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PERUSTELUT 

1. EHDOTUKSEN TAUSTA 

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan (CCCTB) tarkoituksena on purkaa eräät merkittävimmät 
kasvua hidastavat verotukselliset esteet sisämarkkinoilla. Koska yhteisiä yhtiöverosääntöjä ei 
ole, kansallisten verojärjestelmien keskinäinen vaikutus johtaa usein liikaverotukseen ja 
siihen, että yrityksille aiheutuu suuria hallinnollisia rasitteita ja korkeita kustannuksia 
verosäännösten noudattamisesta. Tällainen tilanne ei kannusta tekemään investointeja EU:ssa 
eikä vastaa tiedonannossa ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun 
strategia”1 vahvistettuja prioriteetteja. CCCTB on tärkeä aloite, jolla pyritään poistamaan 
esteet sisämarkkinoiden toteutumiselta2. Vuotuisessa kasvuselvityksessä3 CCCTB katsottiin 
kasvua kiihdyttäväksi aloitteeksi, joka on toteutettava etupainotteisesti kasvun ja työpaikkojen 
luomisen edistämiseksi. 

Ehdotetulla yhteisellä lähestymistavalla varmistettaisiin kansallisten verojärjestelmien 
johdonmukaisuus, mutta verokantoja ei yhdenmukaistettaisi. Verokannoilla käytävää tervettä 
kilpailua on kannustettava. Verokantojen erojen vuoksi sisämarkkinoilla voidaan edelleen 
harjoittaa verokilpailua jossakin määrin, ja tällainen terve kilpailu lisää läpinäkyvyyttä ja 
antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tarkastella kilpailukykyään ja budjettitarpeitaan, kun ne 
vahvistavat verokantansa. 

CCCTB:ssä otetaan huomioon verojärjestelmien uudelleentarkastelu ja siirtyminen Eurooppa 
2020 -strategiassa mainittuun kasvua edistävään ja vihreään verotukseen. Yhteistä pohjaa 
suunniteltaessa yhtenä ehdotuksen keskeisenä tekijänä oli tutkimuksen ja kehityksen 
tukeminen. CCCTB:ssä kaikki tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät menot ovat 
vähennyskelpoisia. Tämä kannustaa järjestelmän valitsevia yrityksiä jatkamaan investointeja 
tutkimukseen ja kehitykseen. Tappioiden kuittaaminen yli rajojen supistanee yhdistettyä 
veropohjaa CCCTB-järjestelmässä, mutta yleensä yhteinen veropohja johtaisi kuitenkin 
tilanteeseen, jossa veropohja on keskimäärin laajempi kuin nykyisessä järjestelmässä lähinnä 
sen vuoksi, että omaisuuserien poistomahdollisuus säilytetään. 

Markkinaehtoperiaatteeseen perustuvien siirtohinnoittelumuodollisuuksien noudattamisesta 
aiheutuvat korkeat kustannukset ovat merkittävä este sisämarkkinoilla. Läheisesti 
integroituneiden konsernien yleisin organisoitumistapa osoittaa selkeästi, että 
markkinaehtoperiaatteen mukainen liiketapahtumakohtainen hinnoittelu ei välttämättä ole 
enää soveltuvin ratkaisu voitonjaolle. Tappiot voidaan kuitata rajojen yli ainoastaan harvoissa 
tapauksissa EU:n sisällä, mikä johtaa rajatylittävää toimintaa harjoittavien yhtiöiden 
liikaverottamiseen. Kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset eivät myöskään sovellu 
kaksinkertaisen verotuksen estämiseen sisämarkkinoilla, sillä ne on suunniteltu toimimaan 
kahdenvälisissä yhteyksissä globaalilla tasolla eikä läheisesti integroidussa ympäristössä. 

                                                 
1 Komission tiedonanto ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun strategia”, 

KOM(2010) 2020, 3.3.2010. 
2 Komission tiedonanto ”Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Kohti kilpailukykyistä sosiaalista 

markkinataloutta – 50 ehdotusta yhteistyön, yritystoiminnan ja vuorovaikutuksen parantamiseksi”, 
KOM(2010) 608, 27.10.2010. 

3 Komission tiedonanto ” Vuotuinen kasvuselvitys: EU:lle kattava ratkaisu kriisiin”, KOM(2011) 11, 
12.1.2010. 
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CCCTB on veropohjan laskentaa koskeva yhteinen sääntökokonaisuus, jota sovelletaan 
EU:ssa verotuksellista kotipaikkaansa pitäviin yhtiöihin ja kolmansien maiden yhtiöiden 
EU:ssa sijaitseviin sivuliikkeisiin. Yhteisessä verokehyksessä on erityisesti sääntöjä kunkin 
yhtiön (tai sivuliikkeen) yksittäisen verotettavan tuloksen laskennasta, näiden tulosten 
yhdistämisestä kun kyseessä on konserni ja yhdistetyn veropohjan jakamisesta kullekin 
asianomaiselle jäsenvaltiolle. 

CCCTB on avoin kaikille yhtiöille niiden koosta riippumatta. Monikansallisilta yhtiöiltä 
poistuisivat eräät sisämarkkinoiden veroesteet, ja pk-yrityksille aiheutuisi vähemmän 
kustannuksia sääntöjen noudattamisesta silloin, kun ne päättävät laajentaa kaupallista 
toimintaansa toiseen jäsenvaltioon. Järjestelmä perustuu vapaaehtoisuuteen. Koska kaikki 
yhtiöt eivät käy kauppaa rajojen yli, CCCTB ei aiheuta uuteen verojärjestelmään 
siirtymiskustannuksia yhtiöille, jotka eivät aio laajentaa toimintaansa kansallisen alueensa 
ulkopuolelle. 

Yhdenmukaistaminen koskee ainoastaan veropohjan laskentaa eikä se vaikuta kirjanpitoon. 
Jäsenvaltiot jatkavat siis kansallisten kirjanpitosääntöjensä soveltamista. CCCTB-
järjestelmällä otetaan käyttöön yhtiöiden veropohjan laskentaa koskevat autonomiset säännöt, 
jotka eivät vaikuta vuotuisten eikä konsolidoitujen tilinpäätösten laadintaan.  

Verokantoja ei ole tarkoitus yhdenmukaistaa. Kukin jäsenvaltio soveltaa omaa verokantaansa 
osuuteensa veronmaksajien veropohjasta. 

CCCTB-järjestelmässä konsernien olisi sovellettava yhtä verosääntökokonaisuutta koko 
unionissa ja asioitava vain yhden verohallinnon kanssa (ns. yhden luukun järjestelmä). 
Yhtiöön, joka valitsee CCCTB:n, ei enää sovellettaisi kansallisia yhtiöverojärjestelyjä niillä 
aloilla, joita yhteiset säännöt koskevat. Yhtiöön, joka ei täytä ehtoja CCCTB-järjestelmän 
soveltamiseksi tai ei valitse sitä, sovelletaan edelleen kansallisia yhtiöverosääntöjä, joihin 
voivat kuulua esim. erityiset tutkimusta ja kehitystä koskevat verohelpotusjärjestelmät. 

Kansallisten rajojen yli toimintaa harjoittavat yritykset hyötyvät mahdollisuudesta 
kompensoida tappioita rajojen yli ja yhtiöverosääntöjen noudattamisesta aiheutuvien 
kustannusten alenemisesta. Järjestelmässä voitot ja tappiot yhdistettäisiin välittömästi EU:n 
laajuisten veropohjien laskentaa varten, mikä vähentäisi liikaverotusta rajatylittävissä 
tilanteissa ja parantaisi siten verotuksen neutraaliutta kotimaisten ja rajatylittävien toimintojen 
välillä. Tämä auttaisi hyödyntämään paremmin sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. 
EU:n monikansallisista yrityksistä valitusta otannasta tehtyjen laskelmien perusteella 
keskimäärin noin 50 prosenttia muista kuin monikansallisista rahoituslaitoskonserneista ja 17 
prosenttia monikansallisista rahoituslaitoskonserneista voisi hyötyä suoraan välittömästä 
tappioiden kompensoinnista rajojen yli.  

Yksi merkittävistä CCCTB:n tuomista hyödyistä on se, että yhtiöille sääntöjen 
noudattamisesta aiheutuvat kustannukset alenevat. Tutkimuksen mukaan tällaiset verotukseen 
liittyvistä toistuvista tehtävistä aiheutuvat kustannukset alenisivat CCCTB-järjestelmässä noin 
7 prosenttia. Sääntöjen noudattamisesta aiheutuvien tosiasiallisten ja koettujen kustannusten 
alenemisen uskotaan vaikuttavan merkittävällä tavalla yritysten mahdollisuuteen ja 
halukkuuteen laajentua ulkomaille keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. CCCTB:n odotetaan 
lyhentävän huomattavasti sääntöjen noudattamiseen kuluvaa aikaa ja siitä aiheutuvia menoja, 
kun monikansallinen yhtiö perustaa uuden tytäryhtiön toiseen jäsenvaltioon. Selvitykseen 
osallistuneet veroasiantuntijat arvioivat, että suuri yhtiö käyttää keskimäärin yli 140 000 euroa 
(0,23 prosenttia liikevaihdostaan) veroihin liittyviin kuluihin perustaessaan uuden tytäryhtiön 
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toiseen jäsenvaltioon. CCCTB alentaa näitä kustannuksia 87 000 eurolla eli 62 prosenttia. 
Keskikokoiselle yhtiölle aiheutuvat säästöt ovat vielä huomattavammat, koska menojen 
odotetaan vähenevän 128 000 eurosta (0,55 prosenttia liikevaihdosta) 42 000 euroon eli 
67 prosenttia.  

Ehdotus hyödyttää kaikkia yhtiöitä niiden koosta riippumatta. Se on kuitenkin erityisen 
hyödyllinen tuettaessa ja kannustettaessa pk-yrityksiä käyttämään hyödyksi sisämarkkinoiden 
tarjoamia etuja siten kuin eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen4 
uudelleentarkastelussa vahvistetaan. CCCTB:n ansiosta veroesteet ja hallinnolliset rasitteet 
vähenevät, joten toiminnan laajentaminen EU:n sisällä tulee helpommaksi ja halvemmaksi pk-
yrityksille. Rajat ylittävää toimintaa harjoittavat pk-yritykset, jotka valitsevat CCCTB:n 
käytön, voivat laskea yhtiöveropohjansa ainoastaan yhtä sääntökokonaisuutta noudattaen. 
CCCTB täydentää yksityistä eurooppayhtiötä koskevaa ehdotusta, josta käytävät keskustelut 
jatkuvat neuvostossa. EU:ssa toimivien yhtiöiden veropohjan laskentaa koskeva yhteinen 
kehys olisi erityisen hyödyllinen useissa jäsenvaltioissa toimiville yksityisille 
eurooppayhtiöille. 

Ehdotuksella ei pyritä vaikuttamaan verotuloihin, ja sen vaikutuksia jäsenvaltioiden väliseen 
veropohjien jakoon on analysoitu. Järjestelmän vaikutus jäsenvaltioiden tuloihin riippuu 
loppujen lopuksi siitä, miten erilaisia veroinstrumentteja tai sovellettavia verokantoja 
mahdollisesti mukautetaan kansallisilla toimenpiteillä. Tältä osin on vaikea ennustaa 
järjestelmän tarkkaa vaikutusta kuhunkin jäsenvaltioon. Jos kuitenkin veropohjan 
kohdentaminen jäsenvaltioiden välillä ei vastaa liiketoiminnan laajuutta, voidaan 
poikkeuksellisesti soveltaa suojalausekkeessa mainittavaa vaihtoehtoista menetelmää. 
Direktiiviin sisältyy lisäksi lauseke vaikutusten arvioimisesta uudelleen viisi vuotta direktiivin 
voimaantulon jälkeen.  

Vapaaehtoisen järjestelmän käyttöönotto tarkoittaa luonnollisesti sitä, että jäsenvaltioiden 
verohallintojen on hallinnoitava kahta erilaista verojärjestelmää (CCCTB ja niiden oma 
kansallinen yhtiöverojärjestelmä). Toisaalta CCCTB:n käyttöönotto vähentää yhtiöiden 
mahdollisuutta verosuunnitteluun siirtohinnoittelua ja jäsenvaltioiden verojärjestelmien 
välisiä yhteensopimattomuuksia hyväksi käyttämällä. Unionin tuomioistuimeen saatettavat 
riitatapaukset ja kaksinkertaista verotusta koskevissa sopimuksissa määrätyt keskinäiset 
sopimusmenettelyt vähenevät. 

Jäsenvaltioiden verohallintoja on tarkoitus auttaa CCCTB:n täytäntööpanoa edeltävässä 
vaiheessa EU:n FISCALIS-ohjelman kautta. 

Tässä ehdotuksessa on yhtiöverotusta koskevat yhteiset säännöt. Siinä täsmennetään, kuka voi 
valita järjestelmän käytön, kuinka veropohja lasketaan ja mitkä ovat yhdistämisessä 
sovellettava muuttujat ja tekijät. Siinä on myös väärinkäytöksiä koskevia sääntöjä, ja siinä 
määritellään, kuinka yhdistetty veropohja jaetaan ja kuinka jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava 
CCCTB:tä yhden luukun järjestelmää noudattaen. 

2. KUULEMISET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

(a) Kuulemiset 

                                                 
4 Komission tiedonanto ”Eurooppalaisia pk-yrityksiä tukevan aloitteen uudelleentarkastelu”, KOM(2011) 

78 lopullinen, 23.2.2011. 
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Kun yhtiöverotusta koskeva tutkimus julkaistiin 2001, komissio käynnisti asiasta laajan 
julkisen keskustelun ja järjesti useita konsultaatioita. 

Tärkein vaihe oli CCCTB-työryhmän perustaminen. Tähän työryhmään kuului verohallintojen 
asiantuntijoita kaikista jäsenvaltioista. CCCTB-työryhmä perustettiin marraskuussa 2004, ja 
se piti 13 täysistuntoa huhtikuuhun 2008 mennessä. Lisäksi perustettiin kuusi alaryhmää, 
joiden tehtävänä oli tutkia tarkemmin tiettyjä aloja ja raportoida niistä CCCTB-työryhmälle. 
Kansallisten asiantuntijoiden tehtävänä oli teknisen avun ja neuvojen antaminen komission 
yksiköille. CCCTB-työryhmä kokoontui laajennetussa kokoonpanossa kolme kertaa 
(joulukuussa 2005, 2006 ja 2007). Näissä tilaisuuksissa annettiin liike-elämän, ammattialan ja 
tiedemaailman asiantuntijoille ja sidosryhmille mahdollisuus ilmaista näkemyksensä. 

Lisäksi komissio kuuli epävirallisesti useita liike-elämän järjestöjä ja ammatillisia yhdistyksiä 
kahdenvälisesti. Jotkut näistä eturyhmistä ilmaisivat kantansa virallisesti. Akateemisten 
tutkimusten tulokset otettiin myös huomioon. Näin komissio sai johtavilta tutkijoilta heidän 
kantansa eri järjestelmän piirteisiin. 

Komissio järjesti myös tilaisuudet Brysselissä (huhtikuussa 2002) ja Roomassa (joulukuussa 
2003 puheenjohtajavaltion Italian kanssa). Helmikuussa 2008 komissio järjesti yhdessä erään 
akateemisen laitoksen kanssa Wienissä konferenssin, jossa keskusteltiin useista CCCTB-
järjestelmän kannalta merkittävistä yksityiskohdista. Lopuksi komissio kuuli 20. lokakuuta 
2010 jäsenvaltioiden, liike-elämän, ajatushautomojen ja akateemisten laitosten edustajia 
eräistä kohdista, joita komission yksiköt olivat tarkastelleet uudelleen ja kehittäneet 
huhtikuussa 2008 pidetyn CCCTB-työryhmän viimeisen kokouksen jälkeen. 
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(b) Vaikutusten arviointi 

Erittäin yksityiskohtainen vaikutusten arviointi on tehty. Siinä on otettu huomioon seuraavien 
selvitysten tulokset: (i) European Tax Analyzer -tietokanta (ETA); (ii) tilintarkastustoimisto 
Price Waterhouse Cooperin (PWC) selvitys; (iii) Amadeus- ja Orbis-tietokannat (iv) Deloitte-
konsulttiyrityksen selvitys ja (v) CORTAXin selvitys. 

Raportissa on noudatettu pääsihteeristön julkaisemia vaikutusten arviointia koskevia 
suuntaviivoja, joten siinä on i) kuvaus konsultaatioprosessista, ii) kuvaus ongelmista, iii) 
lausunto toimenpiteen tavoitteista, ja iv) vertailu sellaisten vaihtoehtoisten toimenpiteiden 
välillä, joilla samat tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Vaikutustenarvioinnissa tarkastellaan 
erityisesti, olisiko otettava käyttöön yhteinen veropohja, joka ei ole yhdistetty (CCTB), vai 
yhteinen yhdistetty veropohja (CCCTB), ja olisiko järjestelmän oltava pakollinen vai 
vapaaehtoinen. Siinä verrataan myös eri vaihtoehtojen taloudellisia, sosiaalisia ja 
ympäristöllisiä vaikutuksia. 

Eri vaihtoehtojen vertailu 

Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan eri vaihtoehtoja. Tarkoituksena on parantaa Euroopan 
yhtiöiden kilpailukykyä antamalla niille mahdollisuus laskea EU:n laajuiset voittonsa yhtä 
sääntökokonaisuutta noudattaen ja näin ollen valita niiden tarpeisiin parhaiten soveltuvan 
lainsäädännöllisen ympäristön ja samalla välttää 27 erilaisen kansallisen verojärjestelmän 
aiheuttamat verokustannukset. Raportissa tarkastellaan neljää vaihtoehtoa, joita verrataan 
tilanteeseen, jossa toimia ei toteuteta (vaihtoehto 1): 

i) Vapaaehtoinen yhteinen yhtiöveropohja (vapaaehtoinen CCTB): EU:ssa 
verotuksellista kotipaikkaansa pitävät yhtiöt (ja EU:ssa sijaitsevat kiinteät 
toimipaikat) voisivat laskea veropohjansa koko unionissa sovellettavaa yhteistä 
sääntökokonaisuutta noudattaen ja jättää huomioimatta 27 erilaista kansallista 
yhtiöverojärjestelmää. Konsernin sisäisiin liiketapahtumiin sovellettaisiin edelleen 
erillistä kirjanpitoa (eli markkinaehtoperiaatteen mukaista liiketapahtumakohtaista 
hinnoittelua), sillä järjestelmään ei kuuluisi verotettavien tulosten yhdistäminen 
(vaihtoehto 2). 

ii) Pakollinen yhteinen yhtiöveropohja (pakollinen CCTB): kaikkien vaatimukset 
täyttävien EU:ssa verotuksellista kotipaikkaansa pitävien yhtiöiden (ja EU:ssa 
sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojen) olisi laskettava veropohjansa koko unionissa 
sovellettavaa yhteistä sääntökokonaisuutta noudattaen. Uusilla säännöillä 
korvattaisiin nykyiset 27 kansallista yhtiöverojärjestelmää. Koska voittoja ja 
tappioita ei yhdistettäisi, konsernin sisäisten liiketapahtumien voitonjako 
määritettäisiin edelleen erillisellä kirjanpidolla (vaihtoehto 3) 

(iii) Vapaaehtoinen yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (vapaaehtoinen CCCTB): EU:n 
laajuista yhdistettyä veropohjaa koskevaa yhteistä sääntökokonaisuutta voitaisiin 
soveltaa nykyisten 27 kansallisen yhtiöverojärjestelmän asemesta ja sen sijaan, että 
etuyhteydessä oleville yrityksille tuottoja jaettaessa käytetään erillistä kirjanpitoa. 
Kunkin konserniyhtiön (EU:ssa verotuksellista koripaikkaansa pitävä yhtiö tai 
EU:ssa sijaitseva kiinteä toimipaikka) verotettavat tulokset yhdistettäisiin yhteiseksi 
veropohjaksi ja jaettaisiin uudelleen etukäteen sovittua jakokaavaa käyttäen. Tässä 
vaihtoehdossa EU:ssa verotuksellista kotipaikkaansa pitävät yhtiöt ja/tai unionin 
ulkopuolella verotuksellista kotipaikkaansa pitävien yhtiöiden omistamat EU:ssa 
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sijaitsevat kiinteät toimipaikat voisivat soveltaa CCCTB-järjestelmää, jos ne täyttävät 
konsernin muodostamista koskevat ehdot ja kaikki nämä ehdot täyttävät samaan 
konserniin kuuluvat yhtiöt valitsevat yhteisten sääntöjen soveltamisen (vaihtoehto 4). 

iv) Pakollinen yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (pakollinen CCCTB): EU:ssa 
verotuksellista kotipaikkaansa pitävien yhtiöiden ja unionin ulkopuolella 
verotuksellista kotipaikkaansa pitävien yhtiöiden omistamien EU:ssa sijaitsevien 
kiinteiden toimipaikkojen olisi pakko soveltaa CCCTB-sääntöjä, jos ne täyttävät 
konsernin muodostamista koskevat ehdot. 

Vaikutusten arviointi 

Vaikutusten arvioinnin taloudellisista tuloksista käy ilmi, että jos havaitut yhtiöveroesteet 
poistettaisiin, yritykset voisivat tehdä parempia taloudellisia valintoja ja parantaa siten 
talouden kokonaistehokkuutta. Vaihtoehtoinen ja pakollinen CCCTB johtaisivat molemmat 
hyvinvoinnin lievään paranemiseen. Vapaaehtoinen CCCTB on suositeltavampi vaihtoehto 
useista syistä. Kaksi tärkeintä vaikutusten arvioinnissa havaittua syytä ovat i) vaikutuksen 
työllisyyteen arvioidaan olevan parempi ja ii) se, että jokaisen unionin yhtiön ei tarvitse 
siirtyä uuteen veropohjan laskentatapaan (riippumatta siitä, toimiiko se yhdessä vai 
useammassa jäsenvaltiossa). 

Arvioituihin uudistuksiin uskotaan liittyvän merkittäviä vaikutuksia, jotka parantavat 
dynaamisuutta pitkällä aikavälillä. Useilla oikeudenkäyttöalueilla toimivien yhtiöiden 
epävarmuuden lieventyminen ja (tosiasiallisten ja koettujen) kustannusten pieneneminen ovat 
tärkeimpiä odotettuja parannuksia. Tämä johtaa loppujen lopuksi rajatylittävien investointien 
lisääntymiseen unionissa, koska eurooppalaiset ja ulkomaiset monikansalliset yritykset 
laajentavat toimintaansa entisestään ja aiemmin pelkästään kotimaassaan toimineet yhtiöt 
tekevät uusia investointeja toisissa jäsenvaltioissa. Erityisesti se, että yhtiöille ei enää 
aiheutuisi lisäkustannuksia velvoitteesta noudattaa erilaisia kansallisia verosääntöjä eikä 
niiden tarvitsisi asioida kuin yhden verohallinnon kanssa (yhden luukun järjestelmä), parantaa 
todennäköisesti yhtiöiden valmiuksia laajentua rajojen yli. Tämä hyödyttäisi erityisesti pk-
yrityksiä, joihin nykyiset verosääntöjen noudattamisesta aiheutuvat korkeat kustannukset 
vaikuttavat kaikkein eniten. 

Vaikka vaikutusten arvioinnissa todetaan, että CCCTB:n käyttöönoton lopullinen vaikutus 
kokonaisverotuottoon riippuu jäsenvaltioiden omista poliittisista valinnoista, jäsenvaltioiden 
olisi pidettävä silmällä tulovaikutuksia erityisesti useiden jäsenvaltioiden erittäin vaikean 
budjettitilanteen vuoksi. 

Yleisesti ottaen yhteistä veropohjaa koskevat uudet säännöt johtaisivat tilanteeseen, jossa 
keskimääräinen veropohja on laajempi kuin nykyisessä järjestelmässä. Niiltä osin kun syntyy 
tappioita, joita kuitataan yli rajojen, verotettavien tulosten yhdistäminen yleensä pienentää 
yhteistä veropohjaa CCCTB:tä sovellettaessa. 

Järjestelmän vaikutus jäsenvaltioiden tuloihin riippuu loppujen lopuksi siitä, miten erilaisia 
veroinstrumentteja tai sovellettavia verokantoja mahdollisesti mukautetaan kansallisella 
tasolla. Tältä osin on vaikea ennustaa järjestelmän tarkkaa vaikutusta kuhunkin jäsenvaltioon. 
Direktiiviin sisältyy kuitenkin lauseke vaikutusten arvioimisesta uudelleen viiden vuoden 
kuluttua. 



FI 10   FI 

3. EHDOTUKSEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET NÄKÖKOHDAT 

(a) Oikeusperusta 

Suora verolainsäädäntö kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan 
soveltamisalaan. Siinä määrätään, että kyseisen artiklan mukaisessa oikeudellisten 
toimenpiteiden lähentämisessä sovellettava oikeudellinen muoto on direktiivi. 

(b) Toissijaisuusperiaate 

Tämä ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

CCCTB-järjestelmän tarkoituksena on poistaa verotukselliset esteet, jotka aiheutuvat lähinnä 
siitä, että unionissa sovellettavat 27 erilaista verojärjestelmää vaikeuttavat yhtiöiden toimintaa 
sisämarkkinoilla. Kunkin jäsenvaltion erikseen suunnittelemat ja täytäntöönpanemat 
koordinoimattomat toimet johtaisivat tällaiseen samanlaiseen tilanteeseen, jossa yhtiöiden 
olisi edelleen asioitava eri verohallinnon kanssa jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa niillä on 
veronalaista toimintaa. 

Tässä ehdotetut säännöt, kuten rajatylittävien tappioiden hyvitys ja veroton konsernien 
uudelleenorganisointi, olisivat tehottomia ja aiheuttaisivat todennäköisesti markkinoiden 
vääristymistä (erityisesti kaksinkertaista verotusta tai verottamatta jättämistä), jos kukin 
jäsenvaltio soveltaisi omaa järjestelmäänsä. Erilaiset voitonjakoa koskevat kansalliset säännöt 
eivät myöskään yksinkertaistaisi nykyistä monimutkaista prosessia, jossa yritysten voitot 
jaetaan etuyhteydessä olevien yritysten kesken. 

Yhteinen lähestymistapa on siksi välttämätön tässä tapauksessa. 

Etuyhteydessä olevien yritysten veropohjan laskentaa, yhdistämistä ja jakamista koskevan 
yhteisen sääntökokonaisuuden odotetaan lieventävän nykyisten 27 erilaisen verojärjestelmän 
keskinäisen vaikutuksen synnyttämiä markkinavääristymiä. Lisäksi järjestelmän peruspilarit, 
erityisesti tappioiden hyvitys rajojen yli, verottomat konsernin sisäiset varojensiirrot ja 
konsernin veropohjan kohdentaminen jakokaavaa käyttäen, voivat toteutua vain yhteisessä 
sääntely-ympäristössä. Vastaavasti olisi laadittava hallintomenettelyä koskevat yhteiset 
säännöt, jotta yhden luukun hallintojärjestelmä voisi toimia. 

Tämä ehdotus koskee vain keskenään etuyhteydessä olevien yritysten välisen veropohjan 
laskentaa koskevien erilaisten kansallisten järjestelmien aiheuttamien veroesteiden 
poistamista. Yhtiöverotutkimuksen jälkeen tehdyssä työssä kävi ilmi, että nämä veroesteet 
voitaisiin poistaa parhaiten yhteisellä kehyksellä, jossa säännellään yhtiöveropohjan laskentaa 
sekä voittojen ja tappioiden yhdistämistä rajojen yli. Näitä asioita voidaan käsitellä ainoastaan 
unionin tasolla annetulla lainsäädännöllä, sillä ne ovat luonteeltaan lähinnä rajatylittäviä. Näin 
ollen tämä ehdotus on toissijaisuusperiaatteen mukainen, koska jäsenvaltioiden tasolla 
toteutetuilla toimilla ei voitaisi saavuttaa haluttuja tuloksia. 

(c) Suhteellisuusperiaate 

Tällä vapaaehtoisuuteen perustuvalla järjestelmällä saadaan havaittuihin ongelmiin kaikkein 
oikeasuhteisin ratkaisu. Sillä ei pakoteta yhtiöitä, jotka eivät aio harjoittaa toimintaa rajojen 
yli, maksamaan tarpeettomia hallintokustannuksia yhteisten sääntöjen täytäntöönpanosta, 
joista ei olisi niille mitään todellista hyötyä. 
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Tämän aloitteen uskotaan luovan suotuisammat olosuhteet sisämarkkinoilla tehtäville 
investoinneille, koska verosääntöjen noudattamisesta aiheutuvien kustannusten uskotaan 
alenevan. Lisäksi yhtiöt saisivat todennäköisesti merkittävää hyötyä 
siirtohinnoittelumuodollisuuksien poistumisesta, verottomasta konsernin sisäisestä 
uudelleenorganisoinnista ja mahdollisuudesta siirtää tappiot rajojen yli saman konsernin 
sisällä. Positiiviset vaikutukset lienevät suuremmat kuin mahdollisesti lisääntyvät rahoitus- ja 
hallintokustannukset, joita kansallisille veroviranomaisille aiheutuisi alkuvaiheessa 
järjestelmän täytäntöönpanosta. 

Tässä ehdotetut toimenpiteet ovat soveltuvia ja tarpeellisia haluttujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi (eli ovat suhteellisuusperiaatteen mukaisia). Ne koskevat erityisesti 
yhtiöveropohjan yhdenmukaistamista, joka on ehdoton edellytys havaittujen veroesteiden ja 
sisämarkkinoita vääristävien tekijöiden poistamiselle. Tältä osin olisi selvennettävä, että tällä 
ehdotuksella ei yhdenmukaisteta verokantoja millään tavalla (eikä aseteta 
vähimmäisverokantoja). Verokantojen määrittäminen kuuluu jäsenvaltioiden verotukselliseen 
suvereniteettiin, minkä vuoksi niistä määrätään kansallisessa lainsäädännössä. 

4. TALOUSARVIOVAIKUTUKSET 

Tällä direktiiviehdotuksella ei ole vaikutuksia talousarvioon. 
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2011/0058 (CNS) 

Ehdotus: 

NEUVOSTON DIREKTIIVI  

yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) 

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka 

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 115 artiklan, 

ottaa huomioon komission ehdotuksen, 

sen jälkeen kun säädösehdotus on toimitettu kansallisille parlamenteille, 

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon5, 

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon6, 

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä, 

sekä katsoo seuraavaa: 

(1) Yhtiöt, jotka haluavat harjoittaa unionin sisällä rajatylittävää liiketoimintaa, kohtaavat 
vakavia esteitä ja markkinavääristymiä, koska erilaisia yhtiöverojärjestelmiä on 27. 
Nämä esteet ja vääristymät haittaavat sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Ne 
jarruttavat unionissa tehtäviä investointeja ja ovat 3 päivänä maaliskuuta 2010 
annetussa komission tiedonannossa ”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistuvan kasvun strategia”7 vahvistettujen prioriteettien vastaisia. Ne ovat myös 
ristiriidassa erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden asettamien 
vaatimusten kanssa. 

(2) Rajatylittävän liiketoiminnan veroesteet ovat erityisen vakavia pienille ja keskisuurille 
yrityksille, joilla ei usein ole riittävästi resursseja selviytyä markkinoiden 
tehottomuudesta. 

(3) Jäsenvaltioiden välillä tehtävät kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset eivät ole 
tarkoituksenmukainen ratkaisu. Voimassa olevassa unionin yhtiöverolainsäädännössä 
käsitellään vain muutamia erityisongelmia. 

(4) Järjestelmä, jossa yhtiöt voivat pitää unionia yhtiöverotarkoituksissa yhtenä 
markkinana, helpottaisi unionissa verotuksellista kotipaikkaansa pitävien yritysten 
rajatylittävää toimintaa ja edistäisi tavoitetta tehdä unionista kansainvälisten 

                                                 
5 EUVL C […], […], s. […]. 
6 EUVL C […], […], s. […]. 
7 KOM(2010) 2020. 
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investointien kannalta kilpailukykyisempi paikka. Tällainen järjestelmä saavutettaisiin 
helpoiten tekemällä mahdolliseksi se, että veronalaista toimintaa useammassa 
jäsenvaltiossa harjoittavat konsernit voisivat hoitaa verotuksensa unionissa noudattaen 
yhtä veropohjan laskentaa koskevaa sääntökokonaisuutta ja asioiden yhden 
verohallinnon kanssa (”yhden luukun järjestelmä”). Näitä sääntöjä olisi voitava 
soveltaa myös yrityksissä, jotka ovat unionissa yhtiöveron alaisia mutta jotka eivät 
kuulu mihinkään konserniin. 

(5) Koska verokantojen erot eivät aiheuta samoja esteitä, järjestelmällä (yhteinen 
yhdistetty yhtiöveropohja, CCCTB) ei ole tarpeen vaikuttaa kansallisia 
yhtiöverokantoja koskevaan jäsenvaltioiden harkintavaltaan. 

(6) Yksi tällaisen järjestelmän keskeisistä piirteistä on yhdistäminen, sillä yhtiöiden 
unionissa kohtaamat merkittävät veroesteet voidaan poistaa vain tällä tavalla. 
Järjestelmällä poistetaan siirtohinnoittelumuodollisuudet ja kaksinkertainen verotus 
konsernin sisällä. Lisäksi veronmaksajille aiheutuneet tappiot kuittautuvat 
automaattisesti muiden samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden saamilla voitoilla. 

(7) Yhdistäminen edellyttää välttämättä sääntöjä tulosten jakamisesta sellaisten 
jäsenvaltioiden välillä, joihin konserniyhtiöitä on sijoittautunut. 

(8) Koska tällaisen järjestelmän pääasiallisena tarkoituksena on palvella rajatylittävää 
toimintaa harjoittavien yhtiöiden tarpeita, sen olisi oltava vapaaehtoinen ja voimassa 
olevia kansallisia yhtiöverojärjestelmiä täydentävä. 

(9) Järjestelmässä (yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja, CCCTB) olisi oltava yhteinen 
sääntökokonaisuus yhtiöveropohjan laskennasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
neuvoston direktiiveissä 78/660/ETY8 ja 83/349/ETY9 sekä Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/200210 vahvistettujen sääntöjen soveltamista. 

(10) Kaikkien tulojen olisi oltava veronalaisia, jollei niitä ole nimenomaisesti vapautettu 
verosta. 

(11) Osingoista ja konsernin ulkopuolisen yhtiön osakkeiden luovutuksesta saatavien 
tulojen sekä ulkomailla sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojen voittojen olisi oltava 
verovapaita. Kaksinkertaisen verotuksen lieventämiseksi useimmat jäsenvaltiot eivät 
verota osinkoja ja osakkeiden luovutuksesta saatavia tuloja, koska täten vältytään 
tarpeelta laskea veronmaksajan oikeus saada hyvitystä ulkomailla maksetusta verosta 
erityisesti silloin, kun tällaisessa oikeudessa on otettava huomioon osinkoja jakaneen 
yhtiön maksama yhtiövero. Ulkomailla ansaitun tulon verovapaus täyttää myöskin 
saman yksinkertaistamistarpeen. 

(12) Korkoina ja rojalteina saatavia tuloja olisi verotettava, ja niistä maksettava lähdevero 
olisi hyvitettävä. Toisin kuin osingoissa, tällaisen hyvityksen laskeminen ei ole 
vaikeaa.  

                                                 
8 EYVL L 222, 14.8.1978, s. 11. 
9 EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1. 
10 EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1. 
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(13) Verotettavista tuloista olisi vähennettävä liiketoimintakulut ja eräät muut erät. 
Vähennyskelpoisiin liiketoimintakuluihin olisi tavallisesti kuuluttava kaikki myyntiin 
liittyvät menot sekä tulojen synnyttämiseen, säilyttämiseen ja takaamiseen liittyvät 
kulut. Vähennyskelpoisuus olisi laajennettava koskemaan tutkimus- ja kehitysmenoja 
sekä liiketoimintaa varten tapahtuvasta pääoman hankinnasta ja velanotosta syntyviä 
menoja. Vähennyskelvottomista kuluista olisi laadittava luettelo. 

(14) Käyttöomaisuuden olisi oltava eräin poikkeuksin poistokelpoinen 
verotustarkoituksissa. Pitkävaikutteisista aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 
olisi tehtävä poistot yksittäin, kun taas muut olisi siirrettävä omaisuuserien ryhmään. 
Ryhmässä tehtävät poistot yksinkertaistavat sekä veroviranomaisten että 
veronmaksajien toimintaa, sillä tällöin ei tarvita laatia ja ylläpitää luetteloa jokaisesta 
käyttöomaisuuden tyypistä ja sen taloudellisesta vaikutusajasta. 

(15) Veronmaksajien olisi voitava siirtää tappiot eteenpäin määräämättömäksi ajaksi, mutta 
niiden siirtämistä taaksepäin ei tulisi sallia. Koska eteenpäin siirrettävien tappioiden 
tarkoituksena on varmistaa, että veronmaksaja maksaa veron reaalitulostaan, eteenpäin 
siirtämiselle ei ole mitään syytä asettaa määräaikaa. Tappioiden siirtäminen taaksepäin 
on jäsenvaltioissa melko harvinainen käytäntö, joka tekee verotuksesta liian 
monimutkaisen. 

(16) Yhdistämiskelpoisuus (konserniin kuuluminen) olisi määritettävä kaksiosaisella 
testillä, joka pohjautuu (i) valvontaan (yli 50 prosenttia äänioikeuksista) ja (ii) 
omistusoikeuteen (yli 75 prosenttia pääomasta) tai oikeuteen voitonjaosta (yli 75 
prosenttia voitonjakoon oikeuttavista oikeuksista). Tällaisella testillä varmistetaan, että 
taloudellinen yhdentyminen on edennyt pitkälle konserniyhtiöiden välillä, mikä käy 
ilmi vaadittavasta valvonnan ja omistusoikeuden tasosta. Näitä kahta raja-arvoa olisi 
noudatettava koko verovuoden ajan; muussa tapauksessa yhtiön olisi poistuttava 
konsernista viipymättä. Yhtiöiden olisi kuuluttava konserniin vähintään yhdeksän 
kuukauden ajan. 

(17) Yritysten uudelleenorganisointia koskevat säännöt olisi vahvistettava, jotta 
jäsenvaltioiden verotusoikeuksia voitaisiin suojata tasavertaisesti. Kun yhtiö liittyy 
konserniin, ennen yhdistämistä syntyneet kaupalliset tappiot olisi siirrettävä eteenpäin 
kuitattaviksi veronmaksajan jako-osuutta vastaan. Kun yhtiö poistuu konsernista, sille 
konsernissa oloaikana syntyneitä tappioita ei tulisi kohdentaa sille. Luovutusvoittoja 
voidaan tarkistaa, kun tietyistä omaisuuseristä luovutaan lyhyen ajan kuluessa 
konserniin liittymisestä tai siitä poistumisesta. Itse tuotettujen aineettomien 
hyödykkeiden arvo olisi arvioitava käyttäen soveltuvaa muuttujaa, eli tiettynä aikana 
syntyneitä tutkimus-, kehitys-, markkinointi- ja mainontakustannuksia.  

(18) Kun veronmaksajien maksamista koroista ja rojalteista kannetaan lähdevero, siitä 
saatavat tulot olisi jaettava kyseistä verovuotta koskevaa kaavaa käyttäen. Kun 
lähdevero kannetaan veronmaksajien jakamista osingoista, tällaisesta verosta saatavia 
tuloja ei tulisi jakaa, koska koroista ja rojalteista poiketen osingoista ei ole tehty 
kaikkia konserniyhtiöitä koskevia aiempia vähennyksiä. 

(19) Veronmaksajan ja siihen etuyhteydessä olevan yrityksen, joka ei kuulu samaan 
konserniin, välisissä liiketapahtumissa käytettyjä hintoja olisi oikaistava noudattaen 
markkinaehtoperiaatetta, joka on yleisesti sovellettava arviointiperuste. 
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(20) Järjestelmään olisi kuuluttava yleinen väärinkäytöksiä koskeva sääntö, jota 
täydennetään tietyntyyppisten väärinkäytösten hillitsemiseen tarkoitetuilla 
toimenpiteillä. Näihin toimenpiteisiin olisi kuuluttava sellaisille etuyhteydessä oleville 
yrityksille maksettavien korkojen vähennyskelpoisuuden rajoittaminen, jotka pitävät 
verotuksellista kotipaikkaansa unionin ulkopuolella sellaisessa matalan verotuksen 
maassa, joka ei vaihda tietoja maksajan jäsenvaltion kanssa jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen ja 
vakuutusmaksuista perittävien verojen alalla annettuun neuvoston direktiiviin 
2011/16/EU11 12 verrattavissa olevan sopimuksen ja ulkomaisia väliyhteisöjä 
koskevien sääntöjen perusteella. 

(21) Yhdistetyn veropohjan jakokaavaan olisi kuuluttava kolme yhtäläisesti painotettua 
jakotekijää (työvoima, omaisuuserät ja myynti). Työvoimaa koskeva jakotekijä olisi 
laskettava henkilöstömenojen ja työntekijöiden lukumäärän perusteella (kummankin 
osuus on puolet). Omaisuuseriä koskevaan jakotekijään olisi kuuluttava kaikki 
aineelliset hyödykkeet. Aineettomia hyödykkeitä ja rahoitusvaroja ei tulisi ottaa 
huomioon kaavassa, koska ne eivät ole paikkaan sidottuja ja ne aiheuttavat 
järjestelmän kiertämisen vaaran. Näitä jakotekijöitä käyttämällä alkuperäjäsenvaltion 
eduille annetaan sopiva painotus. Myynti olisi otettava huomioon, jotta varmistetaan 
määräjäsenvaltion oikeudenmukainen osallisuus. Näillä jakotekijöillä ja painotuksilla 
olisi varmistettava, että voitot verotetaan siellä missä ne on ansaittu. Yleisestä 
periaatteesta poiketen silloin, kun jakamisen tulos ei vastaa oikeudenmukaisella tavalla 
liiketoiminnan laajuutta, suojalauseke tarjoaa mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoista 
menetelmää. 

(22) Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä 95/46/EY13 sovelletaan tämän direktiivin mukaisesti tapahtuvaan 
henkilötietojen käsittelyyn. 

(23) Konsernien olisi voitava asioida vain yhden verohallinnon kanssa (”pääasiallinen 
veroviranomainen”), jonka olisi oltava sen jäsenvaltion veroviranomainen, jossa 
konsernin emoyhtiö (”pääasiallinen veronmaksaja”) pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa. Tässä direktiivissä olisi myös säädettävä järjestelmän hallinnointia 
koskevat menettelysäännöt. Siinä olisi säädettävä myös etukäteislausuntoa koskevasta 
mekanismista. Pääasiallisen veroviranomaisen olisi käynnistettävä tarkastukset ja 
koordinoitava niitä, mutta sellaisen jäsenvaltion viranomaiset, jossa jokin 
konserniyhtiö on verovelvollinen, voivat pyytää tarkastuksen käynnistämistä. Sellaisen 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa jokin konserniyhtiö pitää 
verotuksellista kotipaikkaansa tai johon se on sijoittautunut, voi riitauttaa pääasiallisen 
veroviranomaisen valintailmoituksesta tai oikaistusta verotuspäätöksestä tekemän 
päätöksen pääasiallisen veroviranomaisen jäsenvaltion tuomioistuimissa. 
Veronmaksajien ja veroviranomaisten väliset erimielisyydet olisi käsiteltävä 
hallintoelimessä, joka on pääasiallisen veroviranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön 
mukaisesti toimivaltainen käsittelemään muutoksenhaut ensimmäisessä 
oikeusasteessa. 

                                                 
11 EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1. 
12 EYVL L 336, 27.12.1977, s. 15. 
13 EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. 
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(24) Komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti, jotta liitteet voitaisiin 
mukauttaa yhtiömuotoja ja yhtiöveroja koskevaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöön 
tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi ja vähennyskelvottomia veroja koskevan 
luettelon päivittämiseksi sekä sääntöjen vahvistamiseksi liisattuja omaisuuseriä 
koskevan laillisen ja taloudellisen omistusoikeuden määrittämiseksi, vuokramaksujen 
pääoma- ja korko-osuuksien laskemiseksi ja liisattujen omaisuuserien poistopohjan 
laskemiseksi. Toimivalta on tarpeen siirtää komissiolle määräämättömäksi ajaksi, jotta 
sääntöjä voidaan tarvittaessa mukauttaa. 

(25) Jotta tämän direktiivin täytäntöönpanolle varmistettaisiin yhdenmukaiset edellytykset, 
komissiolle olisi annettava toimivalta vahvistaa säännöt tässä direktiivissä säädettyjen 
vaatimusten mukaisia kolmansien maiden yhtiömuotoja koskevan luettelon vuotuista 
hyväksymistä, työvoimaa, omaisuuseriä ja myyntiä koskevien jakotekijöiden 
laskennasta, työntekijöiden, henkilöstömenojen, omaisuuserien ja myynnin 
kohdentamisesta asianomaiseen jakotekijään ja omaisuuserien arvottamisesta 
omaisuuserää koskevaa jakotekijää varten, valintailmoituksen vakiomuodon 
hyväksymisestä sekä sähköisesti jätettävää veroilmoitusta, veroilmoituksen muotoa, 
yhdistetyn veroilmoituksen muotoa ja vaadittavia todisteasiakirjoja koskevien 
sääntöjen hyväksymisestä. Tätä toimivaltaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 28 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 182/201114 mukaisesti. 

(26) Tämän direktiivin tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden 
yksittäisillä toimilla, koska kansallisia verojärjestelmiä ei ole koordinoitu. Korjaavat 
toimenpiteet on hyväksyttävä unionin tasolla, sillä sisämarkkinoiden tehottomuudesta 
aiheutuvat ongelmat ovat luonteeltaan ensisijaisesti rajat ylittäviä. Tällainen 
lähestymistapa vastaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa määrättyä 
toissijaisuusperiaatetta. Mainitussa artiklassa määrätyn suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tämä direktiivi ei ylitä sitä, mikä on tarpeen kyseessä olevan tavoitteen 
saavuttamiseksi. 

(27) Komission olisi tarkasteltava uudelleen direktiivin soveltamista viiden vuoden 
kuluttua, ja jäsenvaltioiden olisi tuettava komissiota tässä asianmukaisella tavalla, 

                                                 
14 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 
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ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN: 

I LUKU 
 

SOVELTAMISALA 

1 artikla 
Soveltamisala 

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen pohja tiettyjen yhtiöiden ja konsernien 
verottamiselle ja säädetään kyseisen pohjan laskentaa ja käyttöä koskevat säännöt. 

2 artikla 
Ehdot täyttävät yhtiöt 

1. Tätä direktiiviä sovelletaan jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 
perustettuihin yhtiöihin, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät: 

a) kyseessä on jokin liitteessä I luetelluista yhtiömuodoista; 

b) yhtiöön sovelletaan jotakin liitteessä II luetelluista yhtiöveroista tai 
myöhemmin käyttöön otettua samanlaista veroa. 

2. Tätä direktiiviä sovelletaan jonkin kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti 
perustettuihin yhtiöihin, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät: 

a) kyseessä on yhtiömuoto, joka on samanlainen kuin jokin liitteessä I luetelluista 
yhtiömuodoista; 

b) yhtiöön sovelletaan jotakin liitteessä II luetelluista yhtiöveroista. 

3. Komissio voi hyväksyä delegoituja säädöksiä 127 artiklan mukaisesti sekä 128, 129 
ja 130 artiklassa säädettyjä edellytyksiä noudattaen liitteiden I ja II muuttamiseksi 
siten, että niissä otetaan huomioon jäsenvaltioiden lainsäädäntöön tehdyt 
yhtiömuotoja ja yhtiöveroja koskevat muutokset. 

3 artikla 
Ehdot täyttävät kolmansien maiden yhtiömuodot 

1. Komissio laatii vuosittain luettelon kolmansien maiden yhtiömuodoista, joiden 
katsotaan täyttävän 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt vaatimukset. 
Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 131 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tutkimusmenettelyä noudattaen. 

2. Se, että yhtiömuotoa ei mainita 1 kohdassa tarkoitetussa kolmansien maiden 
yhtiömuotoja koskevassa luettelossa, ei estä tämän direktiivin soveltamista kyseiseen 
yhtiömuotoon. 



FI 18   FI 

II LUKU 
 

PERUSKÄSITTEET  

4 artikla 
Määritelmät 

Tässä direktiivissä tarkoitetaan 

(1) ’veronmaksajalla’ yhtiötä, joka on valinnut tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän 
soveltamisen;  

(2) ’yksittäisellä veronmaksajalla’ veronmaksajaa, joka ei täytä yhdistämisen 
vaatimuksia; 

(3) ’muulla kuin veronmaksajalla’ yhtiötä, joka ei täytä ehtoja tässä direktiivissä 
säädetyn järjestelmän valitsemiseksi tai joka ei ole valinnut sitä; 

(4) ’unionissa verotuksellista kotipaikkaansa pitävällä veronmaksajalla’ veronmaksajaa, 
jonka 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukainen verotuksellinen kotipaikka on jossakin 
jäsenvaltiossa; 

(5) ’unionin ulkopuolella verotuksellista kotipaikkaansa pitävällä veronmaksajalla’ 
veronmaksajaa, jonka 6 artiklan 3 ja 4 kohdan mukainen verotuksellinen kotipaikka 
ei ole missään jäsenvaltiossa; 

(6) ’pääasiallisella veronmaksajalla’ 

a) unionissa verotuksellista kotipaikkaansa pitävää veronmaksajaa, kun se 
muodostaa konsernin vaatimukset täyttävien tytäryhtiöidensä, muissa 
jäsenvaltioissa sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojensa tai kolmannessa maassa 
verotuksellista kotipaikkaansa pitävän tytäryhtiön yhden tai useamman kiinteän 
toimipaikan kanssa; tai 

b) konsernin nimeämää unionissa verotuksellista kotipaikkaansa pitävää 
veronmaksajaa, kun se muodostuu ainoastaan kahdesta tai useammasta 
unionissa verotuksellista kotipaikkaansa pitävästä veronmaksajasta, jotka ovat 
saman kolmannessa maassa verotuksellista kotipaikkaansa pitävän emoyhtiön 
vaatimukset täyttäviä välittömiä tytäryhtiöitä; tai 

c) unionissa verotuksellista kotipaikkaansa pitävää veronmaksajaa, joka on 
kolmannessa maassa verotuksellista kotipaikkaansa pitävän emoyhtiön 
vaatimukset täyttävä tytäryhtiö, kun kyseinen unionissa verotuksellista 
kotipaikkaansa pitävä veronmaksaja muodostaa konsernin ainoastaan yhden tai 
useamman emoyhtiönsä kiinteän toimipaikan kanssa; tai 

d) unionin ulkopuolella verotuksellista kotipaikkaansa pitävän veronmaksajan 
nimeämää kiinteää toimipaikkaa, joka muodostaa konsernin ainoastaan 
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kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevien kiinteiden 
toimipaikkojensa kautta; 

(7) ’konserniyhtiöllä’ samaan 54 ja 55 artiklassa määriteltyyn konserniin kuuluvaa 
veronmaksajaa. Jos veronmaksajalla on yksi tai useampi kiinteä toimipaikka muussa 
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa sen keskushallinto ja tarkastusyksikkö sijaitsevat, 
kutakin kiinteää toimipaikkaa on pidettävä konserniyhtiönä; 

(8) ’tuotoilla’ myynnistä tai muista liiketapahtumista saatavia tuloja vähennettynä 
valtion virastojen puolesta kannetuilla arvonlisäveroilla, muilla veroilla ja tulleilla 
riippumatta siitä, ovatko ne luonteeltaan monetaarisia vai eivät, mukaan lukien 
varojen ja oikeuksien luovutuksesta saatavat tulot, korot, osingot ja muut jaetut 
voitot, selvitystilasta saatavat tuotot, rojaltit, tuet ja avustukset, saadut lahjat, 
korvaukset ja vapaaehtoiset maksut. Tuottoihin sisältyvät myös veronmaksajan 
antamat ei-monetaariset lahjat. Tuottoihin eivät sisälly veronmaksajan hankkima 
pääoma eikä sille takaisin maksettu velka; 

(9) ’voitolla’ määrää, joka jää jäljelle, kun verovuoden tuotoista vähennetään 
vähennyskelpoiset kulut ja muut vähennyskelpoiset erät; 

(10) ’tappiolla’ määrää, jolla vähennyskelpoiset kulut ja muut vähennyskelpoiset erät 
ylittävät verovuoden tuotot; 

(11) ’yhdistetyllä veropohjalla’ tulosta, joka saadaan laskemalla yhteen kaikkien 
konserniyhtiöiden veropohjat 10 artiklan mukaisesti; 

(12) ’jako-osuudella’ konsernin yhdistetyn veropohjan osuutta, joka kohdennetaan 
konserniyhtiölle 86–102 artiklassa olevan laskukaavan mukaisesti; 

(13) käyttöomaisuuden tai omaisuuserien ryhmän ’verotusarvolla’ poistopohjaa, josta on 
vähennetty siihen mennessä tehdyt kokonaispoistot; 

(14) ’käyttöomaisuudella’ kaikkea vastiketta vastaan hankittua tai veronmaksajan 
tuottamaa aineellista omaisuutta ja kaikkia vastiketta vastaan hankittuja aineettomia 
hyödykkeitä, jos ne voidaan arvottaa riippumattomasti ja niitä käytetään 
liiketoiminnassa tulojen synnyttämiseen, säilyttämiseen tai takaamiseen yli 12 
kuukauden ajan, paitsi jos niiden hankinta-, valmistus- tai parannusmenot ovat alle 
1 000 euroa. Käyttöomaisuuteen luetaan myös rahoitusvarat; 

(15) ’rahoitusvaroilla’ sidosyritysten osakkeita, sidosyrityksille annettuja lainoja, 
omistusyhteyksiä, sellaisille yrityksille annettuja lainoja, johon yhtiöllä on 
omistusyhteyksiä, käyttöomaisuusinvestointeja, muita lainoja ja omia osakkeita siinä 
määrin kuin kansallisessa lainsäädännössä sallitaan niiden esittäminen taseessa;  

(16) ’pitkävaikutteisilla aineellisilla hyödykkeillä’ aineellisia hyödykkeitä, joiden 
taloudellinen vaikutusaika on vähintään 15 vuotta. Rakennusten, ilma-alusten ja 
laivojen katsotaan olevan pitkävaikutteisia aineellisia hyödykkeitä; 

(17) ’käytetyillä omaisuuserillä’ käyttöomaisuutta, jonka taloudellinen vaikutusaika oli 
hankintahetkellä kulunut osittain ja jotka soveltuvat käytettäväksi nykyisessä 
tilassaan tai korjauksen jälkeen; 
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(18) ’parannusmenoilla’ käyttöomaisuuteen kohdistuvia lisämenoja, jotka lisäävät 
omaisuuserän kapasiteettia huomattavasti tai parantavat sen toimintaa huomattavasti 
tai joiden kustannus on yli 10 prosenttia omaisuuserän alkuperäisestä poistopohjasta; 

(19) ’varastoilla ja keskeneräisillä töillä’ myytävänä pidettäviä omaisuuseriä, 
tuotantoprosessissa myyntiä varten olevia omaisuuseriä taikka omaisuuseriä, jotka 
ovat tuotantoprosessissa tai palveluja tuotettaessa kulutettaviksi tarkoitettuja raaka-
aineita tai tarvikkeita; 

(20) ’taloudellisella haltijalla’ henkilöä, jolla on kaikki käyttöomaisuuteen liittyvät 
oleelliset edut ja riskit riippumatta siitä, onko kyseinen henkilö laillinen haltija. 
Veronmaksajaa, jolla on oikeus omistaa ja käyttää käyttöomaisuutta sekä luopua siitä 
ja joka kantaa vastuun sen menetyksestä tai tuhoutumisesta, pidetään joka 
tapauksessa taloudellisena haltijana; 

(21) ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista, jonka kukin jäsenvaltio on nimennyt 
hallinnoimaan kaikkia tämän direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä asioita; 

(22) ’pääasiallisella veroviranomaisella’ toimivaltaista viranomaista jäsenvaltiossa, jossa 
pääasiallinen veronmaksaja pitää verotuksellista kotipaikkaansa tai jossa 
pääasiallinen veronmaksaja sijaitsee silloin, kun kyseessä on unionin ulkopuolella 
verotuksellista kotipaikkaansa pitävän veronmaksajan kiinteä toimipaikka; 

(23) ’tarkastuksella’ kaikenlaisia tiedusteluita, tutkimisia tai tutkimuksia, joita 
toimivaltainen viranomainen suorittaa varmentaakseen, että veronmaksaja noudattaa 
tätä direktiiviä. 

5 artikla 
Kiinteä toimipaikka 

1. Veronmaksajalla katsotaan olevan ”kiinteä toimipaikka” muussa valtiossa kuin siinä 
valtiossa, jossa sen keskushallinto ja tarkastusyksikkö sijaitsevat, silloin kun sillä on 
kyseisessä muussa valtiossa pysyvä paikka, jonka kautta sen liiketoiminta hoidetaan 
kokonaan tai osittain ja joka voi olla erityisesti 

a) hallinnollinen toimipaikka; 

b) sivukonttori; 

c) toimisto; 

d) tehdas; 

e) työpaja; 

f) kaivos, öljy- tai kaasulähde, louhos tai muu luonnonvarojen hyödyntämiseen 
tarkoitettu paikka. 

2. Rakennustyömaa tai rakennus- tai asennushanke muodostaa kiinteän toimipaikan 
ainoastaan, jos se kestää yli 12 kuukautta. 
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3. Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, seuraavien ei katsota muodostavan 
kiinteitä toimipaikkoja: 

a) tilojen käyttö pelkästään veronmaksajalle kuuluvien tavaroiden tai 
kauppatavaroiden varastointia, esillepanoa tai toimittamista varten; 

b) varaston pitäminen pelkästään veronmaksajalle kuuluvien tavaroiden tai 
kauppatavaroiden varastointia, esillepanoa tai toimittamista varten; 

c) varaston pitäminen pelkästään veronmaksajalle kuuluvien tavaroiden tai 
kauppatavaroiden toisen henkilön suorittamaa käsittelyä varten; 

d) pysyvän liikepaikan pitäminen pelkästään tavaroiden tai kauppatavaroiden 
ostamiseksi tai tietojen keräämiseksi veronmaksajalle; 

e) pysyvän liikepaikan pitäminen pelkästään jonkin muun luonteeltaan 
valmistelevan tai avustavan toiminnan suorittamiseksi veronmaksajalle; 

f) pysyvän liikepaikan pitäminen pelkästään a–e alakohdassa mainittujen toimien 
millaisen yhdistelmän tahansa suorittamiseksi, jos koko tästä yhdistelmästä 
johtuva pysyvän liikepaikan toiminta on luonteeltaan valmistelevaa tai 
avustavaa. 

4. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos muu henkilö kuin 5 artiklan 
soveltamisalaan kuuluva riippumaton toimija toimii veronmaksajan puolesta ja 
hänellä on jossakin valtiossa toimivalta tehdä sopimuksia veronmaksajan puolesta ja 
hän tavallisesti käyttää tätä toimivaltaa, on katsottava, että tällä veronmaksajalla on 
kiinteä toimipaikka kyseisessä valtiossa sellaisten toimien osalta, joita kyseinen 
henkilö suorittaa veronmaksajan puolesta, paitsi jos tämä henkilö suorittaa 
ainoastaan 3 kohdassa mainittuja toimia pysyvän liikepaikan kautta, jolloin tätä 
pysyvää liikepaikkaa ei mainitun kohdan mukaisesti pidetä kiinteänä toimipaikkana. 

5. Veronmaksajalla ei katsota olevan kiinteää toimipaikkaa jossakin valtiossa 
pelkästään siitä syystä, että se harjoittaa liiketoimintaa kyseisessä valtiossa välittäjän, 
komissionäärin tai muun riippumattoman toimijan kautta, jos kyseiset henkilöt 
harjoittavat tätä toimintaa tavanomaisen liiketoimintansa yhteydessä. 

6. Se, että veronmaksaja kontrolloi toista veronmaksajaa, joka pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa toisessa valtiossa tai joka harjoittaa liiketoimintaa kyseisessä toisessa 
valtiossa (joko kiinteän toimipaikan kautta tai muulla tavalla), ei itsessään tee 
kummastakaan veronmaksajasta toisen kiinteää toimipaikkaa. 
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III LUKU 
 

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETYN JÄRJESTELMÄN 
VALITSEMINEN 

6 artikla 
Valinta 

1. Yhtiö, johon tätä direktiiviä sovelletaan ja joka pitää verotuksellista kotipaikkaansa 
jossakin jäsenvaltiossa, voi valita tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän tässä 
direktiivissä säädetyin edellytyksin.  

2. Yhtiö, johon tätä direktiiviä sovelletaan ja joka ei pidä verotuksellista kotipaikkaansa 
missään jäsenvaltiossa, voi valita tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän jossakin 
jäsenvaltiossa olevalle kiinteälle toimipaikalleen tässä direktiivissä säädetyin 
edellytyksin. 

3. Edellä 1 ja 2 kohtaa sovellettaessa yhtiön, jonka rekisteröity toimipaikka, 
perustamispaikka tai tosiasiallisen johdon sijaintipaikka on jäsenvaltiossa ja joka ei 
kyseisen jäsenvaltion jonkin kolmannen maan kanssa tekemän sopimuksen nojalla 
pidä verotuksellista kotipaikkaansa kyseisessä kolmannessa maassa, katsotaan 
pitävän verotuksellista kotipaikkaansa kyseisessä jäsenvaltiossa. 

4. Jos yhtiö pitää 3 kohdan nojalla verotuksellista kotipaikkaansa useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, sen katsotaan pitävän verotuksellista kotipaikkaansa siinä 
jäsenvaltiossa, jossa on sen tosiasiallisen johdon sijaintipaikka. 

5. Jos varustamokonserniin kuuluvan yhtiön tai sisävesiliikennettä harjoittavan 
konserniyhtiön tosiasiallisen johdon sijaintipaikka on aluksella tai laivalla, sen 
katsotaan sijaitsevan jäsenvaltiossa, jossa aluksen tai laivan kotisatama sijaitsee, tai 
jos tällaista kotisatamaa ei ole, jäsenvaltiossa, jossa liikenteenharjoittaja pitää 
verotuksellista kotipaikkaansa. 

6. Yhtiön, joka pitää verotuksellista kotipaikkaansa jossakin jäsenvaltiossa ja joka 
valitsee tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän, mistä tahansa lähteestä saamiin 
kaikkiin tuloihin sovelletaan kyseisen järjestelmän mukaista yhtiöverotusta 
riippumatta siitä, saadaanko tulot siinä jäsenvaltiossa, jossa se pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa, vai sen ulkopuolella. 

7. Yhtiön, joka pitää verotuksellista kotipaikkaansa jossakin kolmannessa maassa ja 
joka valitsee tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän, jossakin jäsenvaltiossa 
sijaitsevan kiinteän toimipaikan kautta suoritettavasta toiminnasta saamiin kaikkiin 
tuloihin sovelletaan kyseisen järjestelmän mukaista yhtiöverotusta. 
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7 artikla 
Sovellettava lainsäädäntö 

Kun yhtiö täyttää ehdot ja valitsee tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän, siihen ei enää 
sovelleta kansallisia yhtiöverojärjestelyjä missään tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvassa asiassa, jollei toisin määrätä. 

8 artikla 
Direktiivi on ensisijainen jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin nähden 

Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan sen estämättä, mitä jäsenvaltioiden välillä tehdyissä 
sopimuksissa määrätään. 

IV LUKU 
 

VEROPOHJAN LASKENTA 

9 artikla 
Yleiset periaatteet 

1. Veropohjaa laskettaessa voitot ja tappiot on kirjattava vasta sitten, kun ne ovat 
realisoituneet. 

2. Liiketapahtumat ja verolliset tapahtumat on arvotettava yksittäin. 

3. Veropohja on laskettava johdonmukaisesti, jolleivät poikkeukselliset olosuhteet 
edellytä muutosta. 

4. Veropohja on määriteltävä kullekin verovuodelle, jollei toisin määrätä. Verovuosi on 
12 kuukauden jakso, jollei toisin määrätä. 

10 artikla 
Veropohjan perusosa 

Veropohja on laskettava siten, että tuotoista vähennetään verovapaat tuotot, 
vähennyskelpoiset kulut ja muut vähennyskelpoiset erät. 

11 artikla 
Verovapaat tuotot 

Yhtiöverosta on vapautettava seuraavat: 

a) käyttöomaisuuden hankintaan, valmistukseen tai parantamiseen suoraan liittyvät tuet, 
joista tehdään poistot 32–42 artiklan mukaisesti; 
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b) 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta omaisuuserien ryhmään kuuluvien omaisuuserien 
luovutuksesta saatavat tulot, mukaan lukien ei-monetaaristen lahjojen markkina-
arvo; 

c) saadut voitonjaot; 

d) osakkeiden luovutuksesta saatavat tulot; 

e) kolmannessa maassa olevan kiinteän toimipaikan tulot. 

12 artikla 
Vähennyskelpoiset kulut 

Vähennyskelpoisiin kuluihin on kuuluttava kaikki tulojen hankkimisesta tai takaamisesta 
veronmaksajalle syntyvät myyntimenot ja -kulut vähennettyinä vähennyskelpoisilla 
arvonlisäveroilla, mukaan lukien tutkimus- ja kehitysmenot sekä liiketoimintaa varten 
tapahtuvasta pääoman hankinnasta ja velanotosta syntyvät menot. 

Vähennyskelpoisiin kuluihin on kuuluttava myös lahjat 16 artiklassa määritellyille 
hyväntekeväisyysyhteisöille, jotka ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon tai sellaiseen 
kolmanteen maahan, joka soveltaa direktiivin 2011/16/EU säännösten kaltaista sopimusta 
pyynnöstä tapahtuvasta tietojenvaihdosta. Hyväntekeväisyysyhteisöille annettavien 
rahalahjojen tai lahjoitusten vähennyskelpoisen enimmäismäärän on oltava 0,5 prosenttia 
verovuoden tuotoista. 

13 artikla 
Muut vähennyskelpoiset erät 

Käyttöomaisuudesta tehtävistä 32–42 artiklan mukaisista poistoista voidaan vähentää 
suhteellinen osuus. 

14 artikla 
Vähennyskelvottomat kulut 

1. Seuraavia kuluja on pidettävä vähennyskelvottomina: 

a) voitonjaot sekä pääoman tai velan takaisinmaksu; 

b) 50 prosenttia edustusmenoista; 

c) kertyneiden voittovarojen siirtäminen rahastoon, joka muodostaa osan yhtiön 
pääomasta; 

d) yhtiövero; 

e) lahjukset; 

f) julkiselle viranomaiselle lain rikkomisesta maksettavat sakot ja seuraamukset; 
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g) menot, jotka syntyvät yhtiölle 11 artiklan mukaisten verovapaiden tulojen 
hankinnasta; tällaisten menojen kiinteäksi määräksi vahvistetaan viisi 
prosenttia kyseisistä tuloista, jollei veronmaksaja voi osoittaa, että sille 
syntyneet menot ovat alhaisemmat; 

h) rahalahjat ja lahjoitukset, lukuun ottamatta 16 artiklassa määritellyille 
hyväntekeväisyysyhteisöille annettavat; 

i) jollei 13 ja 20 artiklan säännöksistä muuta johdu, käyttöomaisuuden 
hankintaan, valmistukseen ja parantamiseen liittyvät menot, lukuun ottamatta 
tutkimus- ja kehitysmenoja; 

j) liitteessä III luetellut verot, lukuun ottamatta energiatuotteista, alkoholista, 
alkoholijuomista ja valmistetusta tupakasta kannettavia valmisteveroja.  

2. Sen estämättä mitä 1 kohdan j alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi säätää yhden tai 
useamman liitteessä III lueteltua veroa koskevista vähennyksistä. Kun kyseessä on 
konserni, tällaisia vähennyksiä sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa verotuksellista 
kotipaikkaansa pitävien tai siellä sijaitsevien konserniyhtiöiden jako-osuuteen. 

3. Komissio voi hyväksyä delegoituja säädöksiä 127 artiklan mukaisesti sekä 128, 129 
ja 130 artiklassa säädettyjä edellytyksiä noudattaen muuttaakseen tarpeen mukaan 
liitettä III kaikkien sellaisten samanlaisten verojen sisällyttämiseksi kyseiseen 
liitteeseen, jotka tuottavat yli 20 prosenttia yhtiöveron kokonaismäärästä 
jäsenvaltiossa, jossa ne kannetaan. 

Liitteeseen III tehtyjä muutoksia sovelletaan veronmaksajiin ensimmäistä kertaa 
muutoksen jälkeen alkavana verovuonna. 

15 artikla 
Osakkeenomistajien etuuksiksi laskettavat menot 

Osakkeenomistajalle, joka on yksityishenkilö, tai hänen puolisolleen, suoralle jälkeläiselleen 
joko ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka häneen etuyhteydessä oleville yrityksille, jotka 
osallistuvat suoraan tai välillisesti 78 artiklassa tarkoitettuun veronmaksajan valvontaan, 
pääomaan tai hallinnointiin, myönnettäviä etuuksia ei pidetä vähennyskelpoisina kuluina 
silloin, kun tällaisia etuuksia ei myönnettäisi riippumattomalle kolmannelle osapuolelle. 

16 artikla 
Hyväntekeväisyysyhteisöt 

Yhteisöä on pidettävä hyväntekeväisyyttä harjoittavana, kun seuraavat edellytykset täyttyvät; 

a) sillä on oikeushenkilön asema ja se tunnustetaan hyväntekeväisyysyhteisöksi 
sijoittautumisvaltionsa lainsäädännössä; 

b) sen ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena ja tehtävänä on julkisen hyvinvoinnin 
tuottaminen; koulutuksellista, sosiaalista, lääketieteellistä, kulttuurista, tieteellistä, 
filantrooppista, ympäristöllistä tai urheilullista tarkoitusta pidetään julkista 
hyvinvointia tuottavana, jos se on yleisen edun mukainen; 
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c) sen omaisuuserät on peruuttamattomasti tarkoitettu sen tarkoituksen edistämiseen; 

d) sen kirjanpitoon ja toimintaan sovelletaan tietojen antamista koskevia vaatimuksia; 

e) se ei ole poliittinen puolue, sellaisena kuin sen sijoittautumisjäsenvaltio on ne 
määritellyt. 

V LUKU 
 

AJOITUS JA MÄÄRÄLLINEN ILMAISEMINEN 

17 artikla 
Yleiset periaatteet 

Tuotot, kulut ja kaikki muut vähennyskelpoiset erät on kirjattava sinä verovuonna, jona ne 
kertyvät tai syntyvät, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä. 

18 artikla 
Tuottojen kertyminen 

Tuotot kertyvät silloin, kun niiden saamisoikeus syntyy ja ne voidaan ilmaista määrällisesti 
kohtuullisella tarkkuudella riippumatta siitä, suoritetaanko tosiasiallinen maksu myöhemmin. 

19 artikla 
Vähennyskelpoisten kulujen syntyminen 

Vähennyskelpoinen kulu syntyy sinä hetkenä, jona seuraavat edellytykset täyttyvät: 

a) velvoite suorittaa maksu on syntynyt; 

b) velvoite voidaan ilmaista määrällisesti kohtuullisella tarkkuudella; 

c) tavaroiden omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja hyödyt on siirretty 
veronmaksajalle, kun kyseessä on tavarakauppa, tai veronmaksaja on vastaanottanut 
palvelut, kun kyseessä on palvelujen suoritus. 

20 artikla 
Poistokelvottomiin omaisuuseriin liittyvät menot 

Jäljempänä 40 artiklan mukaisen poistokelvottoman käyttöomaisuuden hankintaan, 
valmistukseen tai parantamiseen liittyvät menot ovat vähennyskelpoisia sinä verovuonna, jona 
käyttöomaisuudesta luovutaan, edellyttäen että luovutuksesta saadut tulot sisällytetään 
veropohjaan.  
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21 artikla 
Varastot ja keskeneräiset työt 

Verovuoden vähennyskelpoisten kulujen kokonaismäärää on korotettava varastojen ja 
keskeneräisten töiden arvolla verovuoden alussa ja alennettava varastojen ja keskeneräisten 
töiden arvolla saman verovuoden lopussa. Tarkistuksia ei tehdä silloin, kun kyseessä ovat 
pitkäaikaishankkeisiin liittyvät varastot ja keskeneräiset työt. 

22 artikla 
Arvottaminen 

1. Veropohjaa laskettaessa liiketapahtumat on arvotettava 

a) liiketapahtumasta saataviin monetaarisiin vastikkeisiin, kuten tavaroiden tai 
palvelujen hintaan; 

b) markkina-arvoon, kun liiketapahtumasta saatava vastike on kokonaisuudessaan 
tai osittain ei-monetaarinen; 

c) markkina-arvoon, kun kyseessä on veronmaksajan saama ei-monetaarinen 
lahja; 

d) markkina-arvoon, kun kyseessä ovat veronmaksajan antamat ei-monetaariset 
lahjat, lukuun ottamatta hyväntekeväisyysyhteisöille annettavia lahjoja; 

e) käypään arvoon, kun kyseessä ovat kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät 
rahoitusvarat ja -velat;  

f) verotusarvoon, kun kyseessä ovat hyväntekeväisyysyhteisöille annettavat ei-
monetaariset lahjat. 

2. Veropohja, tulot ja kulut on arvotettava euroina verovuoden aikana tai muunnettava 
euroiksi verovuoden viimeisenä päivänä käyttäen kalenterivuodelle vahvistettua 
Euroopan keskuspankin julkaiseman valuuttakurssin keskiarvoa tai, jos verovuosi ei 
ole sama kuin kalenterivuosi, Euroopan keskuspankin julkaisemien päivittäisten 
noteerausten keskiarvoa verovuonna. Tätä ei sovelleta sellaisessa jäsenvaltiossa 
sijaitsevaan yksittäiseen veronmaksajaan, joka ei ole ottanut euroa käyttöön. Sitä ei 
myöskään sovelleta konserniin, jos kaikki konserniyhtiöt ovat samassa jäsenvaltiossa 
ja jos kyseinen valtio ei ole ottanut euroa käyttöön. 

23 artikla 
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat ja -velat (kaupankäyntivarasto) 

1. Rahoitusvarat ja -velat on luokiteltava kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviksi, jos 
toinen seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

a) ne on hankittu tai ne ovat syntyneet pääasiallisena tarkoituksena myydä ne tai 
ostaa ne takaisin lyhyen ajan kuluessa; 
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b) ne ovat osa sellaisten yksilöityjen rahoitusinstrumenttien muodostamaa 
salkkua, joita hallinnoidaan yhdessä ja joita on todistettavasti viime aikoina 
toistuvasti käytetty lyhyen aikavälin voiton tavoitteluun. 

2. Sen estämättä, mitä 18 ja 19 artiklassa säädetään, mahdolliset käyvän arvon erot 
verovuoden lopussa ja saman verovuoden alussa tai kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen ostopäivänä, jos tämä tapahtuu myöhemmin, 
on sisällytettävä veropohjaan. 

3. Kun kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista luovutaan, 
tulot on lisättävä veropohjaan. Verovuoden alun käypä arvo tai ostopäivän, jos tämä 
tapahtuu myöhemmin, markkina-arvo on vähennettävä.  

24 artikla 
Pitkäaikaishankkeet 

1. Pitkäaikaishankkeen on täytettävä seuraavat edellytykset: 

a) se on tehty tuotantoa, asennusta tai valmistusta varten tai palvelujen 
suorittamiseksi; 

b) se on voimassa tai sen odotetaan olevan voimassa yli 12 kuukautta. 

2. Sen estämättä, mitä 18 artiklassa säädetään, pitkäaikaishankkeeseen liittyvät tuotot 
on kirjattava verotusta varten määränä, joka vastaa asianomaisena verovuonna 
päätökseen saatettua hankkeen osaa. Päätökseen saattamisen prosentuaalinen osuus 
on määritettävä joko kyseisen vuoden menojen ja arvioitujen kokonaismenojen 
välisenä suhteena tai sen perusteella, miten pitkälle asiantuntija arvioi päätökseen 
saattamisen edenneen verovuoden lopussa.  

3. Pitkäaikaishankkeisiin liittyvät menot on otettava huomioon sinä verovuonna, jona 
ne syntyvät. 

25 artikla 
Varaukset 

1. Sen estämättä, mitä 19 artiklassa säädetään, jos verovuoden lopussa vahvistetaan, 
että veronmaksajalla on tai tulee todennäköisesti olemaan kyseisenä verovuonna tai 
edellisinä verovuosina toteutetuista toimista tai liiketapahtumista johtuva 
oikeudellinen sitoumus, tästä sitoumuksesta mahdollisesti aiheutuvan luotettavasti 
arvioitavissa olevan määrän on oltava vähennyskelpoinen, edellyttäen että kyseisen 
määrän lopullisen suorittamisen oletetaan johtavan vähennyskelpoiseen menoon. 

Kun sitoumus koskee toimea tai liiketapahtumaa, joka jatkuu tulevina verovuosina, 
vähennys on jaettava suhteessa toimen tai liiketapahtuman arvioituun kestoon ja siitä 
saatavaan tuottoon. 

Tämän artiklan mukaisesti vähennettyjä määriä on tarkasteltava uudelleen ja 
tarkistettava kunkin verovuoden lopussa. Tulevien vuosien veropohjaa laskettaessa jo 
vähennetyt määrät on otettava huomioon. 
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2. Luotettavana arviona on pidettävä oletettuja menoja, jotka tarvitaan nykyisen 
sitoumuksen suorittamiseksi verovuoden lopussa, edellyttäen että arvio perustuu 
kaikkiin asiaankuuluviin tekijöihin, kuten yhtiön, konsernin tai tuotannonalan 
aiempaan kokemukseen. Varausta arvotettaessa on sovellettava seuraavia 
säännöksiä: 

a) kaikki riskit ja epävarmuustekijät on otettava huomioon. Epävarmuus ei 
kuitenkaan oikeuta luomaan liiallisia varauksia; 

b) jos varauksen kesto on vähintään 12 kuukautta ja diskonttokorosta ei ole 
sovittu, varaus on diskontattava käyttäen Euroopan keskuspankin 
erääntymisajaltaan 12 kuukauden pituisille sitoumuksille julkaiseman 
euriborkoron vuotuista keskiarvoa sinä kalenterivuotena, jonka aikana 
verovuosi päättyy; 

c) tulevat tapahtumat on otettava huomioon, jos niiden voidaan kohtuudella 
olettaa tapahtuvan; 

d) varauksen aiheuttaneeseen tapahtumaan suoraan liittyvät tulevat etuudet on 
otettava huomioon. 

26 artikla 
Eläkkeet 

Eläkevarauksiin on käytettävä vakuutusmatemaattisia menetelmiä luotettavan arvion 
tekemiseksi sellaisten etuuksien määrästä, jotka henkilöstö on ansainnut vastikkeeksi 
tarkasteltavana olevan kauden ja aikaisempien kausien työsuorituksesta.  

Eläkevaraus on diskontattava käyttäen Euroopan keskuspankin erääntymisajaltaan 12 
kuukauden sitoumuksille julkaisemaa euriborkorkoa. Laskelmien on perustuttava kyseisen 
koron vuotuiseen keskiarvoon sinä kalenterivuonna, jonka aikana verovuosi päättyy. 

27 artikla 
Epävarmojen saamisten vähentäminen 

1. Epävarmat saamiset voidaan vähentää, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: 

a) veronmaksaja on toteuttanut verovuoden lopussa kaikki kohtuulliset toimet 
periäkseen maksun ja uskoo perustellusti, että velkaa ei makseta 
kokonaisuudessaan tai osittain; tai veronmaksajalla on useita vastaavanlaisia 
saatavia ja veronmaksaja pystyy luotettavasti arvioimaan epävarman saamisen 
määrän prosentuaalisesti ottamalla huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät, 
kuten soveltuvin osin aiemman kokemuksen; 

b) velallinen ei kuulu samaan konserniin kuin veronmaksaja; 

c) epävarmasta saamisesta ei ole tehty 41 artiklan mukaista vähennystä; 

d) kun epävarma saaminen liittyy myyntisaamiseen, velkaa vastaava määrä on 
oltava sisällytetty veropohjaan tuloina. 
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2. Määritettäessä, onko kaikki kohtuulliset toimet toteutettu maksun perimiseksi, on 
otettava huomioon seuraavat: 

a) ovatko perimismenot suhteettomat velkaan nähden; 

b) onko odotettavissa, että maksu saadaan perittyä menestyksekkäästi;  

c) onko olosuhteisiin nähden kohtuullista olettaa, että yhtiö jatkaa maksun 
perintää. 

3. Jos aiemmin epävarmana saamisena vähennetty maksu suoritetaan, takaisin peritty 
määrä on lisättävä veropohjaan maksun suorittamisvuonna. 

28 artikla 
Suojaus 

Suojausinstrumentista syntyviä voittoja ja tappioita on kohdeltava samalla tavalla kuin 
vastaavia suojauskohteesta syntyviä voittoja ja tappioita. Kun kyseessä ovat veromaksajat, 
jotka ovat konserniyhtiöitä, suojausinstrumentti ja suojauskohde voivat olla eri 
konserniyhtiöillä. Suojaussuhde syntyy silloin, kun molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät: 

a) suojaussuhde on määritetty virallisesti ja dokumentoitu etukäteen;  

b) suojauksen odotetaan olevan erittäin tehokas, ja tehokkuus voidaan arvottaa 
luotettavalla tavalla. 

29 artikla 
Varastot ja keskeneräiset työt 

1. Varastoerien ja keskeneräisten töiden, jotka eivät tavallisesti ole vaihdettavissa 
keskenään, sekä erityishankkeita varten tuotettujen ja erotettujen tavaroiden tai 
palvelujen menot on arvotettava erikseen. Varastojen ja keskeneräisten töiden menot 
on arvotettava FIFO-menetelmää tai painotetun keskihinnan menetelmää käyttäen. 

2. Veronmaksajan on johdonmukaisesti käytettävä samaa menetelmää kaikkien 
luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan samanlaisten varastojen ja keskeneräisten 
töiden arvottamisessa. Varastojen ja keskeneräisten töiden menoihin on kuuluttava 
kaikki ostomenot, suorat valmistusmenot sekä muut suorat menot, jotka ovat 
aiheutuneet varastojen ja keskeneräisten töiden saattamisesta nykyiseen 
sijaintipaikkaansa ja tilaansa. Menoista on oltava vähennetty vähennyskelpoinen 
arvonlisävero. Veronmaksaja, joka on sisällyttänyt välilliset menot varastojen ja 
keskeneräisten töiden arvottamiseen ennen tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän 
valitsemista, voi jatkaa välillisiin menoihin perustuvan lähestymistavan soveltamista. 

3. Varastojen ja keskeneräisten töiden arvottaminen on tehtävä johdonmukaisella 
tavalla. 

4. Varastot ja keskeneräiset työt on verovuoden viimeisenä päivänä arvotettava menoon 
tai nettorealisointiarvoon sen mukaan, kumpi niistä on pienempi. Nettorealisointiarvo 
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on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty 
arvioidut valmiiksi saattamisesta johtuvat menot sekä arvioidut myynnin 
toteutumiseksi välttämättömät menot. 

30 artikla 
Vakuutusyritykset 

Vakuutusyrityksiin, jotka saavat myöntää jäsenvaltioissa vahinkovakuutuksia neuvoston 
direktiivin 73/239/ETY15 mukaisesti, henkivakuutuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/83/EY16 mukaisesti ja jälleenvakuutuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2005/68/EY17 mukaisesti, on lisäksi sovellettava seuraavia sääntöjä: 

a) veropohjaan on sisällyttävä joko saman verovuoden lopussa ja alussa tai ostohetkenä, 
jos tämä tapahtuu myöhemmin, arvotetun sellaisten omaisuuserien markkina-arvon 
ero, joihin on tehty investointi sijoitusriskin kantavan henkivakuutuksenottajan 
lukuun; 

b) veropohjaan on sisällyttävä joko luovutushetkellä ja verovuoden alussa tai 
ostohetkenä, jos tämä tapahtuu myöhemmin, arvotetun sellaisten omaisuuserien 
markkina-arvon ero, joihin on tehty investointi sijoitusriskin kantavan 
henkivakuutuksenottajan lukuun; 

c) direktiivin 91/674/ETY18 mukaisesti vahvistettujen vakuutusyritysten teknisten 
varausten, lukuun ottamatta tasoitusvarauksia, on oltava vähennyskelpoisia. 
Jäsenvaltiot voivat säätää tasoitusvarauksia koskevista vähennyksistä. Kun kyseessä 
on konserni, tällaista tasoitusvarausten vähennystä sovelletaan kyseisessä 
jäsenvaltiossa verotuksellista kotipaikkaansa pitävien tai siellä sijaitsevien 
konserniyhtiöiden jako-osuuteen. Vähennettyjä määriä on tarkasteltava uudelleen ja 
tarkistettava kunkin verovuoden lopussa. Tulevien vuosien veropohjaa laskettaessa jo 
vähennetyt määrät on otettava huomioon. 

31 artikla 
Omaisuuserien siirto kolmanteen maahan 

1. Unionissa verotuksellista kotipaikkaansa pitävän veronmaksajan suorittamaa 
käyttöomaisuuden siirtoa sen kolmannessa maassa sijaitsevaan kiinteään 
toimipaikkaan on pidettävä omaisuuserän luovutuksena laskettaessa unionissa 
verotuksellista kotipaikkaansa pitävän veronmaksajan veropohjaa sinä verovuonna, 
jona siirto tapahtuu. Unionin ulkopuolella verotuksellista kotipaikkaansa pitävän 
veronmaksajan suorittamaa käyttöomaisuuden siirtoa sen jäsenvaltiossa sijaitsevasta 
kiinteästä toimipaikasta kolmanteen maahan on myöskin pidettävä omaisuuserän 
luovutuksena. 

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, jos kolmas maa on Euroopan talousalueesta tehdyn 
sopimuksen osapuoli ja kyseisen kolmannen maan ja jäsenvaltion, jossa 

                                                 
15 EYVL L 228, 16.8.1973, s. 3. 
16 EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1. 
17 EUVL L 261, 13.10.2003, s. 1. 
18 EYVL L 374, 19.12.1991, s. 1. 
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veronmaksaja pitää verotuksellista kotipaikkaansa tai jossa kiinteä toimipaikka 
sijaitsee, välillä on direktiiviin 2011/16/EU verrattavissa oleva sopimus 
tietojenvaihdosta. 

VI LUKU 
 

KÄYTTÖOMAISUUDESTA TEHTÄVÄT POISTOT 

32 artikla 
Käyttöomaisuusrekisteri 

Kutakin käyttöomaisuutta koskevat hankinta-, valmistus- ja parannusmenot on merkittävä 
erikseen käyttöomaisuusrekisteriin yhdessä asiaankuuluvan päivämäärän kanssa. 

33 artikla 
Poistopohja 

1. Poistopohjaan on kuuluttava kaikki käyttöomaisuuden hankintaan, valmistukseen tai 
parantamiseen suoraan liittyvät menot. 

Menoihin ei sisälly vähennyskelpoinen arvonlisävero. 

Kun kyseessä on veronmaksajan tuottama käyttöomaisuus, omaisuuserän 
tuottamisesta syntyneet välilliset menot on myös lisättävä poistopohjaan, jos ne eivät 
muuten ole vähennyskelpoisia. 

2. Lahjana saadun omaisuuserän poistopohjan on oltava lahjan markkina-arvo, 
sellaisena kuin se on kirjattu tuotoiksi. 

3. Poistokelpoisen käyttöomaisuuden poistopohjasta on vähennettävä mahdolliset 11 
artiklan a alakohdassa tarkoitetut omaisuuserän hankintaan, valmistukseen tai 
parantamiseen suoraan liittyvät tuet. 

34 artikla 
Poisto-oikeus 

1. Jollei 3 kohdassa toisin säädetä, taloudellisen haltijan on tehtävä poistot.  

2. Kun kyseessä ovat liisaussopimukset, joissa taloudellinen ja laillinen omistusoikeus 
eivät ole samat, taloudellisen haltijan on voitava vähentää vuokramaksujen korko-
osuus veropohjastaan. Vuokramaksujen korko-osuus on sisällytettävä laillisen 
haltijan veropohjaan. 

3. Enintään yksi veronmaksaja voi tehdä samanaikaisesti poistoja käyttöomaisuudesta. 
Jos omaisuuserän taloudellista haltijaa ei voida määrittää, laillisella haltijalla on 
oltava oikeus tehdä poistot. Tällaisessa tapauksessa vuokramaksujen korko-osuus ei 
saa sisältyä laillisen haltijan veropohjaan. 
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4. Veronmaksaja ei voi kieltäytyä poistosta. 

5. Komissio voi hyväksyä delegoituja säädöksiä 127 artiklan mukaisesti ja 128, 129 ja 
130 artiklassa säädetyin edellytyksin säätääkseen yksityiskohtaisempia sääntöjä 

a) laillisen ja taloudellisen omistusoikeuden määritelmästä erityisesti liisattujen 
omaisuuserien osalta; 

b) vuokramaksujen pääomaosuuden ja korko-osuuden laskennasta; 

c) liisattujen omaisuuserien poistopohjan laskennasta. 

35 artikla 
Parannusmenoista tehtävät poistot 

Parannusmenoista on tehtävä poistot parannettuun käyttöomaisuuteen sovellettavien sääntöjen 
mukaisesti samalla tavalla kuin jos ne koskisivat äskettäin hankittua käyttöomaisuutta. 

36 artikla 
Yksittäin poistokelpoiset omaisuuserät 

1. Rajoittamatta 2 kohdan sekä 39 ja 40 artiklan soveltamista, käyttöomaisuudesta on 
tehtävä niiden taloudellisena vaikutusaikana yksittäiset poistot tasasuuruisina erinä. 
Käyttöomaisuuden taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:  

a) rakennukset: 40 vuotta; 

b) pitkävaikutteiset aineelliset hyödykkeet, lukuun ottamatta rakennuksia: 15 
vuotta; 

c) aineettomat hyödykkeet: se aika, jona omaisuuserillä on oikeussuoja tai jolle 
käyttöoikeus on myönnetty, tai jos kyseistä aikaa ei voida määrittää, 15 vuotta. 

2. Käytetyistä rakennuksista, käytetyistä pitkävaikutteisista aineellisista hyödykkeistä ja 
käytetyistä aineettomista hyödykkeistä tehdään poistot seuraavia sääntöjä 
noudattaen: 

a) käytettyjen rakennusten poistoaika on 40 vuotta, jollei veronmaksaja osoita, 
että rakennuksen arvioitu jäljellä oleva taloudellinen vaikutusaika on alle 40 
vuotta, jolloin poistot tehdään tänä lyhyempänä aikana; 

b) käytettyjen pitkävaikutteisten aineellisten hyödykkeiden poistoaika on 15 
vuotta, jollei veronmaksaja osoita, että hyödykkeiden arvioitu jäljellä oleva 
taloudellinen vaikutusaika on alle 15 vuotta, jolloin poistot tehdään tänä 
lyhyempänä aikana; 

c) käytettyjen aineettomien hyödykkeiden poistoaika on 15 vuotta, jollei voida 
määrittää, kuinka kauan on jäljellä aikaa, jona hyödyke nauttii oikeussuojaa tai 
jolle sille on myönnetty käyttöoikeus, jolloin poistot tehdään kyseisenä aikana. 
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37 artikla 
Ajoitus 

1. Koko vuoden poistot tehdään hankinta- tai käyttöönottovuotena, riippuen siitä, 
kumpi tapahtuu myöhemmin. Poistoja ei tehdä luovutusvuonna. 

2. Kun omaisuuserästä luovutaan vapaaehtoisesti tai vasten tahtoa verovuoden aikana, 
sen verotusarvo ja siihen liittyvien mahdollisten parannusmenojen verotusarvo on 
vähennettävä veropohjasta kyseisenä vuonna. Kun kiinteän omaisuuden osalta on 
tehty 41 artiklan mukainen poikkeuksellinen vähennys, 20 artiklan mukaista 
vähennystä on alennettava ottamalla huomioon jo saatu poikkeuksellinen vähennys. 

38 artikla 
Korvaavien omaisuuserien jälleenhankintavaraus 

1. Kun yksittäin poistokelpoisen omaisuuserän luovutuksesta saadut tulot on määrä 
sijoittaa uudelleen ennen verovuotta, jona luovutus tapahtui, seuraavan toisen 
verovuoden loppua omaisuuserään, jota käytetään samaan tai samanlaiseen 
tarkoitukseen, omaisuuserän verotusarvon ylittävä tulojen määrä on vähennettävä 
luovutusvuonna. Korvaavan omaisuuserän poistopohjaa on alennettava samalla 
määrällä. 

Omaisuuserän, joka luovutetaan vapaaehtoisesti, on oltava ollut omistuksessa 
vähintään kolmen vuoden ajan ennen luovutusta. 

2. Korvaava omaisuuserä voidaan ostaa luovutusta edeltävänä verovuonna. 

Jos korvaavaa omaisuuserää ei osteta ennen luovutusvuotta seuraavan toisen 
verovuoden loppua, luovutusvuonna vähennetty määrä korotettuna 10 prosentilla on 
lisättävä veropohjaan luovutusvuotta seuraavana toisena verovuonna. 

3. Jos veronmaksaja jättää konsernin, johon se kuuluu, tai lakkaa soveltamasta tässä 
direktiivissä säädettyä järjestelmää ensimmäisen vuoden aikana ennen kuin se on 
ostanut korvaavia omaisuuseriä, luovutusvuonna vähennetty määrä on lisättävä 
veropohjaan. Jos veronmaksaja jättää konsernin tai lakkaa soveltamasta järjestelmää 
toisen vuoden aikana, kyseistä määrää on korotettava 10 prosenttia. 

39 artikla 
Omaisuuserien muodostama ryhmä 

1. Muusta kuin 36 ja 40 artiklassa tarkoitetusta käyttöomaisuudesta on tehtävä poistot 
yhdessä omaisuuserien ryhmässä siten, että poistojen vuotuinen määrä on 25 prosenttia 
poistopohjasta. 

2. Omaisuuserien ryhmän poistopohjan on oltava verovuoden lopussa sen edellisen 
vuoden lopun verotusarvo, jota on tarkistettu kuluvan vuoden aikana ryhmään otetuilla ja siitä 
poistetuilla omaisuuserillä. Tarkistukset on tehtävä omaisuuserien hankinta-, valmistus- tai 
parannusmenoihin (jotka on lisättävä) sekä omaisuuserien luovutuksesta saataviin tuloihin ja 
omaisuuserän menetyksestä tai tuhoutumisesta saatuihin korvauksiin (jotka on vähennettävä). 
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3. Jos 2 kohdan mukaisesti laskettava poistopohja on negatiivinen, siihen on lisättävä 
määrä, jotta poistopohjaksi saadaan nolla. Sama määrä on lisättävä veropohjaan. 

40 artikla 
Poistokelvottomat omaisuuserät 

Seuraavat omaisuuserät eivät ole poistokelpoisia: 

a) kulumattomat ja vanhentumattomat aineelliset hyödykkeet, kuten maa, taide, antiikki 
ja korut; 

b) rahoitusvarat. 

41 artikla 
Poikkeukselliset poistot 

1. Jos veronmaksaja osoittaa poikkeuksellisissa olosuhteissa, että poistokelvottoman 
käyttöomaisuuden arvo on pysyvästi alentunut verovuoden lopussa, se voi vähentää 
arvonalennusta vastaavan määrän. Tällaista vähennystä ei saa kuitenkaan tehdä 
sellaisen käyttöomaisuuden osalta, jonka luovutuksesta saatavat tulot ovat 
verovapaita. 

2. Jos käyttöomaisuuden, josta on tehty tällainen poikkeuksellinen poisto edellisenä 
verovuonna, arvo nousee myöhemmin, nousua vastaava määrä on lisättävä 
veropohjaan sinä vuonna, jona nousu tapahtuu. Tällaisten lisäysten yhteismäärä ei 
kuitenkaan saa olla suurempi kuin alunperin myönnetty vähennys. 

42 artikla 
Käyttöomaisuusluokkien tarkentaminen 

Komissio voi hyväksyä delegoituja säädöksiä 127 artiklan mukaisesti ja 128, 129 ja 130 
artiklassa säädetyin edellytyksin määritelläkseen tarkemmin tässä luvussa tarkoitetut 
käyttöomaisuuden luokat. 

VII LUKU 
 

TAPPIOT 

43 artikla 
Tappiot 

1. Veronmaksajalle tai unionin ulkopuolella verotuksellista kotipaikkaansa pitävän 
veronmaksajan kiinteälle toimipaikalle verovuoden aikana syntyneet tappiot voidaan 
vähentää seuraavina verovuosina, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä. 

2. Edellisten verovuosien tappioiden vuoksi tehtävä veropohjan alentaminen ei saa 
johtaa negatiiviseen määrään. 
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3. Vanhimmat tappiot on käytettävä ensin. 

VIII LUKU 
 

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETTYYN JÄRJESTELMÄÄN 
LIITTYMISTÄ JA SIITÄ POISTUMISTA KOSKEVAT 

SÄÄNNÖKSET 

44 artikla 
Omaisuuserien ja velkojen kirjaamista ja arvottamista koskeva yleinen sääntö 

Kun veronmaksaja valitsee tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän käytön, kaikki 
omaisuuserät ja velat on kirjattava kansallisten verosääntöjen mukaisesti laskettuna arvona 
sitä päivää välittömästi edeltävänä päivänä, jona veronmaksaja aloittaa järjestelmän käytön, 
jollei tässä direktiivissä toisin säädetä. 

45 artikla 
Käyttöomaisuuden soveltuvuus poistotarkoituksiin 

1. Tässä direktiivissä säädettyyn järjestelmään siirrettävästä käyttöomaisuudesta on 
tehtävä poistot 32–42 artiklan mukaisesti. 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, seuraavia poistosääntöjä on sovellettava: 

a) käyttöomaisuudesta, joka on sekä veronmaksajaan aiemmin sovelletun 
kansallisen yhtiöverolainsäädännön että järjestelmän sääntöjen mukaisesti 
yksittäin poistokelpoinen, on tehtävä poistot 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 

b) käyttöomaisuus, joka oli veronmaksajaan aiemmin sovelletun kansallisen 
yhtiöverolainsäädännön mukaisesti yksittäin poistokelpoinen mutta joka ei 
järjestelmän sääntöjen mukaan ole yksittäin poistokelpoinen, on siirrettävä 39 
artiklassa säädettyyn omaisuuserien ryhmään; 

c) käyttöomaisuus, joka oli veronmaksajaan aiemmin sovelletun kansallisen 
yhtiöverolainsäädännön mukaisesti sisältynyt omaisuuserien ryhmään 
poistotarkoituksia varten, on siirrettävä järjestelmään 39 artiklassa säädetyssä 
omaisuuserien ryhmässä, vaikka kyseinen käyttöomaisuus olisi järjestelmän 
sääntöjen mukaan yksittäin poistokelpoinen; 

d) käyttöomaisuudesta, joka ei ollut poistokelpoinen tai josta ei ollut tehty 
poistoja veronmaksajaan aiemmin sovelletun kansallisen 
yhtiöverolainsäädännön mukaisesti mutta joka on poistokelpoinen järjestelmän 
sääntöjen mukaan, on tehtävä poistot tapauksen mukaan joko 36 artiklan 1 
kohdan tai 39 artiklan mukaisesti. 
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46 artikla 
Pitkäaikaishankkeet järjestelmään liityttäessä 

Tuotot ja kulut, joiden katsotaan 24 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla kertyneen tai syntyneen 
ennen kuin veronmaksaja valitsi tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän mutta jotka eivät 
vielä sisältyneet veropohjaan veronmaksajaan aiemmin sovelletun kansallisen 
yhtiölainsäädännön mukaisesti, on tapauksen mukaan joko lisättävä veropohjaan tai 
vähennettävä siitä ajoitusta koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Tuotot, joita verotettiin kansallisen yhtiöverolainsäädännön mukaisesti ennen kuin 
veronmaksaja valitsi järjestelmän raskaammin kuin mitä olisi tehty, jos ne olisivat sisältyneet 
veropohjaan 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on vähennettävä veropohjasta. 

47 artikla 
Varaukset ja vähennykset järjestelmään liityttäessä 

1. Edellä 25, 26 ja 27 artiklassa säädetyt varaukset, eläkevaraukset ja epävarmat 
saamiset ovat vähennyskelpoisia ainoastaan, jos ne aiheutuvat toimista tai 
liiketapahtumista, jotka on suoritettu sen jälkeen, kun veronmaksaja on valinnut tässä 
direktiivissä säädetyn järjestelmän. 

2. Kulujen, jotka syntyivät toimista ja liiketapahtumista ennen kuin veronmaksaja oli 
valinnut järjestelmän mutta joista ei ollut tehty vähennyksiä, on oltava 
vähennyskelpoisia. 

3. Ennen järjestelmän valitsemista jo vähennettyjä määriä ei voida vähentää uudelleen. 

48 artikla 
Ennen järjestelmään liittymistä syntyneet tappiot 

Jos veronmaksajalle on aiheutunut ennen tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän valitsemista 
tappioita, jotka voitaisiin siirtää eteenpäin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
mutta joita ei ollut vielä kuitattu verotettavia voittoja vastaan, nämä tappiot voidaan vähentää 
veropohjasta kyseisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

49 artikla 
Järjestelmästä poistumista koskeva yleinen sääntö 

Kun veronmaksaja poistuu direktiivissä säädetystä järjestelmästä, sen omaisuuserät ja velat on 
kirjattava järjestelmän sääntöjen mukaisesti laskettuun arvoon, jollei tässä direktiivissä toisin 
säädetä. 

50 artikla 
Käyttöomaisuus, josta tehdään poistot ryhmässä 

Kun veronmaksaja poistuu direktiivissä säädetystä järjestelmästä, sen tässä direktiivissä 
säädetyn järjestelmän mukainen omaisuuserien ryhmä on tämän jälkeen sovellettavaa 
kansallista lainsäädäntöä varten kirjattava yhtenä omaisuuserien ryhmänä, josta tehdään 
poistot alenevan poiston menetelmällä siten, että vuotuinen poisto on 25 prosenttia. 
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51 artikla 
Pitkäaikaishankkeet järjestelmästä poistuttaessa 

Kun veronmaksaja poistuu järjestelmästä, pitkäaikaishankkeista syntyviä tuottoja ja kuluja on 
kohdeltava tämän jälkeen sovellettavan kansallisen yhtiöverolainsäädännön mukaisesti. 
Tuottoja ja kuluja, jotka oli jo otettu huomioon verotustarkoituksia varten tässä direktiivissä 
säädetyssä järjestelmässä, ei kuitenkaan oteta huomioon uudelleen. 

52 artikla 
Varaukset ja vähennykset järjestelmästä poistuttaessa 

Kun veronmaksaja poistuu tässä direktiivissä säädetystä järjestelmästä, 25, 26 ja 27 artiklan 
mukaisesti jo vähennettyjä kuluja ei saa vähentää uudelleen. 

53 artikla 
Tappiot järjestelmästä poistuttaessa 

Veronmaksajalle aiheutuneet tappiot, joita ei ole vielä kuitattu verotettavia voittoja vastaan 
tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän sääntöjen mukaisesti, on siirrettävä eteenpäin 
kansallisen yhtiölainsäädännön mukaisesti. 

IX LUKU 
 

YHDISTÄMINEN 

54 artikla 
Vaatimukset täyttävät tytäryhtiöt 

1. Vaatimukset täyttävien tytäryhtiöiden on oltava välittömiä ja alemman tason 
tytäryhtiöitä, joissa emoyhtiöllä on seuraavat oikeudet: 

a) sillä on oikeus käyttää yli 50 prosenttia äänioikeuksista; 

b) sillä on omistusoikeus yli 75 prosenttiin yhtiön pääomasta tai yli 75 prosenttia 
voitonjakoon oikeuttavista oikeuksista. 

2. Laskettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja raja-arvoja muille yrityksille kuin välittömille 
tytäryhtiöille on sovellettava seuraavia sääntöjä: 

a) kun äänioikeutta koskeva raja-arvo saavutetaan välittömien ja alemman tason 
tytäryhtiöiden osalta, emoyhtiöllä on katsottava olevan 100 prosenttia näistä 
oikeuksista; 

b) voitonjakoon oikeuttavat oikeudet ja omistusoikeus pääomaan on laskettava 
kertomalla omistusosuudet välissä olevissa tytäryhtiöissä kullakin konsernin 
tasolla. Laskennassa on otettava huomioon myös emoyhtiöllä suoraan tai 
välillisesti olevat enintään 75 prosentin omistusoikeudet, mukaan lukien 
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oikeudet yhtiöissä, jotka pitävät verotuksellista kotipaikkaansa jossakin 
kolmannessa maassa. 

55 artikla 
Konsernin muodostaminen 

1. Unionissa verotuksellista kotipaikkaansa pitävä veronmaksaja muodostaa konsernin 
seuraavien kanssa: 

a) kaikki sen muissa jäsenvaltioissa sijaitsevat kiinteät toimipaikat; 

b) sen vaatimukset täyttävien tytäryhtiöiden, jotka pitävät verotuksellista 
kotipaikkaansa jossakin kolmannessa maassa, jossakin jäsenvaltiossa 
sijaitsevat kiinteät toimipaikat; 

c) kaikki sen vaatimukset täyttävät tytäryhtiöt, jotka pitävät verotuksellista 
kotipaikkaansa samassa jäsenvaltiossa tai eri jäsenvaltioissa; 

d) muut unionissa verotuksellista kotipaikkaansa pitävät veronmaksajat, jotka 
ovat sellaisen saman yhtiön vaatimukset täyttäviä tytäryhtiöitä, joka pitää 
verotuksellista kotipaikkaansa jossakin kolmannessa maassa ja joka täyttää 2 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt edellytykset. 

2. Unionin ulkopuolella verotuksellista kotipaikkaansa pitävä veronmaksaja muodostaa 
konsernin kaikkien jäsenvaltioissa sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojensa kautta ja 
kaikkien sellaisten vaatimukset täyttävien tytäryhtiöidensä kautta, jotka pitävät 
verotuksellista kotipaikkaansa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, mukaan lukien 
tällaisten tytäryhtiöiden jäsenvaltioissa sijaitsevat kiinteät toimipaikat. 

56 artikla 
Maksukyvyttömyys 

Maksukyvyttömästä tai selvitystilassa olevasta yhtiöstä ei voi tulla konserniyhtiötä. 
Veronmaksajan, joka on todettu maksukyvyttömäksi tai joka joutuu selvitystilaan, on 
viipymättä poistuttava konsernista. 

57 artikla 
Yhdistämisen soveltamisala 

1. Konserniyhtiöiden veropohjat on yhdistettävä. 

2. Kun yhdistetty veropohja on negatiivinen, tappio on siirrettävä eteenpäin ja 
kuitattava seuraavaa positiivista yhdistettyä veropohjaa vastaan. Kun yhdistetty 
veropohja on positiivinen, se on jaettava 86–102 artiklan mukaisesti. 

58 artikla 
Ajoitus 

1. Edellä 54 artiklassa säädettyjä raja-arvoja on noudatettava koko verovuoden ajan. 
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2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, veronmaksajasta tulee konserniyhtiö 
päivänä, jona 54 artiklassa säädetyt raja-arvot saavutetaan. Raja-arvojen on ylityttävä 
vähintään yhdeksän peräkkäisen kuukauden ajan, sillä muussa tapauksessa 
veronmaksajaa on kohdeltava ikään kuin siitä ei olisi koskaan tullut konserniyhtiötä. 

59 artikla 
Konsernin sisäisten liiketapahtumien huomioimatta jättäminen 

1. Yhdistettyä veropohjaa laskettaessa konserniyhtiöiden välillä suoraan suoritettavista 
liiketapahtumista aiheutuvia voittoja ja tappioita ei oteta huomioon. 

2. Konsernin sisäinen liiketapahtuma määritellään sen perusteella, ovatko 
liiketapahtumien molemmat osapuolet konserniyhtiöitä silloin, kun liiketapahtuma 
suoritetaan ja siihen liittyvät tuotot ja kulut kirjataan. 

3. Konsernien on käytettävä johdonmukaista ja riittävästi dokumentoitua menetelmää 
konsernin sisäisten liiketapahtumien kirjaamiseksi. Konserni voi vaihtaa menetelmää 
ainoastaan pätevistä kaupallisista syistä verovuoden alussa. 

4. Konsernin sisäisten liiketapahtumien kirjaamismenetelmästä on käytävä ilmi 
kaikkien konsernin sisäisten siirtojen ja myyntien menot tai verotusarvo sen mukaan, 
kumpi niistä on alempi. 

60 artikla 
Lähdeverot ja tulonlähteessä kannettavat verot 

Konserniyhtiöiden välisistä liiketapahtumista ei kanneta lähdeveroa eikä muuta tulonlähteessä 
maksettavaa veroa. 

X LUKU 
 

KONSERNIIN LIITTYMINEN JA SIITÄ POISTUMINEN 

61 artikla 
Käyttöomaisuus konserniin liityttäessä 

Kun veronmaksaja on poistokelvottoman tai yksittäin poistokelpoisen käyttöomaisuuden 
taloudellinen haltija päivänä, jona se liittyy konserniin, ja jokin konserniyhtiö luopuu joistakin 
näistä omaisuuseristä viiden vuoden kuluessa kyseisestä päivästä, sen konserniyhtiön, joka oli 
näiden omaisuuserien taloudellinen haltija liittymispäivänä, jako-osuutta on tarkistettava 
luovutusvuonna. Tällaisesta luovutuksesta saatavat tulot on lisättävä kyseiseen osuuteen, ja 
poistokelvottomia omaisuuseriä koskevat menot sekä poistokelpoisten omaisuuserien 
verotusarvo on vähennettävä. 

Tällainen tarkistus on tehtävä myös rahoitusvaroihin, lukuun ottamatta sidosyritysten 
osakkeita, omistusyhteyksiä ja omia osakkeita. 



FI 41   FI 

Jos yrityksen uudelleenorganisoinnin vuoksi veronmaksaja lakkaa olemasta tai 
veronmaksajalla ei enää ole kiinteää toimipaikkaa jäsenvaltiossa, jossa se piti verotuksellista 
kotipaikkaansa sen liittyessä konserniin, sillä on tämän artiklan säännöksiä sovellettaessa 
katsottava olevan kiinteä toimipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa. 

62 artikla 
Pitkäaikaishankkeet konserniin liityttäessä 

Tuotot ja kulut, jotka kertyivät 24 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti ennen kuin veronmaksaja 
liittyi konserniin mutta joita ei vielä ollut sisällytetty sovellettavan kansallisen 
yhtiöverolainsäädännön mukaisiin verolaskelmiin, on lisättävä jako-osuuteen tai vähennettävä 
siitä ajoitusta koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Tuotot, joita verotettiin sovellettavan kansallisen yhtiöverolainsäädännön mukaisesti ennen 
kuin veronmaksaja liittyi järjestelmään raskaammin kuin mitä olisi tehty 24 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, on vähennettävä jako-osuudesta. 

63 artikla 
Varaukset ja vähennykset konserniin liityttäessä 

Edellä 25, 26 ja 27 artiklan soveltamisalaan kuuluvat kulut, jotka syntyvät ennen 
veronmaksajan konserniin liittymistä suoritetuista toimista tai liiketapahtumista mutta joista ei 
ollut tehty varauksia eikä vähennyksiä sovellettavan kansallisen yhtiöverolainsäädännön 
mukaisesti, voidaan vähentää ainoastaan veronmaksajan jako-osuudesta, jolleivät ne ole 
syntyneet yli viisi vuotta sen jälkeen kun veronmaksaja liittyi konserniin. 

64 artikla 
Tappiot konserniin liityttäessä 

Veronmaksajalle tai kiinteälle toimipaikalle ennen konserniin liittymistä aiheutuneita, tämän 
direktiivin säännösten tai kansallisen yhtiöverolainsäädännön mukaisesti vähentämättä olevia 
tappioita ei saa kuitata yhdistettyä veropohjaa vastaan. Tällaiset tappiot on siirrettävä 
eteenpäin, ja ne voidaan kuitata jako-osuutta vastaan 43 artiklan mukaisesti tai sellaisen 
kansallisen yhtiöverolainsäädännön mukaisesti, jota sovellettaisiin veronmaksajaan, jos tässä 
direktiivissä säädettyä järjestelmää ei olisi. 

65 artikla 
Konsernin lopettaminen 

Kun konserni lopetetaan, verovuoden on katsottava päättyneen. Konsernin yhdistetty 
veropohja ja mahdolliset vähentämättömät tappiot on kohdennettava kullekin konserniyhtiölle 
86–102 artiklan mukaisesti sinä verovuonna sovellettavien jakoperusteiden mukaisesti, jona 
konserni lopetettiin. 

66 artikla 
Tappiot konsernin lopettamisen jälkeen 

Konsernin lopettamisen jälkeen tappioita on kohdeltava seuraavasti: 
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a) jos veronmaksaja pysyy tässä direktiivissä säädetyssä järjestelmässä mutta se ei 
kuulu mihinkään konserniin, tappiot on siirrettävä eteenpäin ja kuitattava 43 artiklan 
mukaisesti; 

b) jos veronmaksaja liittyy toiseen konserniin, tappiot on siirrettävä eteenpäin ja 
kuitattava sen jako-osuutta vastaan; 

c) jos veronmaksaja poistuu järjestelmästä, tappiot on siirrettävä eteenpäin ja kuitattava 
vastedes sovellettavan kansallisen yhtiöverolainsäädännön mukaisesti ikään kuin 
kyseiset tappiot olisivat syntyneet silloin, kun mainittua lainsäädäntöä sovellettiin 
veronmaksajaan. 

67 artikla 
Käyttöomaisuus konsernista poistuttaessa 

Jos poistokelvottomasta tai yksittäin poistokelpoisesta käyttöomaisuudesta luovutaan kolmen 
vuoden kuluessa siitä, kun kyseisten omaisuuserien taloudellisena haltijana oleva 
veronmaksaja poistuu konsernista, tulot on lisättävä konsernin yhdistettyyn veropohjaan 
luovutusvuonna ja poistokelvottomiin omaisuuseriin liittyvät menot ja poistokelpoisten 
omaisuuserien verotusarvo on vähennettävä, paitsi jos kyseessä on 75 artiklan mukaisen 
osittaisen vapautuksen alainen käyttöomaisuus. 

Tätä sääntöä sovelletaan myös rahoitusvaroihin, lukuun ottamatta sidosyritysten osakkeita, 
omistusyhteyksiä ja omia osakkeita. 

Jos luovutuksesta saadut tulot lisätään konsernin yhdistettyyn veropohjaan, niitä ei veroteta 
muulla tavalla. 

68 artikla 
Itse tuotetut aineettomat hyödykkeet 

Kun veronmaksaja, joka on yhden tai useamman itse tuotetun aineellisen hyödykkeen 
taloudellinen haltija, poistuu konsernista, konserniin jäävien yhtiöiden yhdistettyyn 
veropohjaan on lisättävä määrä, joka vastaa kyseisten hyödykkeiden tutkimuksesta, 
kehityksestä, markkinoinnista ja mainonnasta edellisten viiden vuoden aikana aiheutuneita 
menoja. Lisätty määrä ei saa kuitenkaan olla suurempi kuin omaisuuserien arvo päivänä, jona 
veronmaksaja poistuu konsernista. Kyseiset menot on kohdennettava konsernista poistuvalle 
veronmaksajalle ja niitä on kohdeltava sellaisen kansallisen yhtiöverolainsäädännön 
mukaisesti, jota veronmaksajaan tullaan vastedes soveltamaan, tai tämän direktiivin 
säännösten mukaisesti, jos veronmaksaja pysyy tässä direktiivissä säädetyssä järjestelmässä. 

69 artikla 
Tappiot konsernista poistuttaessa 

Tappioita ei kohdenneta konsernista poistuvalle konserniyhtiölle. 
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XI LUKU 
 

YRITYSTEN UUDELLEENORGANISOINNIT 

70 artikla 
Yritysten uudelleenorganisoinnit konsernin sisällä 

1. Konsernin sisäinen yritysten uudelleenorganisointi ja konserniin kuuluvan 
veronmaksajan sääntömääräisen kotipaikan siirtäminen eivät saa aiheuttaa voittoja 
eikä tappioita yhdistettyä veropohjaa määritettäessä. Edellä 59 artiklan 3 kohtaa on 
sovellettava. 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos yrityksen uudelleenorganisoinnin tai 
konserniyhtiöiden välillä kahden vuoden kuluessa suoritettavan peräkkäisten 
liiketapahtumien sarjan vuoksi kaikki veronmaksajan omaisuuserät siirtyvät 
olennaisilta osin toiseen jäsenvaltioon ja omaisuuseriä koskeva jakotekijä muuttuu 
olennaisilta osin, seuraavia säännöksiä on sovellettava. 

Siirretyt omaisuuserät on kohdennettava viiden vuoden kuluessa siirron tekemisestä 
siirtävän veronmaksajan omaisuuserää koskevalle tekijälle, edellyttäen että jokin 
konserniyhtiö on edelleen kyseisten omaisuuserien taloudellinen haltija. Jos 
veronmaksaja lakkaa olemasta tai sillä ei enää ole kiinteää toimipaikkaa 
jäsenvaltiossa, josta omaisuuserät siirrettiin, sillä on katsottava olevan kiinteä 
toimipaikka kyseisessä jäsenvaltiossa tämän artiklan säännöksiä sovellettaessa. 

71 artikla 
Tappioiden kohtelu, kun yritysten uudelleenorganisointi tapahtuu kahden tai useamman 

konsernin välillä 

1. Kun yritysten uudelleenorganisoinnin seurauksena yhdestä tai useammasta 
konsernista taikka kahdesta tai useammasta konserniyhtiöstä tulee toisen konsernin 
osa, aiemman konsernin tai aiempien konsernien mahdolliset vähentämättömät 
tappiot on kohdennettava kaikille näille viimeksi mainittuihin konserneihin 
kuuluneille yhtiöille 86–102 artiklan mukaisesti sinä verovuonna sovellettavien 
jakotekijöiden perusteella, jona yritysten uudelleenorganisointi tapahtuu, ja ne on 
siirrettävä eteenpäin tuleville vuosille. 

2. Kun kaksi tai useampi pääasiallista veronmaksajaa sulautuvat neuvoston direktiivin 
2009/133/EY19 2 artiklan a alakohdan i ja ii luetelmakohdan mukaisesti, konsernin 
mahdolliset vähentämättömät tappiot on kohdennettava konserniyhtiöille 86–102 
artiklan mukaisesti sinä verovuonna sovellettavien jakotekijöiden perusteella, jona 
sulautuminen tapahtuu, ja ne on siirrettävä eteenpäin tuleville vuosille. 

XII LUKU 
 

                                                 
19 EUVL L 310, 25.11.2009, s. 34. 
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KONSERNIN JA MUIDEN YRITYSTEN VÄLINEN 
TOIMINTA 

72 artikla 
Progressioehtoinen verovapautus 

Rajoittamatta 75 artiklan soveltamista 11 artiklan c, d tai e alakohdan mukainen verovapaa 
tuotto voidaan ottaa huomioon veronmaksajaan sovellettavaa verokantaa määritettäessä. 

73 artikla 
Vapautusmenetelmästä hyvitysmenetelmään siirtymistä koskeva lauseke 

Edellä 11 artiklan c, d ja e alakohtaa ei sovelleta, jos voitonjaon suorittaneeseen yritykseen tai 
yritykseen, jonka osakkeista luovutaan, taikka kiinteään toimipaikkaan sovelletaan maassa, 
jossa yritys pitää verotuksellista kotipaikkaansa tai jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee, 
jompaakumpaa seuraavista: 

a) kyseisen kolmannen maan yleisen järjestelmän mukainen voittoihin sovellettava 
sääntömääräinen yhtiöverokanta, joka on alle 40 prosenttia jäsenvaltioissa 
sovellettavan sääntömääräisen yhtiöverokannan keskiarvosta; 

b) kyseisessä kolmannessa maassa sovellettava erityisjärjestelmä, jossa verotus on 
huomattavasti kevyempi kuin yleisessä järjestelmässä. 

Komissio julkaisee jäsenvaltioissa sovellettavan sääntömääräisen yhtiöverokannan keskiarvon 
vuosittain. Se on laskettava aritmeettisena keskiarvona. Tätä artiklaa sekä 81 ja 82 artiklaa 
sovellettaessa verokantaan tehtäviä muutoksia sovelletaan ensimmäistä kertaa veronmaksajiin 
niiden muutosta seuraavana verovuonna. 

74 artikla 
Ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tulojen laskenta 

Kun 73 artiklaa sovelletaan kolmannessa maassa sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloihin, sen 
tuotot, kulut ja muut vähennyskelpoiset erät on määritettävä tässä direktiivissä säädetyn 
järjestelmän sääntöjen mukaisesti. 

75 artikla 
Verovapautuksen kieltäminen osakkeiden luovutuksen seurauksena 

Kun veronmaksaja poistuu konsernista osakkeiden luovutuksen seurauksena ja kyseinen 
veronmaksaja on kuluvan verovuoden tai aiempien verovuosien aikana saanut konsernin 
sisäisessä liiketapahtumassa muuta käyttöomaisuutta kuin omaisuuserien ryhmässä poistettuja 
omaisuuseriä, tätä käyttöomaisuutta vastaava määrä ei ole verovapaa, ellei voida osoittaa, että 
kyseiset konsernin sisäiset liiketapahtumat suoritettiin pätevistä kaupallisista syistä. 
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Verovapautuksen ulkopuolelle jätettävän määrän on oltava käyttöomaisuuden markkina-arvo 
siirtohetkellä vähennettynä sen verotusarvolla tai 20 artiklassa tarkoitetuilla poistokelvotonta 
käyttöomaisuutta koskevilla menoilla. 

Kun luovutettujen osakkeiden tosiasiallinen edunsaaja on unionin ulkopuolella verotuksellista 
kotipaikkaansa pitävä veronmaksaja tai muu kuin veronmaksaja, sen veronmaksajan, jolla oli 
käyttöomaisuus hallussaan ennen ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua konsernin sisäistä 
liiketapahtumaa, on katsottava vastaanottaneen kyseisen käyttöomaisuuden siirtohetken 
markkina-arvon, johon ei sisälly verotusarvo. 

76 artikla 
Korot, rojaltit ja muut tulonlähteessä verotettavat tulot 

1. Kun veronmaksaja saa muita tuloja kuin 11 artiklan c, d tai e alakohdan mukaisia 
verovapaita tuloja, ja näitä tuloja on verotettu toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa 
maassa, kyseisen veronmaksajan verovelvollisuudesta tehtävä vähennys on sallittava.  

2. Vähennys on jaettava konserniyhtiöiden kesken kyseisenä verovuonna sovellettavaa 
laskukaavaa noudattaen 86–102 artiklan mukaisesti. 

3. Vähennys on laskettava erikseen kunkin jäsenvaltion tai kolmannen maan sekä 
kunkin tulotyypin osalta. Se ei saa olla suurempi kuin määrä, joka saadaan, kun 
veronmaksajalle tai kiinteälle toimipaikalle kohdennettuun tuloon sovelletaan sen 
jäsenvaltion yhtiöverokantaa, jossa veronmaksaja pitää verotuksellista kotipaikkansa 
tai jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee. 

4. Vähennystä laskettaessa tulojen määrästä on vähennettävä asiaankuuluvat 
vähennyskelpoiset kulut, joiden on katsottava olevan 2 prosenttia tuloista, jollei 
veronmaksaja toisin todista. 

5. Kolmannessa maassa syntyneestä verovelvollisuudesta tehtävä vähennys ei saa olla 
suurempi kuin veronmaksajan lopullinen yhtiöverovelvollisuus, jollei sen 
jäsenvaltion, jossa veronmaksaja pitää verotuksellista kotipaikkaansa, ja kolmannen 
maan välillä tehdyssä sopimuksessa toisin määrätä. 

77 artikla 
Lähdevero 

Veronmaksajan konsernin ulkopuoliselle edunsaajalle maksamista koroista ja rojalteista 
voidaan veronmaksajan jäsenvaltiossa kantaa lähdeveroa sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön ja mahdollisen kaksinkertaista verotusta koskevan sopimuksen mukaisesti. 
Lähdevero on jaettava 86–102 artiklan nojalla jäsenvaltioiden kesken sinä verovuonna 
sovellettavan laskukaavan mukaisesti, jona vero kannetaan. 
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XIII LUKU 
 

ETUYHTEYDESSÄ OLEVIEN YRITYSTEN VÄLISET 
LIIKETAPAHTUMAT 

78 artikla 
Etuyhteydessä olevat yritykset 

1. Jos veronmaksaja osallistuu suoraan tai välillisesti muun kuin veronmaksajan tai 
samaan konserniin kuulumattoman veronmaksajan hallinnointiin, valvontaan tai 
pääomaan, näitä kahta yritystä on pidettävä etuyhteydessä olevina yrityksinä.  

Jos samat henkilöt osallistuvat suoraan tai välillisesti veronmaksajan, muun kuin 
veronmaksajan tai samaan konserniin kuulumattomien veronmaksajien 
hallinnointiin, valvontaan tai pääomaan, kaikkia asianomaisia yhtiöitä on pidettävä 
etuyhteydessä olevina yrityksinä. 

Veronmaksajan on katsottava olevan etuyhteydessä sen kolmannessa maassa 
sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan. Unionin ulkopuolella verotuksellista 
kotipaikkaansa pitävän veronmaksajan on katsottava olevan etuyhteydessä sen 
jäsenvaltiossa sijaitsevaan kiinteään toimipaikkaan. 

2. Edellä 1 kohtaa sovellettaessa sovelletaan seuraavia sääntöjä: 

a) osallistuminen valvontaan tarkoittaa, että veronmaksajalla on yli 20 prosenttia 
äänioikeuksista; 

b) osallistuminen pääomaan tarkoittaa, että veronmaksajalla on omistusoikeus yli 
20 prosenttiin pääomasta; 

c) osallistuminen hallinnointiin tarkoittaa, että veronmaksaja pystyy merkittävällä 
tavalla vaikuttamaan etuyhteydessä olevan yrityksen hallinnointiin; 

d) yksityishenkilöä, hänen puolisoaan ja hänen suoraa jälkeläistään ylenevässä tai 
alenevassa polvessa on pidettävä yhtenä henkilönä. 

Kun kyseessä on välillinen osallistuminen, a ja b alakohdassa säädettyjen 
vaatimusten täyttyminen on määritettävä kertomalla ääni- ja omistusoikeusmäärät 
konsernin omistusketjussa. Jos veronmaksajalla on yli 50 prosenttia äänioikeuksista, 
sillä on katsottava olevan 100 prosenttia äänioikeuksista. 

79 artikla 
Hintaoikaisut etuyhteydessä olevien yritysten välisissä suhteissa 

Kun etuyhteydessä olevien yritysten välisille suhteille on asetettu tai määrätty edellytyksiä, 
jotka poikkeavat riippumattomille yrityksille asetettavista edellytyksistä, tulot, jotka 
veronmaksajalle olisi kertynyt tällaisten edellytysten puuttuessa mutta joita sille ei kertynyt 
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näiden edellytysten vuoksi, on sisällytettävä kyseisen veronmaksajan tuloihin ja niitä on 
verotettava asianmukaisella tavalla. 

XIV LUKU 
 

VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT 

80 artikla 
Yleinen väärinkäytöksiä koskeva sääntö 

Pelkästään verotuksen välttämiseksi suoritettuja keinotekoisia liiketapahtumia ei oteta 
huomioon veropohjaa laskettaessa. 

Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta todellisiin kaupallisiin toimiin, joissa veronmaksaja pystyy 
valitsemaan kahden tai useamman sellaisen liiketapahtuman välillä, joiden kaupallinen tulos 
on sama mutta jotka aiheuttavat erilaisen verotettavan määrän. 

81 artikla 
Korkovähennysten kieltäminen 

1. Kolmannessa maassa verotuksellista kotipaikkaansa pitävälle etuyhteydessä olevalle 
yritykselle maksettava korko ei ole vähennyskelpoinen, kun direktiivissä 2011/16/EU 
säädettyyn pyynnöstä tapahtuvaan tietojenvaihtoon verrattavissa olevasta 
tietojenvaihdosta ei ole tehty sopimusta ja kun toinen seuraavista edellytyksistä 
täyttyy: 

a) kyseisen kolmannen maan yleisessä järjestelmässä voittoihin sovelletaan 
sääntömääräistä yhtiöverokantaa, joka on alle 40 prosenttia jäsenvaltioissa 
sovellettavien lakisääteisten yhtiöverokantojen keskiarvosta; 

b) etuyhteydessä olevaan yritykseen sovelletaan kyseisessä kolmannessa maassa 
erityisjärjestelmää, jossa verotus on huomattavasti kevyempi kuin yleisessä 
järjestelmässä. 

2. Ilmaisulla ’korko’ tarkoitetaan kaikenlaisista velkasitoumuksista saatavaa tuloa 
riippumatta siitä, onko niiden vakuutena kiinnitys ja liittyykö niihin oikeus osuuteen 
velallisen voitoista, ja erityisesti arvopapereista ja joukkovelkakirjoista saatavaa 
tuloa, mukaan lukien niihin liittyvät emissiovoitot ja palkkiot. Myöhästyneistä 
maksuista langetettavia sakkoja ei pidetä korkona. 

3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, yritykselle, joka pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa sellaisessa kolmannessa maassa, jonka kanssa ei ole tehty 
direktiivissä 2011/16/EU säädettyyn pyynnöstä tapahtuvaan tietojenvaihtoon 
verrattavissa olevaa tietojenvaihtoa koskevaa sopimusta, maksettavan koron on 
oltava vähennyskelpoinen, kun korko ei ylitä riippumattomien yritysten välillä 
sovellettavaa korkoa ja kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: 
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a) kyseisen koron määrä sisältyy veropohjaan etuyhteydessä olevan yrityksen 
tuloina 82 artiklan mukaisesti; 

b) korko maksetaan yritykselle, jonka pääasiallisella osakelajilla käydään kauppaa 
säännöllisesti yhdessä tai useammassa tunnustetussa arvopaperipörssissä; 

c) korko maksetaan yritykselle, joka harjoittaa aktiivisesti kaupankäyntiä tai 
liiketoimintaa maassa, jossa se pitää verotuksellista kotipaikkaansa. Tällä 
tarkoitetaan voittojen saamiseksi harjoitettavaa riippumatonta taloudellista 
toimintaa, jonka yhteydessä johto ja työtekijät suorittavat todellisia 
liikkeenjohtoon liittyviä ja operatiivisia toimintoja. 

82 artikla 
Määräysvallassa olevat ulkomaiset yhtiöt 

1. Veropohjaan on sisällyttävä kolmannessa maassa verotuksellista kotipaikkaansa 
pitävän yrityksen jakamattomat tulot, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: 

a) veronmaksajalla on yksin tai yhdessä sen etuyhteydessä olevien yritysten 
kanssa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia äänioikeuksista tai yli 50 
prosenttia pääomasta tai sillä on oikeus saada yli 50 prosenttia kyseisen 
yrityksen voitosta; 

b) kolmannen maan yleisessä järjestelmässä voittoihin sovelletaan 
sääntömääräistä yhtiöverokantaa, joka on alle 40 prosenttia jäsenvaltioissa 
sovellettavien lakisääteisten yhtiöverokantojen keskiarvosta, tai yritykseen 
sovelletaan erityisjärjestelmää, jossa verotus on huomattavasti kevyempi kuin 
yleisessä järjestelmässä; 

c) yli 30 prosenttia yritykselle kertyvistä tuloista kuuluu yhteen tai useampaan 3 
kohdassa vahvistetuista luokista; 

d) kyseessä ei ole yritys, jonka pääasiallisella osakelajilla käydään kauppaa 
säännöllisesti yhdessä tai useammassa tunnustetussa arvopaperipörssissä; 

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, kun kolmas maa on Euroopan talousalueesta tehdyn 
sopimuksen osapuoli ja kun on tehty sopimus direktiivissä 2011/16/EU säädettyyn 
pyynnöstä tapahtuvaan tietojenvaihtoon verrattavissa olevasta tietojenvaihdosta. 

3. Seuraavat tuloluokat on otettava huomioon 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa, kun 
yli 50 prosenttia kyseiseen luokkaan kuuluvista yrityksen tuloista saadaan 
veronmaksajan tai siihen etuyhteydessä olevien yritysten kanssa suoritettavista 
liiketapahtumista: 

a) korot tai muut rahoitusvaroista saatavat tulot; 

b) rojaltit tai muut henkisestä omaisuudesta saatavat tulot; 

c) osingot ja osakkeiden luovutuksesta saatavat tulot; 

d) irtaimesta omaisuudesta saatavat tulot; 
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e) kiinteästä omaisuudesta saatavat tulot, paitsi jos veronmaksajan jäsenvaltio ei 
olisi ollut oikeutettu verottamaan näitä tuloja kolmannen maan kanssa tehdyn 
sopimuksen nojalla; 

f) vakuutuksista, pankkitoiminnasta tai muusta rahoitustoiminnasta saatavat tulot. 

83 artikla 
Laskenta 

1. Veropohjaan sisällytettävät tulot on laskettava 9–15 artiklassa säädettyjä sääntöjä 
noudattaen. Ulkomaisen yrityksen tappioita ei sisällytetä veropohjaan, mutta ne on 
siirrettävä eteenpäin ja otettava huomioon seuraavina vuosina 82 artiklaa 
sovellettaessa. 

2. Veropohjaan sisällytettävät tulot on laskettava suhteessa veronmaksajan oikeuteen 
ulkomaisen yrityksen voitosta. 

3. Tulot on sisällytettävä sinä verovuonna, jona ulkomaisen yrityksen verovuosi 
päättyy. 

4. Kun ulkomainen yritys jakaa myöhemmin voitot veronmaksajalle, 82 artiklan nojalla 
aiemmin veropohjaan sisällytetyt tulot on vähennettävä veropohjasta, kun lasketaan 
jaettua tuloa koskevaa veronmaksajan verovelvollisuutta. 

5. Jos veronmaksaja luopuu osakkuudestaan yrityksessä, luovutuksesta saatavia tuloja 
on niitä koskevan veronmaksajan verovelvollisuuden laskemiseksi alennettava 
mahdollisilla jakamattomilla määrillä, jotka on jo sisällytetty veropohjaan. 

XV LUKU 
 

LÄPINÄKYVÄT YRITYKSET 

84 artikla 
Säännöt läpinäkyvien yritysten tulojen kohdentamisesta veronmaksajille, joilla on niissä 

omistusosuus 

1. Kun yritystä kohdellaan läpinäkyvänä sen sijaintijäsenvaltiossa, veronmaksajan, jolla 
on siinä omistusosuus, on sisällytettävä veropohjaansa osuutensa kyseisen yrityksen 
tuloista. Tulot on laskettava tämän direktiivin mukaisesti. 

2. Veronmaksajan ja yrityksen välisiä liiketapahtumia ei oteta huomioon osuudelta, 
joka vastaa veronmaksajan osuutta yrityksestä. Vastaavasti veronmaksajan tällaisista 
liiketapahtumista saamien tulojen katsotaan vastaavan määrää, joka olisi saatu 
riippumattomien yritysten välisessä markkinaehtoperiaatetta noudattaen lasketussa 
liiketapahtumassa, kuten tehdään kolmannen osapuolen omistusosuuden osalta. 

3. Veronmaksajalla on oltava oikeus saada huojennusta kaksinkertaiseen verotukseen 
76 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdan mukaisesti. 
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85 artikla 
Kolmansien maiden yritysten läpinäkyvyyden määrittämistä koskevat säännöt 

Kun yritys sijaitsee kolmannessa maassa, kysymys siitä, onko se läpinäkyvä vai ei, on 
määritettävä veronmaksajan jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Jos vähintään kahdella 
konserniyhtiöllä on omistusosuus kolmannessa maassa sijaitsevassa samassa yrityksessä, 
tämän yrityksen kohtelu on määritettävä asiaankuuluvien jäsenvaltioiden yhteisestä 
sopimuksesta. Jos sopuun ei päästä, pääasiallisen veroviranomaisen on tehtävä päätös. 

XVI LUKU 
 

 YHDISTETYN VEROPOHJAN JAKAMINEN 

86 artikla 
Yleiset periaatteet 

1. Yhdistetty veropohja on jaettava konserniyhtiöiden välillä joka verovuosi jakokaavaa 
käyttäen. Määritettäessä konserniyhtiön A jako-osuutta käytetään seuraavaa kaavaa, 
jossa myyntiä, työvoimaa ja omaisuuseriä koskevia jakotekijöitä painotetaan yhtä 
paljon: 
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2. Konsernin yhdistetty veropohja jaetaan ainoastaan, jos se on positiivinen. 

3. Yhdistetyn veropohjan jakamista koskevat laskelmat on tehtävä konsernin 
verovuoden lopussa. 

4. Kalenterikuukauden aikana vähintään 15 päivän pituista jaksoa on pidettävä 
kokonaisena kuukautena. 

87 artikla 
Suojalauseke 

Poiketen siitä, mitä 86 artiklassa säädetään, jos pääasiallinen veronmaksaja tai toimivaltainen 
viranomainen katsoo, että konserniyhtiölle jaettava osuus ei vastaa oikeudenmukaisella 
tavalla kyseisen konserniyhtiön liiketoiminnan laajuutta, pääasiallinen veronmaksaja tai 
asianomainen viranomainen voi pyytää vaihtoehtoisen menetelmän käyttämistä. Jos 
toimivaltaisten viranomaisten välisten konsultaatioiden ja, soveltuvin osin, 132 artiklan 
mukaisesti käytyjen keskustelujen perusteella kaikki nämä viranomaiset suostuvat 
vaihtoehtoisen menetelmän käyttöön, sitä on käytettävä. Pääasiallisen veroviranomaisen 
jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle käytettävästä vaihtoehtoisesta menetelmästä. 
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88 artikla 
Konserniin liittyminen ja siitä poistuminen 

Kun yhtiö liittyy konserniin tai poistuu siitä verovuoden aikana, sen jako-osuus on laskettava 
suhteessa siihen, kuinka monen kalenterikuukauden ajan yhtiö on kuulunut konserniin 
verovuoden aikana. 

89 artikla 
Läpinäkyvät yritykset 

Kun veronmaksajalla on omistusosuus läpinäkyvässä yrityksessä, sen jako-osuuden 
laskennassa käytettäviin jakotekijöihin on sisällyttävä läpinäkyvän yrityksen myynti, 
henkilöstömenot ja omaisuuserät suhteessa veronmaksajan osuuteen sen voitoista ja 
tappioista. 

90 artikla 
Työvoimaa koskevan jakotekijän koostumus 

1. Työvoimaa koskevan jakotekijän ensimmäisessä osamäärässä osoittajana on 
konserniyhtiön henkilöstömenojen kokonaismäärä ja nimittäjänä konsernin 
henkilöstömenojen kokonaismäärä, ja sen toisessa osamäärässä osoittajana on 
konserniyhtiön työntekijöiden lukumäärä ja nimittäjänä konsernin työntekijöiden 
lukumäärä. Kun konserniyhtiön työvoimaa koskevaan jakotekijään sisällytetään yksi 
työntekijä, myös kyseistä työntekijää koskevien henkilöstömenojen määrä on 
kohdennettava kyseisen konserniyhtiön työvoimaa koskevaan jakotekijään. 

2. Työntekijöiden lukumäärä arvotetaan verovuoden lopussa. 

3. Työntekijän määritelmä tehdään sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti, jossa työ suoritetaan. 

91 artikla 
Työntekijöiden ja henkilöstömenojen kohdentaminen 

1. Työntekijät on sisällytettävä sen konserniyhtiön työvoimaa koskevaan jakotekijään, 
josta ne saavat palkkaa. 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, kun työntekijät suorittavat työnsä 
fyysisesti muun konserniyhtiön valvonnan ja vastuun alaisena kuin sen 
konserniyhtiön, josta ne saavat palkkaa, kyseiset työntekijät ja niitä koskevat 
henkilöstömenot on sisällytettävä ensin mainitun konserniyhtiön työvoimaa 
koskevaan jakotekijään. 

Tätä sääntöä sovelletaan ainoastaan, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: 

a) tämä työsuhde kestää keskeytyksettä vähintään kolme kuukautta; 

b) tällaisten työntekijöiden osuus on vähintään viisi prosenttia sen konserniyhtiön 
työntekijöiden kokonaislukumäärästä, josta ne saavat palkkaa. 
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3. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, työntekijöinä on pidettävä myös 
henkilöitä, jotka suorittavat samanlaisia tehtäviä kuin työntekijät mutta joita 
konserniyhtiö ei ole palkannut suoraan. 

4. Ilmaisuun ’henkilöstömenot’ on kuuluttava palkkio-, palkka- ja bonusmenot sekä 
kaikki muut työntekijöille maksettavat korvaukset, mukaan lukien asiaankuuluvat 
työnantajan maksamat eläke- ja sosiaaliturvakustannukset. 

5. Henkilöstömenot on arvotettava sellaisten kulujen määrään, joita työnantaja kohtelee 
vähennyskelpoisina verovuonna. 

92 artikla 
Omaisuuseriä koskevan jakotekijän koostumus 

1. Omaisuuseriä koskevan jakotekijän osoittajana on konserniyhtiön omistamien, 
vuokraamien tai liisaamien kaikkien aineellisten hyödykkeiden keskimääräinen arvo 
ja sen nimittäjänä on konsernin omistamien, vuokraamien tai liisaamien kaikkien 
aineellisten hyödykkeiden keskimääräinen arvo.  

2. Viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun veronmaksaja on liittynyt olemassa olevaan tai 
uuteen konserniin, sen omaisuuseriä koskevaan jakotekijään on sisällyttävä myös 
veronmaksajalle tutkimuksesta, kehityksestä, markkinoinnista ja mainonnasta 
konserniin liittymistä edeltävien kuuden vuoden aikana syntyneiden menojen 
kokonaismäärä. 

93 artikla 
Omaisuuserien kohdentaminen 

1. Omaisuuserä on sisällytettävä sen taloudellisen haltijan omaisuuseriä koskevaan 
jakotekijään. Jos taloudellista haltijaa ei voida määrittää, omaisuuserä on 
sisällytettävä laillisen haltijan omaisuuseriä koskevaan jakotekijään. 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos taloudellinen haltija ei tosiasiallisesti 
käytä omaisuuseräänsä, kyseinen omaisuuserä on sisällytettävä sen konserniyhtiön 
jakotekijään, joka käyttää sitä tosiasiallisesti. Tätä sääntöä sovelletaan kuitenkin 
ainoastaan omaisuuseriin, jotka muodostavat yli viisi prosenttia omaisuuserää 
tosiasiallisesti käyttävän konserniyhtiön kaikkien aineellisten hyödykkeiden 
verotusarvosta. 

3. Liisattu omaisuuserä on sisällytettävä sen konserniyhtiön omaisuuseriä koskevaan 
jakotekijään, joka on kyseisen omaisuuserän liisauksen antaja tai ottaja, paitsi jos 
kyseessä on konserniyhtiöiden välinen liisaus. Tätä sovelletaan myös vuokrattuihin 
omaisuuseriin. 

94 artikla 
Arvottaminen 

1. Maa ja muut poistokelvottomat aineelliset hyödykkeet on arvotettava niiden 
hankintamenoihin. 
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2. Yksittäin poistokelpoinen aineellinen hyödyke on arvotettava sillä verovuoden alussa 
ja lopussa olleiden verotusarvojen keskiarvoon. 

Kun yhden tai useamman konsernin sisäisen liiketapahtuman seurauksena yksittäin 
poistokelpoinen aineellinen hyödyke ei ole sisältynyt konserniyhtiön omaisuuseriä 
koskevaan jakotekijään koko verovuoden ajan, huomioon otettava arvo on laskettava 
kokonaisten kuukausien lukumäärän perusteella. 

3. Käyttöomaisuuksien ryhmä on arvotettava sillä verovuoden alussa ja lopussa olleiden 
verotusarvojen keskiarvoon. 

4. Kun omaisuuserän vuokraaja tai liisauksen ottaja ei ole omaisuuserän taloudellinen 
haltija, sen on arvotettava vuokratut tai liisatut omaisuuserät määrään, joka on 
kahdeksan kertaa vuosittaisten vuokra- tai liisausmaksujen nettomäärä vähennettynä 
alivuokrauksesta tai -liisauksesta mahdollisesti saatavilla määrillä. 

Kun konserniyhtiö antaa vuokralle tai liisaa omaisuuserän, jonka taloudellinen haltija 
se ei ole, sen on arvotettava vuokratut tai liisatut omaisuuserät määrään, joka on 
kahdeksan kertaa vuosittaisten vuokra- tai liisausmaksujen nettomäärä. 

5. Kun samana tai edellisenä verovuonna tapahtuneen konsernin sisäisen siirron jälkeen 
konserniyhtiö myy omaisuuserän konsernin ulkopuolelle, kyseinen omaisuuserä on 
sisällytettävä siirron suorittavan konserniyhtiön omaisuuseriä koskevaan jakotekijään 
konsernin sisäisen siirron ja konsernin ulkopuolelle tapahtuneen myynnin väliseksi 
ajaksi. Tätä sääntöä ei sovelleta, kun asianomaiset konserniyhtiöt osoittavat, että 
konsernin sisäinen siirto tehtiin todellisista kaupallisista syistä. 

95 artikla 
Myyntiä koskevan jakotekijän koostumus 

1. Myyntiä koskevaan jakotekijän osoittajana on konserniyhtiön (mukaan lukien 
kiinteät toimipaikat, joiden katsotaan olevan olemassa 70 artiklan 2 kohdan toisen 
alakohdan nojalla) kokonaismyynti, ja sen nimittäjänä on konsernin kokonaismyynti. 

2. Myynnillä tarkoitetaan kaikkia tavaroiden myynnistä ja palvelujen suorituksista 
saatavia tuloja alennusten ja palautusten jälkeen, pois lukien arvonlisävero sekä muut 
verot ja tullit. Verovapaita tuottoja, korkoja, osinkoja, rojalteja ja käyttöomaisuuden 
luovutuksesta saatavia tuloja ei sisällytetä myyntiä koskevaan jakotekijään, jolleivät 
kyseessä ole tavanomaisessa kaupankäynnissä tai liiketoiminnassa saatavat tuotot. 
Konsernin sisäisiä tavaroiden myyntiä ja palvelujen suorituksia ei sisällytetä 
jakotekijään. 

3. Myynti on arvotettava 22 artiklan mukaisesti. 

96 artikla 
Myynti määränpäittäin 

1. Tavaroiden myynti on sisällytettävä siinä jäsenvaltiossa sijaitsevan konserniyhtiön 
myyntiä koskevaan jakotekijään, jossa tavaroiden lähetys tai kuljetus ne hankkineelle 
henkilölle päättyy. Jos tätä paikkaa ei voida määrittää, tavaroiden myynti on 
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kohdennettava siinä jäsenvaltiossa sijaitsevalle konserniyhtiölle, jossa tavaroiden 
viimeinen määritettävissä oleva paikka sijaitsee. 

2. Palvelujen suoritukset on sisällytettävä siinä jäsenvaltiossa sijaitsevan konserniyhtiön 
myyntiä koskevaan jakotekijään, jossa palvelut suoritetaan fyysisesti. 

3. Kun verovapaat tuotot, korot, osingot, rojaltit ja omaisuuserien luovutuksesta saadut 
tulot sisällytetään myyntiä koskevaan jakotekijään, ne on kohdennettava 
edunsaajalle. 

4. Jos jäsenvaltiossa jonne tavarat toimitetaan tai jossa palvelut suoritetaan, ei ole 
yhtään konserniyhtiötä, tai jos tavarat toimitetaan kolmanteen maahan tai palvelut 
suoritetaan kolmannessa maassa, myynti on sisällytettävä kaikkien konserniyhtiöiden 
myyntiä koskevaan jakotekijään suhteessa niiden työvoimaa ja omaisuuseriä 
koskeviin jakotekijöihin. 

5. Jos jäsenvaltiossa, jonne tavarat toimitetaan tai jossa palvelut suoritetaan, on useampi 
kuin yksi konserniyhtiö, myynti on sisällytettävä kaikkien kyseisessä jäsenvaltiossa 
sijaitsevien konserniyhtiöiden myyntiä koskevaan jakotekijään suhteessa niiden 
työvoimaa ja omaisuuseriä koskeviin jakotekijöihin. 

97 artikla 
Jakotekijöiden laskentasäännöt 

Komissio voi hyväksyä säädöksiä, joissa säädetään yksityiskohtaisia sääntöjä työvoimaa, 
omaisuuseriä ja myyntiä koskevien jakotekijöiden laskennasta, työntekijöiden, 
henkilöstömenojen, omaisuuserien ja myynnin kohdentamisesta asianomaiseen jakotekijään 
sekä omaisuuserien arvottamisesta. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 131 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen.  

98 artikla 
Rahoituslaitokset 

1. Seuraavia on pidettävä rahoituslaitoksina: 

a) luottolaitokset, joilla on lupa toimia unionissa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/48/EY20 mukaisesti; 

b) yritykset, joiden kaikesta käyttöomaisuudesta on rahoitusvaroja vähintään 80 
prosenttia tässä direktiivissä säädettyjen sääntöjen mukaisesti arvotettuna, pois 
lukien 99 artiklassa määritellyt vakuutusyritykset. 

2. Rahoituslaitoksen omaisuuseriä koskevaan jakotekijään on sisällyttävä 10 prosenttia 
muiden rahoitusvarojen kuin omistusyhteyksien ja omien osakkeiden arvosta. 
Rahoitusvarat on sisällytettävä sen konserniyhtiön omaisuuseriä koskevaan 
jakotekijään, jonka kirjanpidossa ne olivat silloin, kun siitä tuli konserniyhtiö.  

                                                 
20 EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1. 



FI 55   FI 

3. Rahoituslaitoksen myyntiä koskevaan jakotekijään on sisällyttävä 10 prosenttia sen 
korkoina, palkkioina ja provisioina saamasta tuotosta ja arvopapereista saamasta 
tuotosta, pois lukien arvonlisävero sekä muut verot ja tullit. Kun kyseessä ovat 
vakuudelliset luotot, 96 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa rahoituspalvelut on 
katsottava suoritetun siinä jäsenvaltiossa, jossa arvopaperi sijaitsee, tai jos tätä 
jäsenvaltiota ei voida määrittää, siinä jäsenvaltiossa, jossa arvopaperi on rekisteröity. 
Muut rahoituspalvelut on katsottava suoritetun lainanottajan tai sen henkilön 
jäsenvaltiossa, joka maksaa palkkiot, provisiot ja muut tuotot. Jos lainanottajaa tai 
henkilöä, joka maksaa palkkiot, provisiot ja muut tuotot, tai jäsenvaltiota, jossa 
arvopaperi sijaitsee tai jossa se on rekisteröity, ei voida määrittää, myynti on 
kohdennettava kaikille konserniyhtiöille suhteessa niiden työvoimaa ja omaisuuseriä 
koskeviin jakotekijöihin. 

99 artikla 
Vakuutusyritykset 

1. ’Vakuutusyrityksillä’ tarkoitetaan yrityksiä, jotka saavat myöntää jäsenvaltioissa 
vahinkovakuutuksia direktiivin 73/239/ETY mukaisesti, henkivakuutuksia direktiivin 
2002/83/EY mukaisesti ja jälleenvakuutuksia direktiivin 2005/68/EY mukaisesti. 

2. Vakuutusyrityksen omaisuuseriä koskevaan jakotekijään on sisällyttävä 10 prosenttia 
rahoitusvarojen arvosta 98 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 

3. Vakuutusyritysten myyntiä koskevaan jakotekijään on sisällyttävä 10 prosenttia 
kaikista saaduista vakuutusmaksutuotoista, joista on vähennetty jälleenvakuutukset, 
muusta kuin vakuutusteknisestä laskelmasta siirretyistä kohdennetuista 
sijoitustuotoista, muista teknisistä tuotoista, joista on vähennetty jälleenvakuutukset, 
sekä sijoitustuotoista, palkkioista ja provisioista, pois lukien arvonlisävero sekä muut 
verot ja tullit. Edellä 96 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa vakuutuspalvelut on 
katsottava suoritetun vakuutuksenottajan jäsenvaltiossa. Muut myynnit on 
kohdennettava kaikille konserniyhtiöille suhteessa niiden työvoimaa ja omaisuuseriä 
koskeviin jakotekijöihin. 

100 artikla 
Öljy ja kaasu 

Sen estämättä, mitä 96 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädetään, öljyn ja kaasun etsinnän tai 
tuotannon alalla pääasiallista liiketoimintaansa harjoittavan konserniyhtiön myynti on 
kohdennettava konserniyhtiölle jäsenvaltiossa, jossa öljyä tai kaasua on tarkoitus porata tai 
tuottaa. 

Sen estämättä, mitä 96 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltiossa, jossa öljyä tai 
kaasua etsitään tai tuotetaan, ei ole yhtään konserniyhtiötä tai jos etsintä tai tuotanto 
suoritetaan kolmannessa maassa, jossa öljyn tai kaasun etsintää tai tuotantoa harjoittavalla 
konserniyhtiöllä ei ole kiinteää toimipaikkaa, myynti on kohdennettava kyseiselle 
konserniyhtiölle. 
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101 artikla 
Meri-, sisävesi- ja lentoliikenne 

Konserniyhtiön, jonka pääasiallisena liiketoimintana on kansainvälisen meri- tai 
lentoliikenteen tai sisävesiliikenteen harjoittaminen, tuottoja, kuluja ja muita vähennyksiä ei 
kohdenneta 86 artiklassa tarkoitettua kaavaa käyttäen vaan ne kohdennetaan kyseiselle 
konserniyhtiölle. Tällaista konserniyhtiötä ei oteta huomioon jakokaavan laskennassa. 

102 artikla 
Jako-osuudesta tehtävät vähennykset 

Jako-osuutta mukautetaan seuraavilla vähennyskelpoisilla erillä: 

a) veronmaksajalle ennen tässä direktiivissä säädettyyn järjestelmään liittymistä 
aiheutuneet vähentämättömät tappiot, joista säädetään 64 artiklassa; 

b) 66 artiklan b alakohdassa ja 71 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa konsernin tasolla 
syntyneet vähentämättömät tappiot, joista säädetään 64 artiklassa; 

c) käyttöomaisuuden luovutusta koskevat määrät, joista säädetään 61 artiklassa, 
pitkäaikaishankkeisiin liittyvät tuotot ja kulut, joista säädetään 62 artiklassa, sekä 
tulevat kulut, joista säädetään 63 artiklassa; 

d) kun kyseessä ovat vakuutusyritykset, vapaaehtoiset tekniset varaukset, joista 
säädetään 30 artiklan c alakohdassa; 

e) liitteessä III luetellut verot, kun vähennyksestä määrätään kansallisissa säännöissä. 

103 artikla 
Verovelvollisuus 

Kunkin konserniyhtiön verovelvollisuus saadaan soveltamalla kansallista verokantaa jako-
osuuteen, jota on mukautettu 102 artiklan mukaisesti, ja vähentämällä siitä 76 artiklassa 
säädetyt vähennykset. 

XVII LUKU 
 

HALLINTO JA MENETTELYT 

104 artikla 
Valintailmoitus 

1. Kun yksittäinen veronmaksaja valitsee tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän, sen 
on annettava ilmoitus toimivaltaiselle viranomaiselle jäsenvaltiossa, jossa se pitää 
verotuksellista kotipaikkaansa, tai kun kyseessä on unionin ulkopuolella 
verotuksellista kotipaikkaansa pitävän veronmaksajan kiinteä toimipaikka, 
toimipaikan sijaintijäsenvaltiossa. Kun kyseessä on konserni, pääasiallisen 
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veronmaksajan on annettava ilmoitus konsernin puolesta pääasialliselle 
veroviranomaiselle. 

Tällainen ilmoitus on annettava vähintään kolme kuukautta ennen sen verovuoden 
alkua, jona veronmaksaja tai konserni haluaa aloittaa järjestelmän soveltamisen. 

2. Valintailmoituksen on katettava kaikki konserniyhtiöt. Erityisten 
verotusjärjestelmien alaiset varustamot voidaan kuitenkin jättää konsernin 
ulkopuolelle. 

3. Pääasiallisen veroviranomaisen on toimitettava valintailmoitus viipymättä 
toimivaltaisille viranomaisille kaikissa jäsenvaltioissa, joissa konserniyhtiöt pitävät 
verotuksellista kotipaikkaansa tai joihin ne ovat sijoittautuneet. Nämä viranomaiset 
voivat kuukauden kuluessa toimittamisesta esittää pääasialliselle veroviranomaiselle 
näkemyksensä ja asiaankuuluvat tiedot valintailmoituksen pätevyydestä ja 
laajuudesta. 

105 artikla 
Järjestelmän soveltamiskausi 

1. Kun valintailmoitus on hyväksytty, yksittäisen veronmaksajan tai soveltuvin osin 
konsernin on sovellettava direktiivissä säädettyä järjestelmää viiden verovuoden 
ajan. Ensimmäisen soveltamiskauden päätyttyä yksittäisen veronmaksajan tai 
konsernin on jatkettava järjestelmän soveltamista kolmen verovuoden pituisina 
peräkkäisinä soveltamiskausina, jollei se anna lopettamisilmoitusta. Veronmaksaja 
voi antaa lopettamisilmoituksen toimivaltaiselle viranomaiselleen tai, kun kyseessä 
on konserni, pääasiallinen veronmaksaja voi antaa lopettamisilmoituksen 
pääasialliselle veroviranomaiselle enintään kolme kuukautta ennen ensimmäisen 
soveltamiskauden tai jonkin sitä seuraavan soveltamiskauden päättymistä. 

2. Kun veronmaksaja tai muu kuin veronmaksaja liittyy konserniin, konsernin 
soveltamiskausi ei muutu. Kun konserni liittyy toiseen konserniin tai kun kaksi tai 
useampia konserneja sulautuu, laajentuneen konsernin on jatkettava järjestelmän 
soveltamista siihen saakka, kun myöhäisempi konsernien soveltamiskausista päättyy, 
jollei poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ole aiheellisempaa soveltaa lyhyempää 
ajanjaksoa. 

3. Kun veronmaksaja poistuu konsernista tai konserni lopetetaan, veronmaksajan tai 
veronmaksajien on jatkettava järjestelmän soveltamista kuluvan soveltamiskauden 
loppuun saakka. 

106 artikla 
Valintailmoituksessa olevat tiedot 

Valintailmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: 

a) veronmaksajan tai konserniyhtiön tunnistetiedot; 

b) konsernin osalta todiste 54 ja 55 artiklassa säädettyjen arviointiperusteiden 
täyttymisestä; 
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c) mahdollisten 78 artiklassa tarkoitettujen etuyhteydessä olevien yritysten 
tunnistetiedot; 

d) veronmaksajien oikeudellinen muoto, sääntömääräinen kotipaikka ja tosiasiallinen 
hallinnollinen toimipaikka; 

e) sovellettava verovuosi. 

Komissio voi hyväksyä säädöksen, jossa vahvistetaan valintailmoituksen vakiomuoto. 
Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 131 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tutkimusmenettelyä noudattaen. 

107 artikla 
Valintailmoituksen tarkastaminen 

1. Toimivaltaisen viranomaisen, jolle valintailmoitus on pätevästi toimitettu, on 
tutkittava ilmoituksessa olevien tietojen perusteella, täyttääkö konserni tämän 
direktiivin vaatimukset. Jollei ilmoitusta hylätä kolmen kuukauden kuluessa sen 
vastaanottamisesta, se on katsottava hyväksytyksi. 

2. Jos veronmaksaja on ilmoittanut kaikki 106 artiklassa mainitut asiaankuuluvat tiedot, 
myöhemmin mahdollisesti tehtävä havainto siitä, että ilmoitettu konserniyhtiöitä 
koskeva luettelo on virheellinen, ei tee valintailmoituksesta pätemätöntä. Ilmoitus on 
korjattava ja kaikki muut tarpeelliset toimenpiteet toteutettava sen verovuoden alusta 
alkaen, jona havainto tehtiin. Jos kaikkia tietoja ei ole ilmoitettu, pääasiallinen 
veroviranomainen voi muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten 
suostumuksella tehdä alkuperäisen ilmoituksen pätemättömäksi. 

108 artikla 
Verovuosi 

1. Kaikkien konserniyhtiöiden verovuoden on oltava sama. 

2. Veronmaksajan on sinä vuonna, jona se liittyy olemassa olevaan konserniin, 
saatettava verovuotensa yhdenmukaiseksi konsernin kanssa. Kyseistä vuotta koskeva 
veronmaksajan jako-osuus on laskettava suhteessa siihen, kuinka monen 
kalenterikuukauden ajan yhtiö on kuulunut konserniin. 

3. Sitä vuotta, jona veronmaksaja poistuu konsernista, koskeva veronmaksajan jako-
osuus on laskettava suhteessa siihen, kuinka monen kalenterikuukauden ajan yhtiö 
kuului konserniin. 

4. Kun yksittäinen veronmaksaja liittyy konserniin, sitä on kohdeltava ikään kuin sen 
verovuosi olisi päättynyt päivää ennen sen liittymistä. 

109 artikla 
Veroilmoituksen jättäminen 

1. Yksittäisen veronmaksajan on jätettävä veroilmoituksensa toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 
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Kun kyseessä on konserni, pääasiallisen veronmaksajan on jätettävä konsernin 
yhdistetty veroilmoitus pääasialliselle veroviranomaiselle. 

2. Ilmoitusta on pidettävä arviona kunkin konserniyhtiön verovelvollisuudesta. Kun 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaan veroilmoituksella on verotuspäätöksen 
oikeudellinen asema ja sitä on kohdeltava verovelkojen perimiseen oikeuttavana 
välineenä, yhdistetyllä veroilmoituksella on oltava sama vaikutus kyseisessä 
jäsenvaltiossa verovelvolliseen konserniyhtiöön. 

3. Kun yhdistetyllä veroilmoituksella ei ole verovelan perimiseen oikeuttavan 
verotuspäätöksen oikeudellista asemaa, jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi 
tehdä sellaisen konserniyhtiön osalta, joka pitää verotuksellista kotipaikkaansa 
kyseisessä jäsenvaltiossa tai joka sijaitsee siellä, kansallisen lainsäädännön mukaisen 
päätöksen, jolla verovelan periminen sallitaan kyseisessä jäsenvaltiossa. Kyseisen 
päätöksen on sisällettävä yhdistetyssä veroilmoituksessa olevat konserniyhtiötä 
koskevat tiedot. Päätökseen voidaan hakea muutosta ainoastaan muodon osalta mutta 
ei perimmäisen arvioinnin osalta. Menettelyä on hallinnoitava asiaankuuluvan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

4. Kun 61 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti katsotaan, että kiinteä toimipaikka on 
olemassa, pääasiallisen veronmaksajan on vastattava kaikista tällaisen kiinteän 
toimipaikan verotukseen liittyvistä menettelyä koskevista velvoitteista. 

5. Yksittäisen veronmaksajan veroilmoitus on jätettävä sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä määrättynä aikana, jossa veronmaksaja pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa tai jossa sillä on kiinteä toimipaikka. Yhdistetty veroilmoitus on 
jätettävä yhdeksän kuukauden kuluessa verovuoden päättymisestä. 

110 artikla 
Veroilmoituksen sisältö 

1. Yksittäisen veronmaksajan veroilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: 

a) veronmaksajan tunnistetiedot; 

b) verovuosi, jota veroilmoitus koskee; 

c) veropohjan laskelma; 

d) mahdollisten 78 artiklassa tarkoitettujen etuyhteydessä olevien yritysten 
tunnistetiedot. 

2. Yhdistetyssä veroilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot: 

a) pääasiallisen veronmaksajan tunnistetiedot;  

b) kaikkien konserniyhtiöiden tunnistetiedot; 

c) mahdollisten 78 artiklassa tarkoitettujen etuyhteydessä olevien yritysten 
tunnistetiedot; 

d) verovuosi, jota veroilmoitus koskee; 
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e) kunkin konserniyhtiön veropohjan laskelma; 

f) yhdistetyn veropohjan laskelma; 

g) kunkin konserniyhtiön jako-osuuden laskelma; 

h) kunkin konserniyhtiön verovelvollisuuden laskelma. 

111 artikla 
Veroilmoituksessa olevien virheiden ilmoittaminen 

Pääasiallisen veronmaksajan on ilmoitettava pääasialliselle veroviranomaiselle yhdistetyssä 
veroilmoituksessa olevista virheistä. Pääasiallisen veroviranomaisen on soveltuvin osin 
annettava oikaistu verotuspäätös 114 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 

112 artikla 
Veroilmoituksen antamatta jättäminen 

Kun pääasiallinen veronmaksaja ei ole jättänyt yhdistettyä veroilmoitusta, pääasiallisen 
veroviranomaisen on annettava verotuspäätös kolmen kuukauden kuluessa arvion perusteella 
ottaen huomioon käytettävissä olevat tiedot. Pääasiallinen veronmaksaja voi hakea muutosta 
tällaiseen verotuspäätökseen. 

113 artikla 
Sähköisesti jätettäviä veroilmoituksia, veroilmoitusten muotoa ja todisteasiakirjoja koskevat 

säännöt 

Komissio voi hyväksyä säädöksiä sähköisesti jätettäviä veroilmoituksia, veroilmoitusten 
muotoa, yhdistettyjen veroilmoitusten muotoa ja vaadittavia todisteasiakirjoja koskevista 
säännöistä. Tällaiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 131 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tutkimusmenettelyä noudattaen. 

114 artikla 
Verotuspäätösten oikaiseminen 

1. Yksittäistä veronmaksajaa koskevia tarkastuksia ja verotuspäätöksiä on hallinnoitava 
sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa veronmaksaja pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa tai jossa sillä on kiinteä toimipaikka. 

2. Pääasiallisen veroviranomaisen on varmennettava, että yhdistetty veroilmoitus on 
110 artiklan 2 kohdan mukainen. 

3. Pääasiallinen veroviranomainen voi antaa oikaistun verotuspäätöksen kolmen vuoden 
kuluessa yhdistetyn veroilmoituksen viimeisestä jättöpäivästä tai, jos ilmoitusta ei 
ollut jätetty ennen kyseistä päivää, kolmen vuoden kuluessa 112 artiklan mukaisen 
verotuspäätöksen antamisesta. 

Oikaistu verotuspäätös voidaan antaa vain kerran kunkin 12 kuukauden jakson 
aikana. 
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4. Edellä 3 kohtaa ei sovelleta, kun oikaistu verotuspäätös annetaan 123 artiklan 
mukaisesti pääasiallisen veroviranomaisen jäsenvaltion tuomioistuimen tekemällä 
päätöksellä taikka kolmannen maan kanssa saavutetun keskinäisen 
yhteisymmärryksen tai sen kanssa noudatetun välimiesmenettelyn perusteella. 
Tällaiset oikaistut verotuspäätökset on annettava 12 kuukauden kuluessa 
pääasiallisen veroviranomaisen jäsenvaltion tuomioistuimen päätöksestä tai 
menettelyn päättämisestä. 

5. Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, oikaistu verotuspäätös voidaan antaa 
kuuden vuoden kuluessa yhdistetyn veroilmoituksen viimeisestä jättöpäivästä, kun se 
on perusteltua veronmaksajan tahallisesti tai vakavan laiminlyönnin johdosta 
tekemän virheen vuoksi, tai 12 vuoden kuluessa kyseisestä päivästä, kun virhe on 
johtanut rikosoikeudenkäyntiin. Tällainen oikaistu verotuspäätös on annettava 12 
kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta, jollei pidempää aikaa voida 
puolueettomasti perustella tarpeella tehdä lisätiedusteluja tai -tutkimuksia. Kaikkien 
tällaisten oikaistujen verotuspäätösten on koskettava ainoastaan virheen sisältöä. 

6. Pääasiallisen veroviranomaisen on ennen oikaistun verotuspäätöksen antamista 
konsultoitava niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, joissa 
konserniyhtiöt pitävät verotuksellista kotipaikkaansa tai joihin ne ovat sijoittautuneet. 
Nämä viranomaiset voivat ilmaista näkemyksensä kuukauden kuluessa 
konsultaatiosta. 

Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa jokin konserniyhtiö pitää 
verotuksellista kotipaikkaansa tai johon se on sijoittautunut, voi pyytää pääasiallista 
veroviranomaista antamaan oikaistun verotuspäätöksen. Jos oikaistua verotuspäätöstä 
ei anneta kolmen kuukauden kuluessa, tätä on pidettävä kieltäytymisenä antaa 
oikaistu verotuspäätös. 

7. Oikaistua verotuspäätöstä ei anneta yhdistetyn veropohjan tarkistamiseksi, kun 
ilmoitetun veropohjan ja tarkistetun veropohjan välinen ero on alle 5 000 euroa tai 
alle prosentin sen mukaan, kumpi näistä on alhaisempi. 

Oikaistua verotuspäätöstä ei anneta jako-osuuksien laskennan tarkistamiseksi, kun 
konserniyhtiöiden, jotka pitävät verotuksellista kotipaikkaansa jossakin 
jäsenvaltiossa tai jotka ovat sijoittautuneet johonkin jäsenvaltioon, jako-osuuksien 
kokonaisoikaisu olisi alle 0,5 prosenttia. 

115 artikla 
Keskustietokanta 

Pääasiallisen veronmaksajan jättämät yhdistetyt veroilmoitukset ja todisteasiakirjat on 
tallennettava keskustietokantaan, johon on pääsy kaikilla toimivaltaisilla viranomaisilla. 
Keskustietokantaa on päivitettävä säännöllisesti tallentamalla siihen kaikki lisätiedot ja -
asiakirjat sekä kaikki pääasiallisen veroviranomaisen antamat päätökset ja ilmoitukset. 
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116 artikla 
Pääasiallisen veronmaksajan nimeäminen 

Edellä 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti nimettyä pääasiallista veronmaksajaa ei saa muuttaa 
myöhemmin. Jos pääasiallinen veronmaksaja ei kuitenkaan enää täytä 4 artiklan 6 kohdassa 
säädettyjä arviointiperusteita, konsernin on nimettävä uusi pääasiallinen veronmaksaja. 

Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset veroviranomaiset, joissa konserniyhtiöt pitävät 
verotuksellista kotipaikkaansa tai joissa niillä on kiinteä toimipaikka, voivat 
poikkeuksellisissa olosuhteissa kuuden kuukauden kuluessa valintailmoituksesta tai kuuden 
kuukauden kuluessa pääasialliseen veronmaksajaan liittyvästä uudelleenorganisoinnista 
päättää yhteisymmärryksessä, että pääasiallinen veronmaksaja on muu kuin konsernin 
nimeämä veronmaksaja. 

117 artikla 
Kirjanpito 

Yksittäisen veronmaksajan ja, kun kyseessä on konserni, kaikkien konserniyhtiöiden on 
kirjattava tiedot ja säilytettävä todisteasiakirjat riittävän yksityiskohtaisesti tämän direktiivin 
moitteettoman täytäntöönpanon ja tarkastusten tekemisen varmistamiseksi. 

118 artikla 
Tietojen antaminen toimivaltaisille viranomaisille 

Veronmaksajan on annettava kaikki verovelvollisuutensa määrittämisen kannalta merkittävät 
tiedot sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, jossa veronmaksaja pitää 
verotuksellista kotipaikkaansa tai jossa sillä on kiinteä toimipaikka. Pääasiallisen 
veronmaksajan on annettava kaikki yhdistetyn veropohjan tai minkä tahansa konserniyhtiön 
verovelvollisuuden määrittämisen kannalta merkittävä tiedot pääasiallisen veroviranomaisen 
pyynnöstä. 

119 artikla 
Lausunnon pyytäminen toimivaltaiselta viranomaiselta 

1. Veronmaksaja voi pyytää sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jossa se 
pitää verotuksellista kotipaikkaansa tai jossa sillä on kiinteä toimipaikka, lausuntoa 
direktiivin soveltamisesta tiettyyn suunniteltuun liiketapahtumaan tai 
liiketapahtumien sarjaan. Veronmaksaja voi myös pyytää lausuntoa konsernin 
ehdotetusta koostumuksesta. Toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava kaikki 
mahdolliset toimenpiteet vastatakseen pyyntöön kohtuullisessa ajassa. 

Jos kaikki suunniteltua liiketapahtumaa tai liiketapahtumien sarjaa koskevat 
asiaankuuluvat tiedot on annettu, toimivaltaisen viranomaisen antama lausunto on 
sitova, jolleivät pääasiallisen veroviranomaisen jäsenvaltion tuomioistuimet 
myöhemmin toisin päätä 123 artiklan mukaisesti. Jos veronmaksaja ei ole yhtä mieltä 
lausunnosta, se voi toimia oman tulkintansa mukaisesti, mutta sen on mainittava 
tämä veroilmoituksessaan tai yhdistetyssä veroilmoituksessa. 
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2. Kun eri jäsenvaltioissa olevat vähintään kaksi konserniyhtiötä osallistuvat suoraan 
tiettyyn liiketapahtumaan tai liiketapahtumien sarjaan tai kun pyyntö koskee 
konsernin ehdotettua koostumusta, kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on sovittava yhteisestä lausunnosta. 

120 artikla 
Toimivaltaisten viranomaisten välinen tietojenvaihto 

1. Tämän direktiivin mukaisesti toimitettavat tiedot on mahdollisuuksien mukaan 
annettava sähköisesti yhteistä tietoliikenneverkkoa/yhteistä järjestelmien rajapintaa 
(CCN/CSI) käyttäen. 

2. Kun toimivaltainen viranomainen vastaanottaa direktiivin 2011/16/EU mukaisen 
pyynnön konserniyhtiötä koskevasta yhteistyöstä tai tietojenvaihdosta, sen on 
vastattava kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 

121 artikla 
Salassapitolauseke 

1. Jäsenvaltion on pidettävä salassa kaikki sille tämän direktiivin nojalla toimitetut 
tiedot samalla tavoin kuin sen kansallisen lainsäädännön nojalla saadut tiedot. Joka 
tapauksessa näitä tietoja 

a) saa antaa ainoastaan henkilöille, jotka ovat välittömästi tekemisissä veron 
määräämisen kanssa tai veron määräämisen viranomaisvalvonnan kanssa; 

b) saa ilmaista ainoastaan sellaisen oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisten 
seuraamusten soveltamiseen johtavan menettelyn yhteydessä, johon on 
ryhdytty verotuspäätöksen tekemiseksi tai tarkistamiseksi tai siihen liittyen, ja 
ainoastaan henkilöille, jotka ovat välittömästi osallisina näissä menettelyissä; 
näitä tietoja voidaan kuitenkin ottaa huomioon julkisissa oikeuskäsittelyissä tai 
tuomioissa, jos tiedot antavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei tätä 
vastusta; 

c) ei missään olosuhteissa saa käyttää muuhun kuin verotustarkoituksiin tai 
sellaisen oikeudellisen menettelyn tai hallinnollisten seuraamusten 
soveltamiseen johtavan menettelyn yhteydessä, johon on ryhdytty 
verotuspäätöksen tekemiseksi tai tarkistamiseksi tai siihen liittyen. 

Jäsenvaltiot voivat lisäksi säätää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja tietojen 
käyttämisestä neuvoston direktiivin 2008/55/EY21 2 artiklassa tarkoitettujen muiden 
maksujen, tullien ja verojen määräämiseen. 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tiedot antavan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi sallia näitä tietoja käytettävän niitä pyytävässä valtiossa muihin 
tarkoituksiin, jos sen oman lainsäädännön mukaan niitä voidaan käyttää vastaaviin 
tarkoituksiin samoissa olosuhteissa. 

                                                 
21 EUVL L 150, 10.6.2008, s. 28. 



FI 64   FI 

122 artikla 
Tarkastukset 

1. Pääasiallinen veroviranomainen voi käynnistää konserniyhtiöiden tarkastukset ja 
koordinoida niitä. Tarkastus voidaan käynnistää myös toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä. 

Pääasiallisen veroviranomaisen ja muiden asianomaisten toimivaltaisten 
viranomaisten on yhdessä määritettävä tarkastuksen soveltamisala ja sisältö sekä 
mille konserniyhtiöille tarkastus tehdään. 

2. Tarkastus on tehtävä sen jäsenvaltion, jossa tilintarkastus tehdään, kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tarvittavien mukautusten 
tekemistä sen varmistamiseksi, että tämä direktiivi pannaan täytäntöön 
moitteettomasti. 

3. Pääasiallisen veroviranomaisen on koottava kaikkien tarkastusten tulokset. 

123 artikla 
Jäsenvaltioiden väliset erimielisyydet 

1. Kun jäsenvaltion, jossa jokin konserniyhtiö pitää verotuksellista kotipaikkaansa tai 
johon se on sijoittautunut, toimivaltainen viranomainen on eri mieltä pääasiallisen 
veroviranomaisen 107 artiklan, 114 artiklan 3 tai 5 kohdan tai 114 artiklan 6 kohdan 
toisen alakohdan nojalla tekemästä päätöksestä, se voi riitauttaa tämän päätöksen 
pääasiallisen veroviranomaisen jäsenvaltion tuomioistuimissa kolmen kuukauden 
kuluessa. 

2. Toimivaltaisella viranomaisella on oltava pääasiallisen veroviranomaisen päätöksen 
riitauttamista koskevissa menettelyissä vähintään samat prosessuaaliset oikeudet kuin 
jotka veronmaksajalla on kyseessä olevan jäsenvaltion lainsäädännön nojalla. 

124 artikla 
Muutoksenhaku 

1. Pääasiallinen veronmaksaja voi hakea muutosta seuraaviin asiakirjoihin:  

a) valintailmoituksen hylkäämistä koskeva päätös; 

b) asiakirjojen tai tietojen antamista koskeva pyyntö; 

c) oikaistu verotuspäätös; 

d) yhdistetyn veroilmoituksen antamatta jättämisen vuoksi tehty verotuspäätös. 

Muutosta on haettava 60 päivän kuluessa muutoksenhaun kohteena olevan asiakirjan 
vastaanottamisesta. 

2. Muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta veronmaksajan verovelvollisuuteen.  
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3. Sen estämättä, mitä 114 artiklan 3 kohdassa säädetään, muutoksenhaun tuloksen 
perusteella voidaan antaa oikaistu verotuspäätös. 

125 artikla 
Hallinnolliset muutoksenhaut 

1. Oikaistuihin verotuspäätöksiin tai 112 artiklan mukaisesti annettuihin 
verotuspäätöksiin haetut muutokset käsittelee hallintoelin, joka on pääasiallisen 
veroviranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti toimivaltainen 
käsittelemään muutoksenhaut ensimmäisessä oikeusasteessa. Jos kyseisessä 
jäsenvaltiossa ei ole tällaista toimivaltaista hallintoelintä, pääasiallinen veronmaksaja 
voi pyytää suoraan oikeudellista muutoksenhakua. 

2. Kun pääasiallinen viranomainen esittää huomautuksia hallintoelimelle, sen on 
toimittava läheisessä yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 

3. Hallintoelin voi tarvittaessa vaatia pääasialliselta veronmaksajalta ja pääasialliselta 
veroviranomaiselta todisteita konserniyhtiöiden ja muiden etuyhteydessä olevien 
yritysten verotuksesta sekä muiden asianomaisten jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja 
käytänteistä. Muiden asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on 
annettava kaikki tarvittava apu pääasialliselle veroviranomaiselle. 

4. Kun hallintoelin muuttaa pääasiallisen veroviranomaisen päätöstä, muutettu päätös 
korvaa sen ja muutettua päätöstä on pidettävä pääasiallisen veroviranomaisen 
päätöksenä. 

5. Hallintoelimen on tehtävä päätös muutoksenhausta kuuden kuukauden kuluessa. Jos 
pääasiallinen veronmaksaja ei saa päätöstä kyseiseen määräaikaan mennessä, 
pääasiallisen veroviranomaisen päätös on katsottava vahvistetuksi. 

6. Kun päätös on vahvistettu tai muutettu, pääasiallisella veronmaksajalla on oltava 
oikeus hakea muutosta suoraan pääasiallisen veroviranomaisen jäsenvaltion 
tuomioistuimessa 60 päivän kuluessa siitä, kun hallintoelimen päätös otettiin vastaan. 

7. Kun päätös kumotaan, hallintoelimen on palautettava asian käsittely pääasialliselle 
veroviranomaiselle, jonka on tehtävä uusi päätös 60 päivän kuluessa päivästä, jona 
hallintoelimen päätöksestä ilmoitettiin sille. Pääasiallinen veronmaksaja voi hakea 
muutosta tällaiseen uuteen päätökseen joko 1 kohdan nojalla tai suoraan pääasiallisen 
veroviranomaisen jäsenvaltion tuomioistuimissa 60 päivän kuluessa päätöksen 
vastaanottamisesta. Jos pääasiallinen veroviranomainen ei tee uutta päätöstä 60 
päivän kuluessa, pääasiallinen veronmaksaja voi hakea muutosta pääasiallisen 
veroviranomaisen alkuperäiseen päätökseen pääasiallisen veroviranomaisen 
jäsenvaltion tuomioistuimissa. 

126 artikla 
Oikeudellinen muutoksenhaku 

1. Pääasiallisen veroviranomaisen päätöstä koskevaan oikeudelliseen muutoksenhakuun 
on sovellettava mainitun pääasiallisen veroviranomaisen jäsenvaltion lainsäädäntöä, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 kohdan soveltamista. 
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2. Kun pääasiallinen veroviranomainen esittää huomautuksia tuomioistuimille, sen on 
toimittava läheisessä yhteistyössä muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa. 

3. Kansallinen tuomioistuin voi tarvittaessa vaatia pääasialliselta veronmaksajalta ja 
pääasialliselta veroviranomaiselta todisteita konserniyhtiöiden ja muiden 
etuyhteydessä olevien yritysten verotuksesta sekä muiden asianomaisten 
jäsenvaltioiden lainsäädännöstä ja käytänteistä. Muiden asianomaisten 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on annettava kaikki tarvittava apu 
pääasialliselle veroviranomaiselle. 

XVIII LUKU 
 

LOPPUSÄÄNNÖKSET 

127 artikla 
Toimivallan siirto 

1. Toimivalta hyväksyä 2, 14, 34 ja 42 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä 
siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi. 

2. Kun komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se ilmoittaa siitä heti neuvostolle. 

3. Toimivalta hyväksyä delegoituja säädöksiä siirretään komissiolle 128, 129 ja 130 
artiklassa säädetyin edellytyksin. 

128 artikla 
Toimivallan siirron kumoaminen 

1. Neuvosto voi milloin tahansa kumota 2, 14, 34 ja 42 artiklassa tarkoitetun 
toimivallan siirron. 

2. Kumoamispäätöksellä lopetetaan kyseisessä päätöksessä eritelty toimivallan siirto. 
Se tulee voimaan viipymättä tai päätöksessä eriteltynä myöhempänä ajankohtana. Se 
ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.  

129 artikla 
Delegoitujen säädösten vastustaminen 

1. Neuvosto voi vastustaa delegoitua säädöstä kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoittamispäivästä.  

2. Jos neuvosto ei ole vastustanut delegoitua säädöstä kyseisen määräajan päättymiseen 
mennessä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan 
siinä mainittavana päivänä.  
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Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi 
tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos neuvosto on ilmoittanut 
komissiolle, ettei se aio vastustaa sitä. 

3. Jos neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, säädös ei tule voimaan. Neuvosto 
ilmoittaa syyt delegoidun säädöksen vastustamiselle. 

130 artikla 
Euroopan parlamentille ilmoittaminen 

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille delegoitujen säädösten hyväksymisestä ja siitä, jos 
neuvosto on vastustanut niitä tai kumonnut toimivallan siirron. 

131 artikla 
Komitea 

1. Komissiota avustaa komitea. Kyseisen komitean on oltava asetuksessa (EU) N:o 
182/201122 tarkoitettu komitea. 

2. Kun tähän kohtaan viitataan, asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa sovelletaan. 

132 artikla 
87 artiklaa koskevat konsultaatiot 

Edellä 131 artiklalla perustetussa komiteassa voidaan myös keskustella 87 artiklan 
soveltamisesta tiettyihin tapauksiin. 

133 artikla 
Uudelleentarkastelu 

Komissio tarkastelee viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta sen 
soveltamista ja ilmoittaa neuvostolle tämän direktiivin toiminnasta. Raportissa on erityisesti 
oltava analyysi tämän direktiivin XVI luvulla perustetun mekanismin vaikutuksista 
veropohjien jakamiseen jäsenvaltioiden välillä. 

134 artikla 
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä 

1. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [… päivänä 
…kuuta …]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säädökset sekä niiden ja tämän 
direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle. 

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä […päivästä …kuuta …]. 

                                                 
22 EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13. 
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Näissä jäsenvaltioiden hyväksymissä säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai 
niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. 

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 

135 artikla 
Voimaantulo 

Tämä direktiivi tulee voimaan […] päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. 

136 artikla 
Osoitus 

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 

Tehty Brysselissä 

 Neuvoston puolesta 
 Puheenjohtaja 
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LIITTEET 

LIITE I 

a) Eurooppayhtiö (SE), sellaisena kuin se vahvistetaan eurooppayhtiön (SE) säännöistä 
8 päivänä lokakuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2157/200123 ja 
eurooppayhtiön sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta 8 päivänä 
lokakuuta 2001 annetussa neuvoston direktiivissä 2001/86/EY24;  

b) eurooppaosuuskunta (SCE), sellaisena kuin se vahvistetaan eurooppaosuuskunnan 
(SCE) säännöistä 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 1435/200325 ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä 
henkilöstöedustuksen osalta 22 päivänä heinäkuuta 2003 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2003/72/EY26; 

c) Belgian lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”/”naamloze vennootschap”, 
”société en commandite par actions”/”commanditaire vennootschap op aandelen”, 
”société privée à responsabilité limitée”/”besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid”, ”société coopérative à responsabilité limitée”/”coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”société coopérative à responsabilité 
illimitée”/”coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid”, ”société 
en nom collectif”/”vennootschap onder firma”, ”société en commandite 
simple”/”gewone commanditaire vennootschap” -muotoiset yhtiöt, julkiset yritykset, 
jotka ovat ottaneet jonkun edellä mainituista yhtiömuodoista, sekä muut Belgian 
lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Belgian yhtiöveron alaisia; 

d) Bulgarian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: “събирателното дружество”, 
“командитното дружество”, “дружеството с ограничена отговорност”, 
“акционерното дружество”, “командитното дружество с акции”, 
“кооперации”,“кооперативни съюзи”, “държавни предприятия”, jotka on 
muodostettu Bulgarian lainsäädännön mukaisesti ja jotka harjoittavat kaupallista 
toimintaa; 

e) Tšekin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”akciová společnost”, ”společnost s 
ručením omezeným”, ”veřejná obchodní společnost”, ”komanditní společnost”, 
”družstvo”; 

f) Tanskan lainsäädännön mukaiset ”aktieselskab”- ja ”anpartsselskab” -muotoiset 
yhtiöt. Muut yhtiöverolain alaisina toimivat yritykset edellyttäen, että niiden 
verotettava tulo lasketaan ja verotetaan ”aktieselskab”-yhtiöihin sovellettavan yleisen 
verotuslainsäädännön mukaisesti;  

g) Saksan lainsäädännön mukaiset ”Aktiengesellschaft”, ”Kommanditgesellschaft auf 
Aktien”, ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, ”Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit”, ”Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft”, ”Betriebe gewerblicher 

                                                 
23 EYVL L 294, 10.11.2001, s. 1. 
24 EYVL L 294, 10.11.2001, s. 22. 
25 EUVL L 207, 18.8.2003, s. 1. 
26 EUVL L 207, 18.8.2003, s. 25. 
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Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts” -muotoiset yhtiöt sekä muut 
Saksan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Saksan yhtiöveron alaisia; 

h) Viron lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: “täisühing”, “usaldusühing”, 
“osaühing”, “aktsiaselts”, “tulundusühistu”; 

i) Kreikan lainsäädännön mukaiset ”αvώvυµη εταιρεία”, ”εταιρεία περιωρισµέvης 
ευθύvης (Ε.Π.Ε.)” -muotoiset yhtiöt; 

j) Espanjan lainsäädännön mukaiset ”sociedad anónima”, ”sociedad comanditaria por 
acciones”, ”sociedad de responsabilidad limitada” -muotoiset yhtiöt sekä 
julkisoikeudelliset yksiköt, jotka toimivat yksityisoikeuden alaisina; 

k) Ranskan lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”, ”société en commandite par 
actions”, ”société à responsabilité limitée”, ”sociétés par actions simplifiées”, 
”sociétés d'assurances mutuelles”, ”caisses d’épargne et de prévoyance”, ”sociétés 
civiles”, jotka ovat automaattisesti yhtiöverotuksen alaisia, ”coopératives”, ”unions 
de coopératives” -muotoiset yhtiöt, teollis- ja kaupallisluonteiset julkiset laitokset ja 
yritykset sekä muut Ranskan lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Ranskan 
yhtiöveron alaisia; 

l) Irlannin lainsäädännön mukaisesti muodostetut tai sen mukaiset yhtiöt, ”Industrial 
and Provident Societies Act” -lain mukaan rekisteröidyt laitokset, ”Building 
Societies Act” -lain mukaan muodostetut ’building societies’ ja vuoden 1989 
’Trustee Savings Banks Act’ -lain mukaiset ”trustee savings banks”; 

m) Italian lainsäädännön mukaiset ”società per azioni”, ”società in accomandita per 
azioni”, ”società a responsabilità limitata”, ”società cooperative”, ”società di mutua 
assicurazione” -muotoiset yhtiöt, sekä kokonaan tai pääasiallisesti kaupallista 
toimintaa harjoittavat julkiset ja yksityiset yhtiöt; 

n) Kyproksen lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: tuloverolaeissa määritelty 
”εταιρείες”;  

o) Latvian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: ”akciju sabiedrība”, ”sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību”; 

p) Liettuan lainsäädännön mukaiset yhtiöt; 

q) Luxemburgin lainsäädännön mukaiset ”société anonyme”, ”société en commandite 
par actions”, ”société à responsabilité limitée”, ”société coopérative”, ”société 
coopérative organisée comme une société anonyme”, ”association d’assurances 
mutuelles”, ”association d’épargne-pension”, ”entreprise de nature commerciale, 
industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des 
établissements publics et des autres personnes morales de droit public” -muotoiset 
yhtiöt sekä muut Luxemburgin lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat 
Luxemburgin yhtiöveron alaisia; 

r) Unkarin lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: “közkereseti társaság”, “betéti 
társaság”, “közös vállalat”, “korlátolt felelősségű társaság”, “részvénytársaság”, 
“egyesülés”, “közhasznú társaság”, “szövetkezet”; 
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s) Maltan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: “Kumpaniji ta’ Responsabilita 
Limitata”, “Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet”; 

t) Alankomaiden lainsäädännön mukaiset ”naamloze vennootschap”, ”besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, ”Open commanditaire 
vennootschap”, ”Coöperatie”, “onderlinge waarborgmaatschappij”, ”Fonds voor 
gemene rekening”, ”vereniging op coöperatieve grondslag” ja ”vereniging welke op 
onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” -nimiset yhtiöt 
sekä muut Alankomaiden lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Alankomaiden 
yhtiöveron alaisia; 

u) Itävallan lainsäädännön mukaiset ”Aktiengesellschaft”, ”Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung”, ”Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit”, ”Erwerbs und 
Wirtschaftsgenossenschaften”, ”Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des 
öffentlichen Rechts”, ”Sparkassen” -muotoiset yhtiöt sekä muut Itävallan 
lainsäädännön mukaiset yhtiöt, jotka ovat Itävallan yhtiöveron alaisia; 

v) Puolan lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: “spółka akcyjna”, “spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością”, “spółdzielnia“, “przedsiębiorstwo państwowe“; 

w) Portugalin lainsäädännön mukaan perustetut kaupalliset yhtiöt tai kaupallisen yhtiön 
muodossa toimivat siviilioikeudelliset yhtiöt sekä osuuskunnat ja julkiset yritykset; 

x) Romanian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi 
în comandită pe acţiuni”, “societăţi cu răspundere limitată; 

y) Slovenian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: "delniška družba", "komanditna 
delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo", "družba 
z neomejeno odgovornostjo"; 

z) Slovakian lainsäädännön mukaiset seuraavat yhtiöt: “akciová spoločnosť ”, 
“spoločnosť s ručením obmedzeným”, “komanditná spoločnosť ”, “verejná obchodná 
spoločnosť“, “družstvo“; 

aa) Suomen lainsäädännön mukaiset ”osakeyhtiö”/”aktiebolag”, 
”osuuskunta”/”andelslag”, ”säästöpankki”/”sparbank” ja 
”vakuutusyhtiö”/”försäkringsbolag” -muotoiset yhtiöt; 

bb) Ruotsin lainsäädännön mukaiset ”aktiebolag”, ”försäkringsaktiebolag”, ”ekonomiska 
föreningar”, ”sparbanker”, ”ömsesidiga försäkringsbolag” -muotoiset yhtiöt; 

cc) Yhdistetyn kuningaskunnan lainsäädännön mukaiset yhtiöt. 
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LIITE II 

Belgien / Belgique 

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting 

България 

корпоративен данък 

Česká republika 

Daň z příjmů právnických osob 

Danmark 

selskabsskat 

Deutschland 

Körperschaftsteuer 

Eesti 

Tulumaks 

Éire/Ireland 

Corporation Tax 

Ελλάδα 

Φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

España 

Impuesto sobre sociedades 

France 

Ιmpôt sur les sociétés 

Italia 

Imposta sul reddito delle società 

Cyprus/Kibris 

Φόρος Εισοδήµατος 

Latvija 
uzņēmumu ienākuma nodoklis 
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Lietuva 

pelno mokestis 

Luxembourg 

impôt sur le revenu des collectivités 

Magyarország 

Társasági adó 

Malta 

Taxxa fuq l-income 

Nederland 

vennootschapsbelasting 

Österreich 

Körperschaftsteuer 

Polska 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Portugal 

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 

România 

impozit pe profit 

Slovenija 

Davek od dobička pravnih oseb 

Slovensko 

Daň z príjmov právnických osôb 

Suomi/Finland 

yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund 

Sverige 

statlig inkomstskatt 

United Kingdom 

Corporation Tax 
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LIITE III 

Luettelo 14 artiklan mukaisista vähennyskelvottomista veroista 

Belgien/Belgique 

Droits d'enregistrement – Registratierechten 

България 

Ei ole 

Česká republika 

Ei ole 

Danmark 

Registreringsafgift af motorkøretøjer 

Kommunal grundskyld 

Kulbrinteskat 

Deutschland 

Grunderwerbsteuer 

Grundsteuer B 

Gewerbesteuerumlage 

Versicherungsteuer 

Eesti 

Ei ole 

Éire/Ireland 

Stamp Duties 

Vehicle Registration Tax 

Residential Property Tax 

Ελλάδα 

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 
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España 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) / Recargo sobre el IBI 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

France 

Foncier bati 

Taxe professionnelle 

Taxe sur les salaires 

Taxe d'habitation 

Italia 

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Fabbricati 

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) – (employers' split) 

Κύπρος/Kibris 

Taxes on Holding Gains 

Latvija 

Ei ole 

Lietuva 

Ei ole 

Luxembourg 

Taxe d'abonnement sur les titres de société 

Impôt commercial communal 

Magyarország 

Különadó 

Helyi iparűzésiadó 

Malta 

Taxes on Holding Gains 
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Nederland 

Overdrachtsbelasting 

Overige productgebonden belastingen neg - (energy split) 

Österreich 

Kommunalsteuer 

Polska 

Podatek od nieruchomości 

Portugal 

Ei ole 

România 

Ei ole 

Slovenija 

Davek na izplačane plače 

Slovensko 

None 

Suomi/Finland 

Ei ole 

Sverige 

Fastighetsskatt 

Allmän löneavgift 

Särskild löneskatt 

United Kingdom 

National Non-Domestic Rates from Businesses 

Capital Levies 
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SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA  

 1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi  

 1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 
(ABM/ABB) 

 1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne  

 1.4. Tavoitteet  

 1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut  

 1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto  

 1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)  

2. HALLINNOINTI  

 2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt  

 2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä  

 2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi  

3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET  

 3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen 
budjettikohdat  

 3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin  

 3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin  

 3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin  

 3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin 

 3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa 

 3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen  

 3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin
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SÄÄDÖSEHDOTUKSEEN LIITTYVÄ RAHOITUSSELVITYS 

1. PERUSTIEDOT EHDOTUKSESTA/ALOITTEESTA  

1.1. Ehdotuksen/aloitteen nimi  

Säädösehdotus yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) 

1.2. Toimintalohko(t) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 
(ABM/ABB)27  

Veropolitiikka (ABB05) 

1.3. Ehdotuksen/aloitteen luonne  

Ehdotus/aloitus liittyy uuteen toimeen  

 Ehdotus/aloite liittyy uuteen toimeen, joka perustuu pilottihankkeeseen tai valmistelutoimeen28  

 Ehdotus/aloite liittyy käynnissä olevan toimen jatkamiseen  

 Ehdotus/aloite liittyy toimeen, joka on suunnattu uudelleen  

1.4. Tavoitteet 

1.4.1. Komission monivuotinen strateginen tavoite (monivuotiset strategiset tavoitteet), jonka 
(joiden) saavuttamista ehdotus/aloite tukee  

CCCTB vaikuttaa sisämarkkinoiden uudelleenlanseeraukseen ja teollisuuspolitiikkaa 
koskevaan Eurooppa 2020 -lippulaiva-aloitteeseen sekä edesauttaa Eurooppa 2020 -aloitteessa 
vahvistettujen unionin teollisuuspolitiikan laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamista. 

CCCTB on veropoliittinen toimenpide, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa verosääntöjä, 
alentaa sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja poistaa veroesteet rajatylittävää 
toimintaa harjoittavilta yhtiöiltä. 

1.4.2. Erityistavoite (erityistavoitteet) sekä toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja 
budjetointijärjestelmässä  

Erityistavoite nro 

Tavoite 2: Alentaa hallintokustannuksia ja poistaa veroesteet sisämarkkinoilta 

Toiminto (toiminnot) toimintoperusteisessa johtamis- ja budjetointijärjestelmässä 

Veropolitiikka (ABB05) 

                                                 
27 ABM: toimintoperusteinen johtaminen; ABB: toimintoperusteinen budjetointi. 
28 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 49 artiklan 6 kohdan a ja b alakohdassa. 
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1.4.3. Odotettavissa olevat tulokset ja vaikutukset 

Selvitys siitä, miten ehdotuksella/aloitteella on tarkoitus vaikuttaa edunsaajien/kohderyhmän tilanteeseen 

Yhtiöille annetaan mahdollisuus valita unionissa sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä 
(yhteinen ja yhdistetty veropohja yhtiön voittojen määrittämiseksi) 

Veroilmoituksille ja verotuspäätöksille otetaan käyttöön yhden luukun järjestelmä 

Tappioiden kuittaus rajojen yli sallitaan 

Siirtohinnoittelun vaatimustenmukaisuusvelvoitteet vähenevät 

Kaksinkertainen verotus ja liikaverotus vähenevät 

Unionissa käytettävien 27 erilaisen yhtiöverojärjestelmän rinnakkaisen soveltamisen 
synnyttämät aiheettomat tai tarkoituksettomat verosuunnittelumahdollisuudet vähenevät 
yrityksiltä 

1.4.4. Tulos- ja vaikutusindikaattorit  

Selvitys siitä, millaisen indikaattorein ehdotuksen/aloitteen toteuttamista seurataan 

Panevatko jäsenvaltiot CCCTB-direktiivin kokonaisuudessaan täytäntöön asianmukaisella 
tavalla 

Sovelletaanko CCCTB-säännöksiä käytännössä oikein 

1.5. Ehdotuksen/aloitteen perustelut  

1.5.1. Tarpeet, johon ehdotuksella/aloitteella vastataan lyhyellä tai pitkällä aikavälillä  

Komission vuoden 2011 työohjelmassa (lippulaiva-aloitteena) mainittavan CCCTB-
järjestelmän hyväksyminen viimeistään 31. maaliskuuta 2011 etenemissuunnitelmassa 
julkaistun aikataulun mukaisesti 

1.5.2. EU:n osallistumisesta saatava lisäarvo 

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönotto 27 jäsenvaltiossa ei ole mahdollista 
yksipuolisilla (kotimaisilla) eikä kahdenvälisillä (rajatylittävillä) toimenpiteillä eikä myöskään 
jäsenvaltioiden välisillä sopimuksilla 

1.5.3. Vastaavista toimista saadut kokemukset 

Rajatylittävän kaupan ja investoinnin helpottamista sekä veroesteiden (esim. liikaverotus tai 
tappioiden kuittaamisen puuttuminen) poistamista koskevan kattavan ja monimutkaisen 
sääntö- ja säännöskokonaisuuden käyttöönotto on vaikeaa sisämarkkinoilla, koska suoraa 
verotusta koskevat lainsäädäntöehdotukset on hyväksyttävä yksimielisesti. Tämänkaltaiset 
ehdotukset, joissa jäsenvaltioille ehdotettiin lähinnä velvoitetta panna säännökset täytäntöön ja 
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soveltaa niitä, eivät ole aiemmin saaneet kannatusta poliittisissa keskusteluissa tai niitä ei 
hyväksytty neuvostossa. 

CCCTB-ehdotus perustuu vapaaehtoiseen ja yhdeksän vuoden ajan huolellisesti valmisteltuun 
lähestymistapaan (tutkimukset, asiantuntijakokoukset, julkinen kuuleminen). 

1.5.4. Yhteensopivuus muiden kyseeseen tulevien välineiden kanssa ja mahdolliset synergiaedut 

Kyseessä on sekundäärilainsäädäntöehdotus, joka voi olla itsenäinen mutta jolla on läheiset 
suhteet muihin yhtiöveroalan poliittisiin aloitteisiin (esim. käytännesääntötyöryhmän työhön) 
ja yksityiskohtaisempiin toimenpiteisiin (esim. yksittäisiä kysymyksiä koskeviin 
yhtiöverodirektiiveihin ja koordinointialoitteisiin). 

1.6. Toiminnan ja sen rahoitusvaikutusten kesto  

 Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kesto on rajattu  

–  Ehdotuksen/aloitteen mukainen toiminta alkaa [PP/KK]VVVV ja päättyy 
[PP/KK]VVVV  

–  Rahoitusvaikutukset alkavat vuonna VVVV ja päättyvät vuonna VVVV  

X Ehdotuksen/aloitteen mukaisen toiminnan kestoa ei ole rajattu 

– Käynnistysvaihe alkaa vuonna 2011 ja päättyy vuonna 2015 

– minkä jälkeen toteutus täydessä laajuudessa 

1.7. Hallinnointitapa (hallinnointitavat)29  

 komissio hallinnoi suoraan keskitetysti  

 välillinen keskitetty hallinnointi, jossa täytäntöönpanotehtäviä on siirretty 

–  toimeenpanovirastoille  

–  yhteisöjen perustamille elimille30  

–  kansallisille julkisoikeudellisille elimille tai julkisen palvelun tehtäviä hoitaville elimille  

–  henkilöille, joille on annettu tehtäväksi toteuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
V osaston mukaisia erityistoimia ja jotka nimetään varainhoitoasetuksen 49 artiklan 
mukaisessa perussäädöksessä.  

X hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa  

 hajautettu hallinnointi yhteistyössä kolmansien maiden kanssa  

                                                 
29 Kuvaukset eri hallintotavoista ja viittaukset varainhoitoasetukseen ovat saatavilla budjettipääosaston verkkosivuilla 

seuraavassa osoitteessa: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html 
30 Sellaisina kuin nämä on määritelty varainhoitoasetuksen 185 artiklassa. 

http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
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 hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa (tarkennettava) 

Jos käytetään useampaa kuin yhtä hallinnointitapaa, huomautuksille varatussa kohdassa olisi annettava lisätietoja 

Huomautukset:  

Kun direktiivi on hyväksytty neuvostossa, jäsenvaltioiden velvollisuutena on panna se täytäntöön 
moitteettomasti ja soveltaa CCCTB-direktiivin sääntöjä ja säännöksiä. 

Komission yksiköiden on valvottava ja seurattava tarkasti yhtiöverotuksen alalla tapahtuvaa kehitystä 
ja CCCTB:n osalta mahdollisesti esille tulevia ongelmia. 
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2. HALLINNOINTI  

2.1. Seuranta- ja raportointisäännöt  

Ilmoitetaan sovellettavat aikavälit ja edellytykset 

Verolainsäädännössä edellytetään yleisesti, että jäsenvaltiot antavat vastaavuustaulukot. 

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysymyksistä antamansa 
keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle. 

2.2. Hallinnointi- ja valvontajärjestelmä  

2.2.1. Todetut riskit  

CCCTB-direktiivistä on tehty täytäntöönpanoriskisuunnitelma, joka on liitetty CIS-Net-
konsultaatioon. 

2.2.2. Valvontamenetelmä(t)  

Veroalan lainsäädäntöehdotuksissa yleisesti noudatettava lähestymistapa 

2.3. Toimenpiteet petosten ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemiseksi  

Ilmoitetaan käytössä olevat ja suunnitellut torjunta- ja suojatoimenpiteet 

Ei sovelleta EU:n tasolla tässä ehdotuksessa 
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3. EHDOTUKSEN/ALOITTEEN ARVIOIDUT RAHOITUSVAIKUTUKSET  

3.1. Kyseeseen tulevat monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ja menopuolen 
budjettikohdat  

Ei ole 

3.2. Arvioidut vaikutukset menoihin 

3.2.1. Yhteenveto arvioiduista vaikutuksista menoihin  

Ei ole 

3.2.2. Arvioidut vaikutukset toimintamäärärahoihin  

– X Ehdotus/aloite ei edellytä toimintamäärärahoja  

–  Ehdotus/aloite edellyttää toimintamäärärahoja 

3.2.3. Arvioidut vaikutukset hallintomäärärahoihin 

3.2.3.1. Yhteenveto  

–  Ehdotus/aloite ei edellytä hallintomäärärahoja  

– X Ehdotus/aloite edellyttää hallintomäärärahoja seuraavasti: 

milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 Vuosi 
2016 

Vuosi 
2017 

Vuosi 
2018 

Vuosi 
2019 2020–2022 YHTEEN

SÄ 

 

Monivuotisen 
OTSAKKEESEEN 
5 sisältymättömät, 

välisumma 
        

Henkilöresurssit          

Muut hallintomenot  0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 1,75 

Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKKEESEEN 5 
sisältymättömät, 

välisumma  

0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 1,75 
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Monivuotisen 
rahoituskehyksen 

OTSAKKEESEEN 5 
sisältymättömät31  

        

Henkilöresurssit          

Muut  
hallintomenot         

Monivuotisen  
rahoituskehyksen 

OTSAKKEESEEN 5 
sisältymättömät, 

välisumma  

        

 

YHTEENSÄ 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 1,75

3.2.3.2. Henkilöresurssien arvioitu tarve  

– X Ehdotus/aloite ei edellytä henkilöstöresursseja  

–  Ehdotus/aloite edellyttää henkilöstöresursseja seuraavasti: 

Arvio kokonaislukuina (tai enintään yhden desimaalin tarkkuudella) 

 

Vuosi 
N 

Vuosi 
N+1 

Vuosi 
N + 2 

Vuosi  
N + 3 

… ja näitä seuraavat vuodet 
(ilmoitetaan kaikki vuodet, 
joille ehdotuksen/aloitteen 
vaikutukset ulottuvat, ks. 

kohta 1.6) 

 Henkilöstötaulukkoon sisältyvät virat/toimet (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) 
XX 01 01 01 (päätoimipaikka ja komission 
edustustot)        

XX 01 01 02 (lähetystöt)        

XX 01 05 01 (epäsuora tutkimustoiminta)        

10 01 05 01 (suora tutkimustoiminta)        
 Ulkopuolinen henkilöstö (kokoaikaiseksi muutettuna)32 
XX 01 02 01 (kokonaismäärärahoista katettavat CA, 
INT, SNE)        

XX 01 02 02 (lähetystöjen CA, INT, JED, LA)        

– päätoimipaikassa34        
XX 01 04 yy 33 

– lähetystöissä         

                                                 
31 Tekninen ja/tai hallinnollinen apu sekä EU:n ohjelmien ja/tai toimien toteuttamiseen liittyvät tukimenot (entiset 

BA-budjettikohdat) , epäsuora ja suora tutkimustoiminta. 
32 CA = sopimussuhteiset toimihenkilöt; INT = vuokrahenkilöstö; JED = lähetystöjen nuoremmat asiantuntijat; LA = 

paikalliset toimihenkilöt; SNE = kansalliset asiantuntijat. 
33 Toimintamäärärahoista katettavan ulkopuolisen henkilöstön enimmäismäärä (entiset BA-budjettikohdat). 
34 Etenkin rakennerahastot, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja (maaseuturahasto) ja Euroopan 

kalatalousrahasto. 
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XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – epäsuora 
tutkimustoiminta)        

10 01 05 02 (CA, INT, SNE – suora 
tutkimustoiminta)        

Muut budjettikohdat (mikä?)        

YHTEENSÄ        

XX viittaa kyseessä olevaan toimintalohkoon eli talousarvion osastoon. 

Henkilöresurssien tarve katetaan toimen hallinnointiin jo osoitetulla pääosaston henkilöstöllä ja/tai 
pääosastossa toteutettujen henkilöstön uudelleenjärjestelyjen tuloksena saadulla henkilöstöllä sekä 
tarvittaessa sellaisilla lisäresursseilla, jotka toimea hallinnoiva pääosasto voi saada käyttöönsä 
vuotuisessa määrärahojen jakomenettelyssä talousarvion puitteissa. 

Kuvaus henkilöstön tehtävistä: 

Virkamiehet ja väliaikaiset 
toimihenkilöt 

TAXUD-pääosaston D1-yksikön nykyinen henkilökunta vastaa ehdotuksesta yksikön 
tehtävänmäärittelyn mukaisesti siihen asti, kun se hyväksytään neuvostossa.  

Ulkopuolinen henkilöstö Samat kuin virkamiehillä ja väliaikaisilla toimihenkilöillä 

3.2.4. Yhteensopivuus nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa 

– X Ehdotus/aloite on nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukainen. 

–  Ehdotus/aloite edellyttää rahoituskehyksen asianomaisen otsakkeen 
rahoitussuunnitelman muuttamista. 

Selvitys rahoitussuunnitelmaan tarvittavista muutoksista, mainittava myös kyseeseen tulevat budjettikohdat ja 
määrät 

–  Ehdotus/aloite edellyttää joustovälineen varojen käyttöön ottamista tai monivuotisen 
rahoituskehyksen tarkistamista35 

Selvitys tarvittavista toimenpiteistä, mainittava myös kyseeseen tulevat rahoituskehyksen otsakkeet, 
budjettikohdat ja määrät 

3.2.5. Ulkopuolisten tahojen osallistuminen rahoitukseen  

– X Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen ei osallistu ulkopuolisia tahoja.  

– – Ehdotuksen/aloitteen rahoittamiseen osallistuu ulkopuolisia tahoja seuraavasti (arvio): 

Määrärahat milj. euroa (kolmen desimaalin tarkkuudella) 

 
Vuosi 

N 
Vuosi 
N+1 

Vuosi 
N+2 

Vuosi 
N+3 

… ja näitä seuraavat vuodet 
(ilmoitetaan kaikki vuodet, joille 
ehdotuksen/aloitteen vaikutukset 

ulottuvat, ks. kohta 1.6) 
Yhteensä 

                                                 
35 Katso toimielinten sopimuksen 19 ja 24 kohta. 
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Rahoitukseen osallistuva 
taho          

Yhteisrahoituksella 
katettavat määrärahat 
YHTEENSÄ  

        

3.3. Arvioidut vaikutukset tuloihin  

– X Ehdotuksella/aloitteella ei ole vaikutuksia tuloihin. 

–  Ehdotuksella/aloitteella on vaikutuksia tuloihin seuraavasti: 

–  vaikutukset omiin varoihin 

–  vaikutukset sekalaisiin tuloihin 




