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21.2.2018 A8-0016/43 

Tarkistus  43 

Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina 

Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Lola Sánchez Caldentey, Martin Schirdewan, 

Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, 

Helmut Scholz, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Henkilöitä, joiden saatavilla on 

tietoa raportoitavien rajatylittävien 

järjestelyjen alaa koskevista verotukseen 

liittyvistä väärinkäytöksistä, mukaan 

lukien verovilppi- ja veronkiertotapaukset, 

olisi kannustettava raportoimaan asiasta 

viranomaisille ja tekemään niiden kanssa 

yhteistyötä, ja näiden olisi suojeltava heitä 

kaikin mahdollisin tavoin kunkin 

jäsenvaltion oikeudellisen kehyksen 

mukaisesti. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/44 

Tarkistus  44 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Mahdollisesti aggressiivisen 

verosuunnittelun keinoja hyödyntävien 

järjestelyjen, joilla on rajatylittävä 

ulottuvuus, ilmoittaminen voi edistää 

tehokkaasti oikeudenmukaisen 

verotusympäristön luomista 

sisämarkkinoilla. Näin ollen velvoite, 

jonka mukaan välittäjien on ilmoitettava 

veroviranomaisille tietyistä rajatylittävistä 

järjestelyistä, joita voitaisiin mahdollisesti 

käyttää veron kiertämiseen, on askel 

oikeaan suuntaan. Laaja-alaisemman 

toimintapolitiikan kehittämiseksi olisi 

tärkeää, että ilmoittamisen jälkeen 

veroviranomaiset jakavat tiedot muissa 

jäsenvaltioissa sijaitsevien kollegoidensa 

kanssa. Tällaiset järjestelyt tukisivat myös 

yhteisen tietojenvaihtostandardin 

toimintaa. Lisäksi olisi erittäin tärkeää 

antaa komissiolle pääsy riittävään määrään 

tietoja, jotta se voi valvoa, että direktiivi 

toimii asianmukaisesti. Se, että komissiolla 

olisi pääsy tietoihin, ei vapauta 

jäsenvaltiota velvollisuudesta ilmoittaa 

valtiontuesta komissiolle. 

(6) Mahdollisesti aggressiivisen 

verosuunnittelun keinoja hyödyntävien 

järjestelyjen, joilla on rajatylittävä 

ulottuvuus, ilmoittaminen voi edistää 

tehokkaasti oikeudenmukaisen 

verotusympäristön luomista 

sisämarkkinoilla. Näin ollen velvoite, 

jonka mukaan välittäjien, tilintarkastajien 

ja verovelvollisten on ilmoitettava 

veroviranomaisille tietyistä rajatylittävistä 

järjestelyistä, joita voitaisiin mahdollisesti 

käyttää veron kiertämiseen, on askel 

oikeaan suuntaan. Laaja-alaisemman 

toimintapolitiikan kehittämiseksi olisi 

tärkeää, että ilmoittamisen jälkeen 

veroviranomaiset jakavat tiedot muissa 

jäsenvaltioissa sijaitsevien kollegoidensa 

kanssa. Tällaiset järjestelyt tukisivat myös 

yhteisen tietojenvaihtostandardin 

toimintaa. Lisäksi olisi erittäin tärkeää 

antaa komissiolle pääsy riittävään määrään 

tietoja, jotta se voi valvoa, että direktiivi 

toimii asianmukaisesti. Se, että komissiolla 

olisi pääsy tietoihin, ei vapauta 

jäsenvaltiota velvollisuudesta ilmoittaa 

valtiontuesta komissiolle. Komission olisi 
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edellytettävä julkaisevan 

neljännesvuosittain luettelon ilmoitetuista 

rajatylittävistä verojärjestelyistä, mukaan 

lukien järjestelyssä mukana olevat 

verovelvolliset ja välittäjät. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/45 

Tarkistus  45 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan varmistamiseksi ja jottei 

ehdotettuihin sääntöihin jäisi porsaanreikiä, 

ilmoittamisvelvoitteen olisi koskettava 

kaikkia toimijoita, jotka ovat yleensä 

mukana suunnittelemassa, edistämässä, 

organisoimassa tai hallinnoimassa 

raportoitavien rajatylittävien liiketoimien 

tai niiden sarjan toteuttamista, ja kaikkia 

niitä, jotka antavat kyseisiin järjestelyihin 

liittyvää neuvontaa tai apua. Olisi myös 

huomattava, että tietyissä tapauksissa 

ilmoittamisvelvoite ei koskisi välittäjää 

asianajosalaisuuden vuoksi tai jos 

välittäjää ei ole esimerkiksi siitä syystä, 

että verovelvollinen suunnittelee ja 

toteuttaa järjestelyn itse. Näissä 

tapauksissa erityisen tärkeää on myös se, 

etteivät veroviranomaiset menetä 

mahdollisuutta saada tietoja sellaisista 

verotukseen liittyvistä järjestelyistä, joihin 

saattaa liittyä aggressiivista 

verosuunnittelua. Näin ollen 

ilmoittamisvelvoite olisi tarpeen siirtää 

verovelvolliselle, joka näissä tapauksissa 

(8) Sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan varmistamiseksi ja jottei 

ehdotettuihin sääntöihin jäisi porsaanreikiä, 

ilmoittamisvelvoitteen olisi koskettava 

verovelvollisia ja kaikkia toimijoita, jotka 

ovat yleensä mukana suunnittelemassa, 

edistämässä, organisoimassa tai 

hallinnoimassa raportoitavien 

rajatylittävien liiketoimien tai niiden sarjan 

toteuttamista, ja kaikkia niitä, jotka antavat 

kyseisiin järjestelyihin liittyvää neuvontaa 

tai apua. Ilmoittamisvelvoitteella on myös 

ehkäisevä vaikutus, ja verovelvolliselle 

asetettavalla ilmoittamisvaatimuksella 

varmistetaan, että henkilö, joka käyttää 

mahdollisesti aggressiivisen 

verosuunnittelun keinoja hyödyntävää 

järjestelyä, on tietoinen, että järjestelyä 

valvotaan ja se saatetaan mitätöidä ja/tai 

se saattaa johtaa seuraamukseen. Jos 

järjestelyn edistäjä on sijoittautunut 

offshore-kohteeseen, 

ilmoittamisvelvollisuutta olisi sovellettava 

sekä verovelvolliseen että offshore-

välittäjään. Jos on olemassa 

täytäntöönpanoon liittyviä huolenaiheita 
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hyötyy kyseisestä järjestelystä. ja/tai käytännön ongelmia sen 

varmistamisessa, että offshore-kohteeseen 

sijoittautuneet edistäjät noudattavat 

vaatimuksia, olisi harkittava 

seuraamuksia, kuten esimerkiksi sitä, että 

näiltä evätään oikeus saada 

hankintasopimuksia. 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0016/46 

Tarkistus  46 

Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martina Anderson, 

Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez 

Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0016/2018 

Emmanuel Maurel 

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla 

COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 2017/0138(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Tämän direktiivin vaikuttavuuden 

tehostamiseksi jäsenvaltioiden olisi 

säädettävä seuraamuksista, joita aiheutuu 

niiden kansallisten sääntöjen rikkomisesta, 

joilla tämä direktiivi pannaan täytäntöön, ja 

varmistettava, että näitä seuraamuksia 

myös sovelletaan tosiasiallisesti ja että ne 

ovat oikeasuhteisia ja niillä on varoittava 

vaikutus. 

(13) Tämän direktiivin vaikuttavuuden 

tehostamiseksi jäsenvaltioiden olisi 

säädettävä seuraamuksista, joita aiheutuu 

niiden kansallisten sääntöjen rikkomisesta, 

joilla tämä direktiivi pannaan täytäntöön, ja 

varmistettava, että näitä seuraamuksia 

myös sovelletaan tosiasiallisesti ja että ne 

ovat oikeasuhteisia ja niillä on varoittava 

vaikutus. Jäsenvaltioiden olisi otettava 

käyttöön järjestelmä, jossa nimetään 

julkisesti edistäjät ja verovelvolliset, jotka 

eivät ilmoita veronkiertojärjestelmistä 

asianomaisille veroviranomaisille. Lisäksi 

vakavissa ja toistuvissa tapauksissa olisi 

oltava mahdollista perua kyseisen 

yrityksen toimilupa, kuten veropäätöksiä 

käsittelevän Euroopan parlamentin 

erityisvaliokunnan lopullisen mietinnön 

165 kohdassa suositeltiin. 

Or. en 

 

 


