaisevat vuosittain 

kyseisen perimmäisen emoyrityksen 

tuloverotietoja koskevan kertomuksen. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

asetettava yleisön saataville päivänä jona 

se julkaistaan tytäryrityksen tai 

sidosyrityksen verkkosivustolla. 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

julkaistava avoimessa muodossa 

saatavilla olevan yhteisen mallin 

mukaisena ja asetettava yleisön saataville 

päivänä, jona se julkaistaan, tytäryrityksen 

tai sidosyrityksen verkkosivustolla 

vähintään yhdellä unionin virallisella 

kielellä. Yrityksen on tuloverotietoja 

koskevan kertomuksen julkistamispäivänä 

taltioitava kertomus myös komission 

hallinnoimaan julkiseen rekisteriin. 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 4 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

asetettava yleisön saataville päivänä, jona 

se julkaistaan sivuliikkeen tai 

sidosyrityksen verkkosivustolla. 

Tuloverotietoja koskeva kertomus on 

julkaistava avoimessa muodossa 

saatavilla olevan yhteisen mallin 

mukaisena ja asetettava yleisön saataville 

päivänä, jona se julkaistaan, sivuliikkeen 

tai sidosyrityksen verkkosivustolla 

vähintään yhdellä unionin virallisella 

kielellä. Yrityksen on tuloverotietoja 
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koskevan kertomuksen julkistamispäivänä 

taltioitava kertomus myös komission 

hallinnoimaan julkiseen rekisteriin. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 b artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5.  Jäsenvaltioiden on sovellettava 

4 kohdassa annettuja sääntöjä 

sivuliikkeeseen ainoastaan, jos seuraavat 

edellytykset täyttyvät: 

5.  Jäsenvaltioiden on sovellettava 

4 kohdassa annettuja sääntöjä 

sivuliikkeeseen ainoastaan, jos 

sivuliikkeen avannut yritys on joko 

konsernin sidosyritys, joka on sellaisen 

perimmäisen emoyrityksen 

määräysvallassa, johon ei sovelleta 

jäsenvaltion lainsäädäntöä, ja jonka 

konsolidoitu nettoliikevaihto ylittää 

40 000 000 euroa, tai yritys, joka ei ole 

sidosyritys ja jonka nettoliikevaihto ylittää 

40 000 000 euroa. 

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; 

 

b)  edellä a alakohdassa tarkoitetulla 

perimmäisellä emoyrityksellä ei ole 

3 kohdassa tarkoitettuja keskisuuria tai 

suuria tytäryrityksiä. 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – a alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

a) lyhyt kuvaus toimintojen 

luonteesta; 

a) nimi tai nimet, lyhyt kuvaus 

toimintojen luonteesta ja maantieteellinen 

sijainti; 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) työntekijöiden lukumäärä; b) palkattujen työntekijöiden 

lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana; 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta  

Direktiivi 2013/34/EU 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 b a) varojen arvo ja varojen vuotuiset 

hoitokustannukset; 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta  

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – b b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b b) myynnit ja ostot; 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 
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1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – b c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 b c) investointien arvo verotuksellisten 

lainkäyttöalueiden mukaan jaoteltuna; 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) nettoliikevaihdon määrä, johon 

sisältyy liikevaihto lähipiirin kanssa; 

c) nettoliikevaihdon määrä, jossa 

erotetaan toisistaan liikevaihto lähipiirin 

kanssa ja liikevaihto lähipiiriin 

kuulumattomien osapuolten kanssa; 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f a) oman pääoman kirjanpidollinen 

arvo; 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 f b) muut aineelliset hyödykkeet kuin 
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käteinen tai muut rahavarat; 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta  

Direktiivi 2013/34/EU 

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

 

Komission teksti Tarkistus 

 g a) saatu julkinen tuki; 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g b) kullakin verotuksellisella 

lainkäyttöalueella unionissa ja sen 

ulkopuolella toimivien tytäryritysten 

luettelo; 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 2 kohta – g c alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 g c) kaikki hallituksille vuosittain 

suoritetut 41 artiklan 5 kohdan 

määritelmän mukaiset maksut. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 
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48 c artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kertomuksessa on esitettävä 2 kohdassa 

tarkoitetut tiedot erikseen kunkin 

jäsenvaltion osalta. Jos jäsenvaltioon 

kuuluu useita verotuksellisia 

lainkäyttöalueita, tiedot on yhdistettävä 

jäsenvaltion tasolla. 

Kertomuksessa on esitettävä 2 kohdassa 

tarkoitetut tiedot erikseen kunkin 

jäsenvaltion osalta. Jos jäsenvaltioon 

kuuluu useita verotuksellisia 

lainkäyttöalueita, tiedot on lueteltava 

erikseen kultakin verotukselliselta 

lainkäyttöalueelta. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

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 

2 kohdassa tarkoitetut tiedot erikseen 

kultakin unionin ulkopuoliselta 

verotukselliselta lainkäyttöalueelta. 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 3 kohta – 3 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

Kertomuksessa on esitettävä 2 kohdassa 

tarkoitetut tiedot kootusti muilta 

verotuksellisilta lainkäyttöalueilta. 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 c artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Tuloverotietoja koskeva kertomus 

on julkaistava ja asetettava saataville 

verkkosivustolla vähintään yhdellä unionin 

virallisella kielellä. 

5. Tuloverotietoja koskeva kertomus 

on julkaistava avoimessa muodossa 

saatavilla olevan yhteisen mallin 

mukaisena ja asetettava saataville 

verkkosivustolla vähintään yhdellä unionin 

virallisella kielellä. Yrityksen on 

tuloverotietoja koskevan kertomuksen 

julkistamispäivänä taltioitava kertomus 

myös komission hallinnoimaan julkiseen 

rekisteriin. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 e artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tämän direktiivin 48 b artiklan 

3 kohdassa tarkoitettujen tytäryritysten 

hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet, 

ja henkilöt, jotka vastaavat tämän 

direktiivin 48 b artiklan 4 kohdassa 

tarkoitetun sivuliikkeen direktiivin 

89/666/ETY 13 artiklassa tarkoitetuista 

julkistamistoimista, ja jotka toimivat heille 

kansallisessa lainsäädännössä annettujen 

valtuuksien mukaisesti, ovat 

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että tämän direktiivin 48 b artiklan 

3 kohdassa tarkoitettujen tytäryritysten 

hallinto-, johto- ja valvontaelinten jäsenet, 

ja henkilöt, jotka vastaavat tämän 

direktiivin 48 b artiklan 4 kohdassa 

tarkoitetun sivuliikkeen direktiivin 

89/666/ETY 13 artiklassa tarkoitetuista 

julkistamistoimista, ja jotka toimivat heille 

kansallisessa lainsäädännössä annettujen 

valtuuksien mukaisesti, ovat 
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kollektiivisesti parhaan tietonsa ja 

taitonsa mukaisesti vastuussa sen 

varmistamisesta, että tuloverotietoja 

koskeva kertomus laaditaan, julkaistaan ja 

asetetaan saataville 48 b, 48 c ja 

48 d artiklan mukaisesti. 

kollektiivisesti vastuussa sen 

varmistamisesta, että tuloverotietoja 

koskeva kertomus laaditaan, julkaistaan ja 

asetetaan saataville 48 b, 48 c ja 

48 d artiklan mukaisesti. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 g a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 48 g a artikla 

 Kertomuksen yhteinen malli 

 Siirretään komissiolle valta antaa 

täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 

vahvistetaan 48 b artiklan 1, 3 ja 

4 kohdassa ja 48 c artiklan 5 kohdassa 

tarkoitettu yhteinen malli. Nämä 

täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 

50 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 
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LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ TAI HENKILÖISTÄ, 
JOILTA VALMISTELIJA ON SAANUT TIETOJA 

 

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja valmistelija on siitä yksin 

vastuussa. Valmistelija on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä tai henkilöiltä 

valmistellessaan lausuntoa: 

 

 
 
 

Yhteisö ja/tai henkilö 

Oxfam 

Eurodad 

ActionAid 
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