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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. 

 

 

 



 

PR\1116982FI.docx 3/25 PE597.646v02-00 

 FI 

SISÄLTÖ 

Sivu 

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 5 

PERUSTELUT ......................................................................................................................... 24 

 

 

 



 

PE597.646v02-00 4/25 PR\1116982FI.docx 

FI 



 

PR\1116982FI.docx 5/25 PE597.646v02-00 

 FI 

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 oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta 

oikeusperustasta, 

– 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 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. syyskuuta 2016 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan, 

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

valiokunnan työjärjestyksen 55 artiklan mukaisesti järjestämät yhteiskokoukset, 

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

valiokunnan mietinnön (A8-0000/2017), 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

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

korvaa ehdotuksen toisella ehdotuksella, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo tehdä 

ehdotukseensa huomattavia muutoksia; 

                                                 
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) Oikeudenmukaisesta ja 

tehokkaasta yhtiöverotuksesta on tultava 

sisämarkkinoiden kulmakivi, ja 

koordinoitu ja yhdenmukainen 

lähestymistapa kansallisten 

verojärjestelmien täytäntöönpanoon on 

olennaisen tärkeää, jotta voidaan taata 

sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja 

pääomamarkkinaunionin onnistuminen. 

Tämä myötävaikuttaisi myös veronkierron 

ja voitonsiirron estämiseen. 

Or. en 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

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 

(5) Veropetokset ja veronkierto 

aiheuttavat huomattavia tulonmenetyksiä 

jäsenvaltioille, mikä heikentää niiden 

kykyä investoida työllisyyden edistämistä, 

köyhyyden torjumista ja kaikille 

tarkoitettujen tehokkaiden 

terveydenhuoltojärjestelmien kehittämistä 

koskeviin toimiin. Euroopan unionissa 

toimivien monikansallisten yritysten 

maksamia tuloveroja koskevan julkisen 

valvonnan lisääminen on olennainen tekijä, 

kun edistetään entisestään yritysten 

yhteiskuntavastuuta, lisätään hyvinvointia 

veronmaksun kautta, edistetään 
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kertomuksen muodossa riippumatta siitä, 

mihin monikansallisen konsernin 

perimmäinen emoyritys on sijoittautunut. 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  3 

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. Tietojen 

olisi perustuttava BEPS-toimenpide 

numero 13:n raportointia koskeviin 

eritelmiin. 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. 

Or. en 
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Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Sen varmistamiseksi, että 

kansalaiset saavat riittävästi tietoa, jonka 

avulla he voivat paremmin arvioida miten 

monikansalliset yritykset edistävät 

hyvinvointia kussakin jäsenvaltiossa, tiedot 

olisi jaoteltava jäsenvaltioittain. Lisäksi 

monikansallisten yritysten toimintaa 

koskevat tiedot olisi myös esitettävä 

erittäin yksityiskohtaisesti tiettyjen 

verotuksellisten lainkäyttöalueiden osalta, 

joihin liittyy erityisiä haasteita. Kaikkien 

muiden kolmansissa maissa toteutettavien 

toimintojen osalta tiedot olisi annettava 

kootusti. 

(9) Sen varmistamiseksi, että 

kansalaiset saavat riittävästi tietoa, jonka 

avulla he voivat paremmin arvioida miten 

monikansalliset yritykset edistävät 

hyvinvointia kussakin jäsenvaltiossa, tiedot 

olisi jaoteltava lainkäyttöalueittain. 

Or. en 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, 

että veroviranomaiset voivat osoittaa 

asianmukaiset inhimilliset, tekniset ja 

taloudelliset resurssit automaattiseen 

tietojenvaihtoon, tietojen käsittelyyn ja 

veropetosten ja veronkierron torjuntaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (11 a) Ammattiliitoille ja 

monikansallisten yritysten työntekijöille 

olisi tiedotettava säännöllisesti ja 

asianmukaisesti yrityksen tilanteesta, 

mukaan lukien palkattujen työntekijöiden 

lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana, 

tehtyjen voittojen ja maksettujen 

tuloverojen määrä sekä yrityksen 

tavoitteet ja tuleva investointisuunnitelma. 

Or. en 

 

Tarkistus  7 

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 

kuulemiset toteutetaan niiden 

periaatteiden mukaan, jotka on 

vahvistettu parempaa lainsäädäntöä 

koskevassa toimielinten sopimuksessa, 

sellaisena kuin Euroopan parlamentti, 

Poistetaan. 
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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. 

Or. en 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (13 a)  Jotta direktiivin 2013/34/EU 48 b 

artiklan 1, 3, 4 ja 6 kohdan sekä 48 c 

artiklan 5 kohdan täytäntöönpanolle 

voidaan varmistaa yhdenmukaiset 

edellytykset, komissiolle olisi myös 

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). 

Or. en 
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Tarkistus  9 

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 

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 3 

artiklan 7 kohdassa tarkoitetut suuret 

konsernit, joihin sovelletaan 

jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, 

ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut suuret 

yritykset, joihin sovelletaan 

jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä 

mutta jotka eivät ole sidosyrityksiä, 

laativat ja julkaisevat vuosittain 

kertomuksen tuloverotiedoista. 

Or. en 

 

Tarkistus  10 

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 verkkosivustolla päivänä, jona se 

julkaistaan, vähintään yhdellä unionin 

virallisella kielellä. Yrityksen on samana 

päivänä taltioitava kertomus myös 

Euroopan komission hallinnoimaan 

julkiseen rekisteriin. 

Or. en 
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Tarkistus  11 

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 

sovelletaan niiden kansallista lainsäädäntöä 

ja sellaisen perimmäisen emoyrityksen 

määräysvallassa, jonka konsolidoitu 

nettoliikevaihto ylittää 750 000 000 euroa 

ja johon ei sovelleta jäsenvaltion 

lainsäädäntöä, julkaisevat vuosittain 

kyseisen perimmäisen emoyrityksen 

tuloverotietoja koskevan kertomuksen. 

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 

tytäryritykset, joihin sovelletaan niiden 

kansallista lainsäädäntöä ja sellaisen 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  12 

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 samana päivänä 

taltioitava kertomus myös Euroopan 

komission hallinnoimaan julkiseen 

rekisteriin. 

Or. en 
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Tarkistus  13 

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 samana päivänä taltioitava 

kertomus myös Euroopan komission 

hallinnoimaan julkiseen rekisteriin. 

Or. en 

 

Tarkistus  14 

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, jota 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; 

Or. en 
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Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

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. 

Poistetaan. 

Or. en 

 

Tarkistus  16 

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) nimi/nimet, lyhyt kuvaus 

toimintojen luonteesta ja maantieteellinen 

sijainti; 

Or. en 

 

Tarkistus  17 

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; 

Or. en 
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Tarkistus  18 

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;  

Or. en 

 

Tarkistus  19 

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; 

Or. en 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

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; 

Or. en 
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Tarkistus  21 

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; 

Or. en 

 

Tarkistus  22 

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; 

Or. en 

 

Tarkistus  23 

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 

käteinen tai muut rahavarat;  

Or. en 
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Tarkistus  24 

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 valtiontuki; 

Or. en 

 

Tarkistus  25 

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 tytäryhtiöiden 

luettelo ja niitä koskevat tiedot, jotka 

vastaavat tässä artiklassa tarkoitettuja 

emoyrityksen tietoja koskevia 

vaatimuksia; 

Or. en 

 

Tarkistus  26 

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. 

Or. en 
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Tarkistus  27 

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 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  28 

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. 
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Or. en 

 

Tarkistus  29 

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. 

Or. en 

 

Tarkistus  30 

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 samana 

päivänä taltioitava kertomus myös 

Euroopan komission hallinnoimaan 

julkiseen rekisteriin. 

Or. en 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 e artikla – 2 kohta 
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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 

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. 

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 

kollektiivisesti vastuussa sen 

varmistamisesta, että tuloverotietoja 

koskeva kertomus laaditaan, julkaistaan ja 

asetetaan saataville 48 b, 48 c ja 48 d 

artiklan mukaisesti. 

Or. en 

 

Tarkistus  32 

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 

perustuttava sellaisten verotuksellisten 

lainkäyttöalueiden arviointiin, jotka eivät 

täytä seuraavia perusteita: 

 

(1)  avoimuus ja tietojenvaihto, 

mukaan lukien pyynnöstä suoritettava 

tietojenvaihto ja finanssitilitietojen 
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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. 

 

Or. en 

 

Tarkistus   33 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

48 j artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 48 j artikla 

 Kertomuksen yhteinen malli  

 Komissio vahvistaa 

täytäntöönpanosäädöksin yhteisen mallin, 

johon 48 b artiklan 1, 3, 4 ja 6 kohdassa 

ja 48 c artiklan 5 kohdassa viitataan. 

Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 50 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

noudattaen. 

Or. en 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2013/34/EU 

49 artikla 
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Komission teksti Tarkistus 

(3) Muutetaan 49 artikla seuraavasti: Poistetaan. 

(a)  Korvataan 2 ja 3 kohta 

seuraavasti: 

 

”2.  Siirretään 1 artiklan 2 kohdassa, 3 

artiklan 13 kohdassa, 46 artiklan 2 

kohdassa ja 48 g artiklassa tarkoitettu 

valta antaa delegoituja säädöksiä 

komissiolle määräämättömäksi ajaksi 54 

artiklassa tarkoitetusta päivästä alkaen. 

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto 

voi milloin tahansa peruuttaa 1 artiklan 2 

kohdassa, 3 artiklan 13 kohdassa, 46 

artiklan 2 kohdassa ja 48 g artiklassa 

tarkoitetun säädösvallan siirron. 

Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 

päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 

Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää 

seuraavana päivänä, jona sitä koskeva 

päätös julkaistaan Euroopan unionin 

virallisessa lehdessä, tai jonakin 

myöhempänä, kyseisessä päätöksessä 

mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei 

vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 

säädösten pätevyyteen.” 

 

(b)  Lisätään 3 a kohta seuraavasti:  

”3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy 

delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 

jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 

paremmasta lainsäädännöstä [päivä] 

tehdyssä toimielinten välisessä 

sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden 

mukaisesti.” 

 

(c) Korvataan 5 kohta seuraavasti:  

”5.  Edellä olevien 1 artiklan 2 

kohdan, 3 artiklan 13 kohdan, 46 artiklan 

2 kohdan ja 48 g artiklan nojalla annettu 

delegoitu säädös tulee voimaan 

ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 

neuvosto ei ole kahden kuukauden 

kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 

on annettu tiedoksi Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 

vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
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parlamentti että neuvosto ovat ennen 

mainitun määräajan päättymistä 

ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 

vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 

tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 

jatketaan kahdella kuukaudella. 

Or. en 
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PERUSTELUT 

 

Yritysten verotietoja koskeva maakohtainen raportointi on keskeinen osa kansainvälisten 

veropetosten ja veronkierron sekä verojärjestelmien välisen alhaisimmalla sääntelytasolla 

kilpailemisen torjuntaa. Kuitenkin tämän direktiivin suomat edut menevät selvästi 

pidemmälle. Liikkuvuuden sekä Euroopan laajuisen ja maailmanlaajuisen taloudellisen 

toiminnan lisääntyessä avoin tietojen julkistaminen on ennakkoedellytys vahvalle 

yrityshallinnolle ja keino edistää yritysten yhteiskuntavastuuta. 

 

Tällä hetkellä kansalaiset eivät voi käyttää julkaistuja yritysten tilinpäätöstietoja edes sen 

selvittämiseen, toimivatko monikansalliset yritykset heidän verotuksellisilla 

lainkäyttöalueillaan. 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 yritysten maailmanlaajuista avoimuutta koskeva 

yhteiskuntiamme hyödyttävä muutos, josta hyötyvät myös kansalaiset, osakkeenomistajat, 

veroviranomaiset, sijoittajat ja taloustieteilijät, sillä näin heillä on käytettävissään keino 

saattaa hallitukset ja monikansalliset yritykset vastuuseen toimistaan.  

 

Esittelijät katsovat, että verotukseen ja yritysvastuuseen liittyvien tavoitteiden lisäksi myös 

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 

sopeutumistarpeista. 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 muuta kuin 

rahoitusalan raportointia koskevasta direktiivistä käydyn keskustelun yhteydessä. 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 säädöskäytännön kannalta uusien yritys- ja konserniluokkien käyttöönottoa 

on vältettävä. Tämän tilinpäätösdirektiivin tarkistuksen olisi vastattava tilinpäätösdirektiivin 

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

sitten määritelty. Kyseinen käsite juontuu vuonna 1978 annetusta neljännestä 

yhtiöoikeusdirektiivistä. Komissio ei ole tähän mennessä tyydyttävästi perustellut uuden 
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kynnysarvon käyttöönoton tarvetta. Koska pk-yrityksillä ei ole varaa investoida 

postilaatikkoyhtiörakenteisiin siirtääkseen keinotekoisesti voittojaan, ne joutuvat 

monikansallisia yrityksiä heikompaan kilpailuasemaan. Jotta voidaan varmistaa terveelliset 

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

yhteinen yritysten raportointijärjestelmä, joka perustuu periaatteeseen, jonka mukaan voitot 

on verotettava siinä maassa, jossa ne ovat syntyneet. Näin ollen 3 artiklan 7 kohdassa 

määriteltyihin konserneihin ja kaikkiin 3 artiklan 4 kohdassa määriteltyihin suuriin yrityksiin 

olisi sovellettava uusia julkistamisvaatimuksia.  

 

• Esittelijät katsovat, että olisi epätarkoituksenmukaista rajoittaa tämän direktiivin 

soveltamisalaa 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. Yhdistämättömien tietojen julkistamista 

koskeva esittelijöiden vaatimus on sopusoinnussa EU:n kehityspolitiikan johdonmukaisuuden 

kanssa, sillä sen tavoitteena on edistää verosäännösten noudattamista ja auttaa tehokkaasti 

kehitysmaita hyödyntämään verotulojaan. 

 

• Esittelijät pitävät olennaisen tärkeänä, että julkaisun muoto 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. Tässä yhteydessä esittelijät haluavat myös korostaa, että 

monikansallisten yritysten toiminnan avoimuuden lisääminen on keskeistä useiden 

mekanismien, kuten postilaatikkoyhtiöiden, patenttiboksien ja siirtohinnoittelun, avulla 

operoitujen voitonsiirtojen sekä eri oikeusjärjestelmien välisten epäterveiden 

verokilpailukäytäntöjen lopettamiselle. Näitä keinoja on aivan liian usein käytetty 

kansalaisten, erityisesti veronmaksajien, työntekijöiden ja pk-yritysten vahingoksi.  

 


