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20.3.2019 A8-0170/24

Tarkistus 24
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
55 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 55 a. kehottaa komissiota julkaisemaan 
ehdotuksen, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan 
varmistamaan, että julkisiin 
hankintamenettelyihin osallistuvat 
taloudelliset toimijat noudattavat 
verotuksen alalla vähimmäistason 
avoimuutta ja erityisesti julkista 
maakohtaista raportointia ja avoimia 
omistajuusrakenteita koskevia 
vaatimuksia;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/25

Tarkistus 25
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
69 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

69. panee tyytyväisenä merkille 
komission 21. maaliskuuta 2018 
hyväksymän digitaaliverotusta koskevan 
paketin; pitää kuitenkin valitettavana, että 
neuvostossa52 ei ole edistytty asiassa ja 
että se kyvytön pääsemään sopimukseen 
tästä komission paketista; on huolestunut, 
että sen sijaan neuvosto käsittelee 
ehdotusta, joka on soveltamisalaltaan 
huomattavasti vähemmän 
kunnianhimoinen kuin alkuperäinen 
ehdotus ja 13. joulukuuta 2018 hyväksytty 
myöhempi parlamentin kanta53; kehottaa 
neuvostoa hyväksymään nämä ehdotukset 
nopeasti;
____________
52 Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston 
päätelmät 4.12.2018.
53 Euroopan parlamentin 
lainsäädäntöpäätöslauselma 13. 
joulukuuta 2018 ehdotuksesta neuvoston 
direktiiviksi tiettyjen digitaalisten 
palvelujen tarjoamisesta saatavista 
tuloista kannettavaa digitaalisten 
palvelujen veroa koskevasta yhteisestä 
järjestelmästä, hyväksytyt tekstit, 
P8_TA(2018)0523.

69. panee tyytyväisenä merkille 
komission 21. maaliskuuta 2018 
hyväksymän digitaaliverotusta koskevan 
paketin; pitää kuitenkin valitettavana, että 
neuvosto päätti olla hyväksymättä 
ehdotuksia ja sen sijaan keskittyi 
toimissaan yksinomaan OECD:hen; 
kehottaa neuvostoa myöntämään 
komissiolle valtuudet neuvotella EU:n 
puolesta verosopimuksia kolmansien 
maiden kanssa, jotta varmistetaan kattava 
maailmanlaajuinen verotusympäristö ja 
yhdenmukaistetaan merkittävän 
digitaalisen läsnäolon uusi määritelmä 
kaikissa verosopimuksissa, kun uudesta 
yhteisestä määritelmästä on sovittu;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/26

Tarkistus 26
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
71 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

71. kehottaa jäsenvaltioita, jotka ovat 
halukkaita harkitsemaan digitaaliveron 
käyttöönottoa, tekemään niin tiiviimmän 
yhteistyön puitteissa, jos neuvostossa ei 
päästä sopimukseen digitaalisten 
palvelujen verotuksesta;

71. kehottaa komissiota tekemään 
SEUT:n 116 artiklan mukaisen 
ehdotuksen digitaaliveron käyttöönotosta, 
koska neuvostossa ei ole päästy 
sopimukseen ja kilpailun vääristymistä 
koskevat edellytykset ovat täyttyneet 12. 
maaliskuuta 2019 pidetyn Ecofin-
neuvoston kokouksen jälkeen ja useat 
jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet 
digitaaliveroa koskevista kansallisista 
toimenpiteistä;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/27

Tarkistus 27
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
75 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

75. toteaa, että yhteisöveron 
nimellisverokanta on laskenut EU:n tasolla 
vuoden 2000 keskimääräisesti 32 
prosentista 21,9 prosenttiin vuonna 201856, 
mikä merkitsee 32 prosentin laskua; on 
huolestunut tällaisen kilpailun 
vaikutuksista verojärjestelmien 
kestävyyteen ja sen mahdollisista 
heijastusvaikutuksista muihin maihin; 
katsoo, että ensimmäisessä G20-
maiden/OECD:n johtamassa BEPS-
hankkeessa ei puututtu tähän ilmiöön; 
suhtautuu myönteisesti BEPS-toimenpiteitä 
koskevan osallistavan kehyksen 
ilmoitukseen tutkia vuoteen 2020 
mennessä sitoumuksetta verotusoikeudet, 
joilla vahvistettaisiin lainkäyttöalueiden 
kykyä verottaa voittoja silloin, kun toinen 
lainkäyttöalue, jolla verotusoikeudet, 
soveltaa alhaista tosiasiallista verokantaa 
kyseisiin voittoihin57, mikä tarkoittaa 
tosiasiallista vähimmäisverotusta; toteaa, 
että kuten BEPS-toimenpiteitä koskevassa 
osallistavassa kehyksessä todetaan, 
nykyinen OECD:n johdolla tehtävä työ ei 
aiheuta muutoksia siihen, että maat tai 
lainkäyttöalueet ovat vapaita asettamaan 
ovat veroasteensa tai olemaan toteuttamatta 
lainkaan yhtiöverojärjestelmää58;

____________

75. toteaa, että vaikka viimeaikaisissa 
monenkeskisissä aloitteissa on keskitytty 
veronkiertoon (BEPS), verokilpailu – jota 
harjoitetaan laskemalla lakisääteisiä 
veroasteita ja lisäämällä erityisiä 
verojärjestelmiä – on suurempi 
huolenaihe, koska se johtaa suurempaan 
julkisten talousarvioiden verotulojen 
menetykseen1 a; toteaa, että viimeaikaisten 
arvioiden mukaan yleinen tulojen 
menetys 10 prosentin suuruisen 
yhtiötuloveron kiertämisen seurauksena 
vastaa noin 2,5 prosentin suuruista 
veroasteen alentamista1 b; toteaa, että 
yhteisöveron nimellisverokanta on laskenut 
EU:n tasolla vuoden 2000 keskimääräisesti 
32 prosentista 21,9 prosenttiin vuonna 
201856, mikä merkitsee 32 prosentin laskua 
on huolestunut tällaisen kilpailun 
vaikutuksista verojärjestelmien 
kestävyyteen ja sen mahdollisista 
heijastusvaikutuksista muihin maihin; 
katsoo, että ensimmäisessä G20-
maiden/OECD:n johtamassa BEPS-
hankkeessa ei puututtu tähän ilmiöön; 
suhtautuu myönteisesti BEPS-toimenpiteitä 
koskevan osallistavan kehyksen 
ilmoitukseen tutkia vuoteen 2020 
mennessä57 sitoumuksetta verotusoikeudet, 
joilla vahvistettaisiin lainkäyttöalueiden 
kykyä verottaa voittoja silloin, kun toinen 
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56 Taxation Trends in the European Union, 
Table 3: Top statutory corporate income 
tax rates (including surcharges), 1995-
2018, Euroopan komissio, 2018.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy – 
ohjeasiakirja sellaisena kuin se on 
hyväksytty BEPS-toimenpiteitä koskevassa 
osallistavassa kehyksessä 23. tammikuuta 
2019.
58 Edellinen alaviite.

lainkäyttöalue, jolla verotusoikeudet, 
soveltaa alhaista tosiasiallista verokantaa 
kyseisiin voittoihin, mikä tarkoittaa 
tosiasiallista vähimmäisverotusta; toteaa, 
että kuten BEPS-toimenpiteitä koskevassa 
osallistavassa kehyksessä todetaan, 
nykyinen OECD:n johdolla tehtävä työ ei 
aiheuta muutoksia siihen, että maat tai 
lainkäyttöalueet ovat vapaita asettamaan 
ovat veroasteensa tai olemaan toteuttamatta 
lainkaan yhtiöverojärjestelmää58;

______________
1 a International Monetary Fund, 2019, 
Corporate Taxation in the Global 
Economy, Policy Paper No. 19/007 
https://www.imf.org/en/Publications/Polic
y-Papers/Issues/2019/03/08/Corporate-
Taxation-in-the-Global-Economy-46650 .
1 b Organisation for Economic 
Cooperation and Development, 2015, 
Measuring and Monitoring BEPS: Action 
11 – Final Report, Paris 
http://www.oecd.org/ctp/measuring-and-
monitoring-beps-action-11-2015-final-
report-9789264241343-en.htm 
56 Taxation Trends in the European Union, 
Table 4: Top statutory corporate income 
tax rates (including surcharges), 1995-
2018, Euroopan komissio, 2018.
57 Addressing the Tax Challenges of the 
Digitalisation of the Economy – 
ohjeasiakirja sellaisena kuin se on 
hyväksytty BEPS-toimenpiteitä koskevassa 
osallistavassa kehyksessä 23. tammikuuta 
2019.
58 Edellinen alaviite.

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/28

Tarkistus 28
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
79 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

79. kehottaa komissiota arvioimaan 
nimellisverokantojen laskuun liittyvää 
ilmiötä ja sen vaikutusta tosiasiallisiin 
verokantoihin EU:ssa ja ehdottamaan 
korjaavia toimenpiteitä sekä EU:ssa että 
tarvittaessa kolmansien maiden osalta, 
mukaan lukien vahvat väärinkäytösten 
vastaiset säännöt, ulkomaisia väliyhtiöitä 
koskevien tiukempien sääntöjen kaltaiset 
suojatoimenpiteet ja verosopimusten 
muuttamista koskevat suositukset;

79. kehottaa komissiota arvioimaan 
nimellisverokantojen laskuun liittyvää 
ilmiötä ja sen vaikutusta tosiasiallisiin 
verokantoihin EU:ssa ja ehdottamaan 
vastaavasti lainsäädäntöpakettia, mukaan 
lukien vahvat väärinkäytösten vastaiset 
säännöt, ulkomaisia väliyhtiöitä koskevien 
tiukempien sääntöjen kaltaiset 
suojatoimenpiteet tai tulojen 
sisällyttämistä koskevat säännöt ja 
verosopimusten muuttamista koskevat 
suositukset tosiasiallisen 
vähimmäisverotuksen varmistamiseksi;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/29

Tarkistus 29
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Jeppe Kofod, Peter Simon, Pervenche Berès, Paul Tang, Evelyn Regner, Virginie 
Rozière, Ramón Jáuregui Atondo
S&D-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
79 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 79 a. katsoo, että OECD:n BEPS-
toimintasuunnitelman tuloksiin 
perustuvaan veropohjan 
maailmanlaajuiseen koordinointiin olisi 
yhdistettävä veroasteen entistä parempi 
koordinointi tehokkuuden 
parantamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita 
työskentelemään komission kanssa 
tosiasiallisen vähimmäisverotuksen 
oikeudenmukaisen tason 
määrittelemiseksi EU:ssa ja edistämään 
tällaista normia maailmanlaajuisella 
tasolla; katsoo, että tällaisen verotason 
olisi oltava vähintään 18 prosenttia 
yrityksen nettovoitosta;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/30

Tarkistus 30
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
117 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 117 a. pitää valitettavana, että komissio ei 
ole onnistunut käyttämään 
valtiontukisääntöjä sellaisia 
verotoimenpiteitä vastaan, jotka 
vääristävät vakavasti kilpailua, ja että se 
soveltaa näitä sääntöjä vain valikoiduissa 
tapauksissa, joiden ominaispiirteet ovat 
erityisiä, muuttaakseen asianomaisen 
valtion käytännön; kehottaa komissiota 
toteuttamaan kaikki toimenpiteet 
aiheettoman valtiontuen 
takaisinperimiseksi, myös kaikkien 
LuxLeaks-skandaalin yhteydessä 
mainittujen yritysten osalta, jotta 
toimintaedellytyksiä saadaan tasoitettua; 
kehottaa komissiota antamaan 
jäsenvaltioille ja markkinatoimijoille 
lisäohjeita valtiontukisääntöjen 
soveltamisesta ja siitä, mitä se merkitsee 
yritysten verosuunnittelukäytännöille;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/31

Tarkistus 31
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
117 b kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 117 b. kehottaa uudistamaan 
kilpailulainsäädäntöä 
valtiontukisääntöjen soveltamisalan 
laajentamiseksi, jotta voidaan torjua 
entistä ponnekkaammin monikansallisten 
yritysten haitallista verotuksellista 
valtiontukea, johon sisältyy 
veropäätöksiä;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/32

Tarkistus 32
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
120 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 120 a. suosittaa, että offshore-rakenteen 
perustavan tahon olisi esitettävä 
toimivaltaisille viranomaisille legitiimit 
syyt tällaiseen päätökseen, jotta 
varmistetaan, että offshore-tilejä ei 
käytetä rahanpesu- tai 
veronkiertotarkoituksiin;

Or. en
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20.3.2019 A8-0170/33

Tarkistus 33
Molly Scott Cato, Sven Giegold, Eva Joly, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Max Andersson
vVerts/ALE-ryhmän puolesta

Mietintö A8-0170/2019
Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer
Mietintö talousrikoksista, veropetoksista ja veronkierrosta
(2018/2121(INI))

Päätöslauselmaesitys
199 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 199 a. kehottaa komissiota tekemään 
ehdotuksen EU:n 
vapaasatamajärjestelmän asteittaisesta 
lakkauttamisesta kiireellisenä 
toimenpiteenä;

Or. en


