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7.3.2018 A8-0050/85 

Tarkistus  85 

Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2018 

Paul Tang 

Yhteinen yhteisöveropohja 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) se kuuluu liikekirjanpidolliseen 

konserniin, jonka konsolidoidut 

konsernitulot olivat yhteensä yli 750 000 

000 euroa asianomaista tilivuotta 

edeltäneen tilivuoden aikana; 

c) se kuuluu liikekirjanpidolliseen 

konserniin, jonka konsolidoidut 

konsernitulot olivat yhteensä yli 

50 000 000 euroa asianomaista tilivuotta 

edeltäneen tilivuoden aikana; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/86 

Tarkistus  86 

Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2018 

Paul Tang 

Yhteinen yhteisöveropohja 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) kun kyseessä on yksikkö, 

verovelvollisella on yksin tai yhdessä 

siihen etuyhteydessä olevien yritysten 

kanssa suoraan tai välillisesti yli 50 

prosenttia äänioikeuksista tai suoraan tai 

välillisesti yli 50 prosenttia pääomasta tai 

sillä on oikeus saada yli 50 prosenttia 

kyseisen yksikön voitosta; ja 

a) kun kyseessä on yksikkö, 

verovelvollisella on yksin tai yhdessä 

siihen etuyhteydessä olevien yritysten 

kanssa suoraan tai välillisesti yli 

50 prosenttia äänioikeuksista tai suoraan tai 

välillisesti yli 50 prosenttia pääomasta tai 

sillä on oikeus saada yli 50 prosenttia 

kyseisen yksikön voitosta tai kun kyseisen 

yksikön päätoimipaikka voidaan katsoa 

tosiasialliseksi hallinnolliseksi 

toimipaikaksi, jossa pannaan täytäntöön 

keskeiset hallinnolliset ja kaupalliset 

päätökset, jotka ohjaavat kyseisen yksikön 

liiketoimintaa tai vaikuttavat siihen; ja 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2018 A8-0050/87 

Tarkistus  87 

Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2018 

Paul Tang 

Yhteinen yhteisöveropohja 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) yksikön tai kiinteän toimipaikan 

voitoistaan tosiasiallisesti maksama 

yhteisövero on alhaisempi kuin sen 

yhteisöveron, jota yksikköön tai kiinteään 

toimipaikkaan olisi sovellettu tämän 

direktiivin sääntöjen mukaisesti, ja 

yksikön tai kiinteän toimipaikan näistä 

voitoistaan tosiasiallisesti maksaman 

yhteisöveron välinen erotus. 

b) yksikön tai kiinteän toimipaikan 

voittoihin sovellettava todellinen 

yhteisöverokanta on alle 75 prosenttia 

siitä efektiivisestä yhteisöverokannasta, 

jota olisi sovellettu verovelvollisen 

jäsenvaltiossa; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/88 

Tarkistus  88 

Marco Valli 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2018 

Paul Tang 

Yhteinen yhteisöveropohja 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

59 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos yksikköä tai kiinteää toimipaikkaa 

kohdellaan ulkomaisena väliyhtiönä 1 

kohdan mukaisesti, yksikön tai kiinteän 

toimipaikan jakamattomia tuloja 

verotetaan sikäli kuin ne ovat peräisin 

seuraavista luokista: 

Jos yksikköä tai kiinteää toimipaikkaa 

kohdellaan ulkomaisena väliyhtiönä 

1 kohdan mukaisesti, yksikön tai kiinteän 

toimipaikan kaikkia ulkomaisia tuloja 

verotetaan. 

Or. en 

 

 


