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Tarkistus 14
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta 
(CCCTB)

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI 
vapaaehtoisesta yhteisestä yhdistetystä 
yhtiöveropohjasta (OCCCTB)

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus koskee koko tekstiä, jossa lyhenne "CCCTB" olisi muutettava muotoon 
"OCCCTB".

Tarkistus 15
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 115 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 115 ja 136 artiklan,

Or. fr

Perustelu

Jos pakollinen soveltaminen koko EU:n 27 jäsenvaltiossa ei ole mahdollista, pienemmän 
osuuden osalta on kaksi vaihtoehtoa: tiivistetty yhteistyö tai euroalue. Viittaus 136 artiklaan 
mahdollistaisi sen, että euroalue voisi halutessaan soveltaa järjestelmää yksin.

Tarkistus 16
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
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Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottaa huomioon [...] tehdyn neuvoston 
päätöksen [...] tiiviimmän yhteistyön 
hyväksymisestä yhteisen yhdistetyn 
yhtiöveropohjan (CCCTB) alalla,

Or. fr

Perustelu

Jos pakollinen soveltaminen koko EU:n 27 jäsenvaltiossa ei ole mahdollista, pienemmän 
osuuden osalta on kaksi vaihtoehtoa: tiivistetty yhteistyö tai euroalue. Neuvoston on tehtävä 
päätös tiiviimmän yhteistyön hyväksymisestä.

Tarkistus 17
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 18
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

(1) Se, että EU:ssa on 27 kansallista 
yhtiöverojärjestelmää, on sopusoinnussa 
toissijaisuusperiaatteen sekä 
jäsenvaltioiden välittömien verojen, 
yritysveropohja ja -kannat mukaan 
luettuina, alalla soveltaman 
itsemääräämisoikeuden kanssa. Jotkin 
yritykset, jotka haluavat harjoittaa unionin 
sisällä rajatylittävää liiketoimintaa, 
saattavat kuitenkin kohdata vakavia 
esteitä ja markkinavääristymiä, koska 
erilaisia yhtiöverojärjestelmiä on 27. Nämä 
esteet ja vääristymät saattavat erityisissä 
olosuhteissa haitata EU:n 
sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. 
Ne saattavat jarruttaa unionissa tehtäviä 
investointeja ja olla 3 päivänä maaliskuuta 
2010 annetussa komission tiedonannossa 
"Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistuvan kasvun strategia"7

vahvistettujen prioriteettien vastaisia. Ne 
saattavat myös olla ristiriidassa erittäin 
kilpailukykyisten sisämarkkinoiden
asettamien vaatimusten kanssa.

Or. en

Tarkistus 19
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Yhtiöt, jotka haluavat harjoittaa unionin 
sisällä rajatylittävää liiketoimintaa, 
kohtaavat vakavia esteitä ja 

(1) Yhtiöt, jotka haluavat harjoittaa unionin 
sisällä rajatylittävää liiketoimintaa, 
kohtaavat vakavia esteitä ja 
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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" vahvistettujen 
prioriteettien vastaisia. Ne ovat myös 
ristiriidassa erittäin kilpailukykyisen 
sosiaalisen markkinatalouden asettamien 
vaatimusten kanssa.

markkinavääristymiä, koska erilaisia
yhtiöverojärjestelmiä on 27. Nämä esteet ja 
vääristymät haittaavat sisämarkkinoiden 
moitteetonta toimintaa ja lisäävät ja 
aiheuttavat veropohjiin liittyvää kilpailua. 
Ne jarruttavat unionissa tehtäviä 
investointeja ja ovat 3 päivänä maaliskuuta 
2010 annetussa komission tiedonannossa
"Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistuvan kasvun strategia" 
vahvistettujen prioriteettien vastaisia. Ne 
ovat myös ristiriidassa erittäin 
kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden asettamien vaatimusten 
kanssa.

Or. pt

Tarkistus 20
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Tämä direktiivi sisältää täysin uuden 
lähestymistavan erääseen 
yritysverotuksen oleelliseen osaan, jota 
jäsenvaltioita ei Lissabonin sopimuksessa 
velvoiteta yhdenmukaistamaan. Sen 
vuoksi olisi toteutettava riippumattomaan 
vaikutustenarviointiin pohjautuva 
perusteellinen analyysi, ennen kuin tämä 
direktiivi pannaan täytäntöön EU:ssa. 
Olisi myös harkittava jonkin 
vapaaehtoisen jäsenvaltion suorittamaa 
pilottihanketta, jotta voidaan arvioida 
paremmin tämän direktiivin käytännön 
vaikutuksia veronkantoon ja verotuloihin 
sekä veronkierron, veropetosten ja 
kaksinkertaisen verotuksen torjuntaan. 

Or. en
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Tarkistus 21
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Toisaalta rajatylittävää 
liiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä on 
unionissa 27 erilaisen 
yhtiöverojärjestelmän vuoksi lukuisia 
mahdollisuuksia verojen välttämiseen ja 
veronkiertoon. Nämä mahdollisuudet 
rasittavat julkisia talouksia huomattavissa 
määrin. Ne eivät myöskään ole komission 
3. maaliskuuta 2010 julkaisemassa 
tiedonannossa "Eurooppa 2020 –
Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun 
strategia" asetettujen ensisijaisten 
tavoitteiden mukaisia. Lisäksi ne eivät ole 
yhteensopivia sosiaalisen 
markkinatalouden vaatimusten kanssa.

Or. de

Tarkistus 22
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Entisen komission jäsenen Mario 
Montin raportissa "Uusi 
sisämarkkinastrategia" todetaan, että 
verokilpailu ei haittaa kasvua 
sisämarkkinoilla.

Or. en

Tarkistus 23
Diogo Feio
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Veropolitiikalla on pyrittävä 
edistämään Euroopan kilpailukykyä ja 
alentamaan eurooppalaisten yritysten, 
varsinkin pienten ja keskisuurten 
yritysten, kustannuksia.

Or. en

Tarkistus 24
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Euroopan unionin julkiset taloudet 
kärsivät jatkuvasti pahemmin 
jäsenvaltioiden välisen tuhoisan 
verokilpailun seurauksista. Julkisten 
talouksien ylivelkaantuminen on yksi 
nykyisen talous- ja finanssikriisin 
keskeisistä syistä. Sen vuoksi 
yhtiöverotuksen 25 prosentin 
vähimmäisverokannan käyttöönotto 
yrityksiä varten on asiallisesti perusteltua 
ja tarpeen. Koska siten ei myöskään 
rajoiteta jäsenvaltioiden verotuksellista 
toimintavapautta, ei toissijaisuusperiaate 
ole sen esteenä. 

Or. de

Tarkistus 25
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1 b) Veroviranomaisten yhteistyön 
lisääminen voi johtaa EU:ssa 
rajatylittävää toimintaa harjoittavien 
yritysten kustannusten ja hallintotaakan 
merkittävään vähenemiseen.

Or. en

Tarkistus 26
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 c) Koska pienillä ja keskisuurilla 
yrityksillä on suuri merkitys ja painoarvo 
EU:n yritysten osalta, pienille ja 
keskisuurille yrityksille direktiivistä 
koituvan lisäarvon ja aiheutuvien esteiden 
ymmärtämiseksi on valmisteltava 
vaikutustenarviointi, jonka yhteydessä 
esitetään tarvittaessa uusia ehdotuksia. 

Or. pt

Tarkistus 27
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Veroesteet saattavat olla erityisen 
vakavia rajatylittävää liiketoimintaa 
harjoittaville pienille ja keskisuurille 
yrityksille (pk-yritykset), sillä pk-
yrityksillä ei usein ole riittävästi resursseja 
selviytyä markkinoiden tehottomuudesta.
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Or. en

Tarkistus 28
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(2) Rajatylittävän liiketoiminnan veroesteet 
saattavat haitata pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä.

Or. en

Tarkistus 29
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Verokannoilla käytävää tervettä 
kilpailua olisi kannustettava 
jäsenvaltiotasolla ja myös aluetasolla 
niiden alueiden osalta, joilla on 
verotustoimivaltaa ja lainsäädäntövaltaa.

Or. en

Tarkistus 30
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(3) Jäsenvaltioiden välillä tehtävät 
kaksinkertaista verotusta koskevat 
sopimukset ovat askel oikeaan suuntaan, 
mutta kaksinkertaisen verotuksen 
torjumiseksi tehokkaasti olisi tehtävä 
enemmän. Voimassa olevassa unionin 
yhtiöverolainsäädännössä käsitellään 
Lissabonin sopimuksen säännösten 
mukaisesti vain muutamia erityisongelmia, 
sillä unionilla – toisin kuin jäsenvaltioilla 
– ei ole laajaa toimivaltaa yleensä 
välittömien verojen ja erityisesti 
yritysveropohjan ja -kantojen alalla.

Or. en

Tarkistus 31
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Verokilpailu luo hallituksille 
painetta pitää menot hallinnassa. Unionin 
laajuisen yhteisen yhdistetyn 
yritysveropohjan (CCCTB) käyttöönoton 
ei kuitenkaan pitäisi häiritä verokilpailua, 
sillä järjestelmä ei sisällä verokantojen 
yhdenmukaistamista.

Or. en

Perustelu

CCCTB:n on oltava yrityksille vapaaehtoinen. Pakollinen järjestelmä lisää varsinkin pk-
yritysten kustannuksia eikä siten lisää kasvua ja kilpailukykyä Euroopan unionin 
markkinoilla. Myös kilpailevilla järjestelmillä ja instituutioiden välisellä kilpailulla on arvoa. 
Ei ole suositeltavaa tehdä järjestelmästä pakollista, ennen kuin on saatu käytännön 
kokemuksia ja tietoa järjestelmän vaikutuksista.



PE478.376v01-00 12/235 AM\885627FI.doc

FI

Tarkistus 32
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Järjestelmä, jossa yhtiöt voivat pitää 
unionia yhtiöverotarkoituksissa yhtenä 
markkinana, helpottaisi unionissa 
verotuksellista kotipaikkaansa pitävien 
yritysten rajatylittävää toimintaa ja 
edistäisi tavoitetta tehdä unionista 
kansainvälisten investointien kannalta 
kilpailukykyisempi paikka. Tällainen 
järjestelmä saavutettaisiin helpoiten ja 
tasapuolisimmin velvoittamalla 
veronalaista toimintaa useammassa
jäsenvaltiossa harjoittavat yritykset ja 
konsernit noudattamaan yhtä veropohjan 
laskentaa koskevaa sääntökokonaisuutta ja 
mahdollistamalla asioinnin yhden 
verohallinnon kanssa ("yhden luukun 
järjestelmä").

Or. fr

Tarkistus 33
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Järjestelmä, jossa asianomaiset yhtiöt 
voivat pitää unionia 
yhtiöverotarkoituksissa yhtenä markkinana, 
saattaisi helpottaa unionissa 
verotuksellista kotipaikkaansa pitävien 
yritysten rajatylittävää toimintaa ja edistää
tavoitetta tehdä unionista kansainvälisten 
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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.

investointien kannalta kilpailukykyisempi 
paikka. Tällainen järjestelmä 
saavutettaisiin helpoiten tekemällä 
mahdolliseksi se, että veronalaista 
toimintaa useammassa jäsenvaltiossa 
harjoittavat asianomaiset 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 asianomaisissa 
yrityksissä, jotka ovat unionissa yhtiöveron 
alaisia mutta jotka eivät kuulu mihinkään 
konserniin.

Or. en

Tarkistus 34
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Järjestelmä, jossa yhtiöt pitävät unionia 
yhtiöverotarkoituksissa yhtenä markkinana, 
helpottaisi unionissa verotuksellista 
kotipaikkaansa pitävien yritysten 
rajatylittävää toimintaa ja edistäisi 
tavoitetta tehdä unionista kansainvälisten 
investointien kannalta kilpailukykyisempi 
paikka. Tällainen järjestelmä 
saavutettaisiin helpoiten velvoittamalla 
veronalaista toimintaa useammassa 
jäsenvaltiossa harjoittavat konsernit 
hoitamaan 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.
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jotka eivät kuulu mihinkään konserniin.

Or. de

Tarkistus 35
Iliana Ivanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(4) Vapaaehtoinen järjestelmä, jossa 
yhtiöt voivat pitää unionia 
yhtiöverotarkoituksissa yhtenä markkinana, 
helpottaisi unionissa verotuksellista 
kotipaikkaansa pitävien yritysten 
rajatylittävää toimintaa ja edistäisi 
tavoitetta tehdä unionista kansainvälisten 
investointien kannalta kilpailukykyisempi 
paikka. Tällainen järjestelmä 
saavutettaisiin helpoiten tekemällä 
mahdolliseksi se, että veronalaista 
toimintaa useammassa jäsenvaltiossa 
harjoittavat konsernit voisivat valita 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.

Or. en

Tarkistus 36
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(4 a) Veropohjan leveys, verotettavan 
tuloksen yhdistäminen ja jäsenvaltioiden 
suvereniteetti kansallisen 
yhtiöveroasteensa suhteen tekevät 
ehdotetusta verojärjestelmästä 
toteuttamiskelpoisen vain, jos se pidetään 
vapaaehtoisena kaikille EU:n 
jäsenvaltioille sekä kaikille unionin 
alueella toimiville yrityksille. 
Vapaaehtoista yhteistä yhdistettyä 
veropohjaa (OCCCTB) olisi siksi 
sovellettava vain niihin jäsenvaltioihin, 
jotka vapaaehtoisesti päättävät panna 
tämän direktiivin täytäntöön, ja niihin 
rajatylittävää toimintaa harjoittaviin 
yrityksiin, jotka vapaaehtoisesti valitsevat 
tämän verojärjestelmän.

Or. en

Tarkistus 37
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 38
Miguel Portas



PE478.376v01-00 16/235 AM\885627FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Koska verokantojen erot eivät aiheuta 
esteitä yhtenäismarkkinoiden toiminnalle 
mutta mahdollistavat verokilpailun ja 
kannustavat siihen, on käynnistettävä 
verokantojen yhdenmukaistamisprosessi, 
joka aloitetaan määrittelemällä ala- ja 
ylärajat ja jonka lopullisena päämääränä 
on Euroopan unionin yhteinen verokanta.

Or. pt

Tarkistus 39
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Koska verokantojen erot eivät aiheuta 
samoja esteitä, järjestelmällä 
(vapaaehtoinen yhteinen yhdistetty 
yhtiöveropohja, OCCCTB) ei ole tarpeen 
vaikuttaa kansallisia verokantoja ja 
varsinkaan yhtiöverokantoja koskevaan 
jäsenvaltioiden suvereniteettiin.

Or. en

Tarkistus 40
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Koska verokantojen erot eivät aiheuta 
samoja esteitä, järjestelmällä (yhteinen 

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

yhdistetty yhtiöveropohja, CCCTB) ei ole 
lähtökohtaisesti tarpeen vaikuttaa 
kansallisia yhtiöverokantoja koskevaan 
jäsenvaltioiden harkintavaltaan, mikäli 
unionissa asetettuja 
vähimmäisverokantoja ei aliteta.

Or. de

Tarkistus 41
Iliana Ivanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(5) Koska verokantojen erot edistävät koko 
EU:n kilpailukykyä, järjestelmän
(yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja, 
CCCTB) ei pitäisi vaikuttaa kansallisia 
yhtiöverokantoja koskevaan 
jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

Or. en

Tarkistus 42
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönotolla olisi merkittävä kielteinen vaikutus 
monien jäsenvaltioiden kansallisiin talousarvioihin tulojen ja tappioiden yhdistämisen vuoksi. 
Tilanteessa, jossa vallitsee talouskriisi ja julkista taloutta vakautetaan, meidän olisi vältettävä 
julkisia tuloja vähentävien välineiden käyttöön ottamista. Sen sijaan meidän olisi byrokratian 
vähentämiseksi ja eurooppalaisten yritysten lainsäädännöllisen ympäristön parantamiseksi 
harkittava yhteisen yritysveropohjan käyttöönottoa (ilman yhdistämistä).

Tarkistus 43
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tämä direktiivi ei ole ensimmäinen 
askel kohti jäsenvaltioiden 
yhtiöverokantojen yhdenmukaistamista. 
Jos direktiivin arvioinnin yhteydessä 
kuitenkin käy ilmi, että 
yhdenmukaistamalla verokantoja tietyssä 
määrin voidaan edistää yhtiöverotuksen 
taloudellista tehokkuutta, vaikuttavuutta 
ja oikeudenmukaisuutta, 
yhdenmukaistaminen olisi rajattava 
vastaavan vähimmäistason asettamiseen.

Or. en

Tarkistus 44
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) CCCTB:n tavoitteena olisi oltava 
kasvun ja työpaikkojen luomisen 
edistäminen vähentämällä 
hallintokustannuksia ja byrokratiaa, 
poistamalla kaksinkertaista verotusta ja 
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tukkimalla EU:n yritysten veronkierron 
mahdollistavat porsaanreiät. Järjestelmä 
ei saisi luoda mitään rakenteellista 
painetta laskea yritysverokantoja tai 
jäsenvaltioiden tuloja.

Or. en

Tarkistus 45
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tämä direktiivi ei ole ensimmäinen 
askel kohti jäsenvaltioiden 
yhtiöverokantojen yhdenmukaistamista. 
Kukin jäsenvaltio säilyttää suvereenin 
oikeuden asettaa oman 
yhtiöverokantansa.

Or. en

Tarkistus 46
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) CCCTB:tä olisi tarkasteltava 
globaalissa viitekehyksessä. Uusi 
järjestelmä olisi sovitettava huolellisesti 
yhteen kansainvälisellä tasolla tehtyjen 
sopimusten ja sovellettujen periaatteiden 
kanssa. Järjestelmän vaikutus EU:n 
yritysten maailmanlaajuisiin 
operaatioihin olisi otettava täysimittaisesti 
huomioon.

Or. en
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Tarkistus 47
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönotolla olisi merkittävä kielteinen vaikutus 
monien jäsenvaltioiden kansallisiin talousarvioihin tulojen ja tappioiden yhdistämisen vuoksi. 
Tilanteessa, jossa vallitsee talouskriisi ja julkista taloutta vakautetaan, meidän olisi vältettävä 
julkisia tuloja vähentävien välineiden käyttöön ottamista. Sen sijaan meidän olisi byrokratian 
vähentämiseksi ja eurooppalaisten yritysten lainsäädännöllisen ympäristön parantamiseksi 
harkittava yhteisen yritysveropohjan käyttöönottoa (ilman yhdistämistä).

Tarkistus 48
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Yksi tällaisen järjestelmän keskeisistä 
piirteistä on yhdistäminen, sillä yhtiöiden 
unionissa kohtaamat merkittävät veroesteet 
voidaan poistaa vain tällä tavalla. 
Järjestelmällä poistetaan 

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

siirtohinnoittelumuodollisuudet ja 
kaksinkertainen verotus konsernin sisällä. 
Lisäksi veronmaksajille aiheutuneet tappiot 
kuittautuvat automaattisesti muiden 
samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden 
saamilla voitoilla. Yhteisen yhdistetyn 
yhtiöveropohjan täytäntöönpano saattaa 
kuitenkin eräissä jäsenvaltioissa vaikuttaa 
kielteisesti verotuloihin 
yhdistämismekanismin vuoksi. Sen 
yhteydessä jäsenvaltioiden olisi valittava, 
soveltavatko ne tämän direktiivin 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 49
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

(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. CCCTB ei kuitenkaan 
ole verotuksellisesti neutraali järjestely. 
Euroopan komission omassa 
vaikutustenarvioinnissa todetaan, että 
vapaaehtoinen CCCTB pienentää EU:n 
veropohjaa 2,7 prosenttia.

Or. en
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Tarkistus 50
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

(6) Yksi tällaisen järjestelmän keskeisistä 
piirteistä on yhdistäminen, sillä samaan 
konserniin kuuluvien rajatylittävää 
toimintaa harjoittavien 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.

Or. en

Tarkistus 51
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönotolla olisi merkittävä kielteinen vaikutus 
monien jäsenvaltioiden kansallisiin talousarvioihin tulojen ja tappioiden yhdistämisen vuoksi. 
Tilanteessa, jossa vallitsee talouskriisi ja julkista taloutta vakautetaan, meidän olisi vältettävä 
julkisia tuloja vähentävien välineiden käyttöön ottamista. Sen sijaan meidän olisi byrokratian 
vähentämiseksi ja eurooppalaisten yritysten lainsäädännöllisen ympäristön parantamiseksi 
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harkittava yhteisen yritysveropohjan käyttöönottoa (ilman yhdistämistä).

Tarkistus 52
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) On laadittava arviointi taloudellisista 
vaikutuksista, joita näistä uusista 
säännöistä seuraa paikallisviranomaisten 
hallintojärjestelmille erityisesti näille 
viranomaisille mahdollisesti aiheutuvien 
lisäkustannusten vuoksi, ja perehdyttävä 
asianmukaisesti tämän arvioinnin 
tuloksiin. Lisäksi on laadittava tutkimus 
veropohjan uudelleenjaon laskemiseen 
sovellettavasta menetelmästä.

Or. pt

Tarkistus 53
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 54
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Koska verotuksen 
yhdenmukaistamisesta voidaan puhua 
vain siinä tapauksessa, että se koskee 
koko Euroopan unionia, tällaisen 
järjestelmän on oltava pakollinen ja sitä 
on sovellettava kaikkiin jäsenvaltioihin ja 
yrityksiin.

Or. pt

Tarkistus 55
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Koska tällaisen järjestelmän 
pääasiallisena tarkoituksena on palvella 
rajatylittävää toimintaa harjoittavien 
yhtiöiden tarpeita, sen olisi oltava 
vapaaehtoinen ja voimassa olevia 
kansallisia yhtiöverojärjestelmiä 
täydentävä. Tämän direktiivin 
uudelleentarkastelun yhteydessä olisi 
kuitenkin harkittava erityisesti pakollisen 
yhteisen yhtiöveropohjajärjestelmän 
käyttöönottoa. 

Or. en

Perustelu

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan pakollinen luonne auttaisi vähentämään byrokratiaa ja 
ehkäisemään veropetoksia. On kuitenkin tarpeen arvioida CCTB:n toimintaa ja sen 
vaikutuksia eurooppalaisiin yrityksiin, ennen kuin siitä tehdään pakollinen.
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Tarkistus 56
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Koska tällaisen järjestelmän 
tarkoituksena on palvella rajatylittävää 
toimintaa harjoittavien yhtiöiden tarpeita ja 
parantaa veronkierron ja verojen 
välttämisen torjuntaa, sen olisi oltava 
pakollinen ja korvattava voimassa olevat 
kansalliset yhtiöverojärjestelmät tällaisten 
yritysten osalta.

Or. de

Tarkistus 57
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(8) Koska tällaisen järjestelmän 
pääasiallisena tarkoituksena on palvella 
rajatylittävää toimintaa harjoittavien 
yhtiöiden tarpeita, sen olisi oltava 
vapaaehtoinen sekä yrityksille että EU:n 
jäsenvaltioille ja voimassa olevia 
kansallisia yhtiöverojärjestelmiä 
täydentävä.

Or. en

Tarkistus 58
Ildikó Gáll-Pelcz
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) On kuitenkin korostettava, että 
monet jäsenvaltiot ovat tällä hetkellä 
vaikeassa talousarviotilanteessa ja että 
säännöksillä, jotka johtavat nykyistä 
laajempaan veropohjaan, voi olla lisää 
kielteisiä vaikutuksia niiden 
talousarvioihin. Tämän vuoksi komissio 
ehdottaa mahdollista "korvauspakettia", 
jonka mukaan jäsenvaltioissa, joissa 
yhteisen yhdistetyn veropohjan 
käyttöönotto aiheuttaa vajeen verotuloihin 
(tämän veropohjan "häviäjissä"), otetaan 
käyttöön väliaikaisia säännöksiä, joilla 
varmistetaan tulovajeen korvaaminen.

Or. hu

Tarkistus 59
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Järjestelmässä (yhteinen yhdistetty 
yhtiöveropohja, CCCTB) olisi oltava 
yhteinen sääntökokonaisuus 
yhtiöveropohjan laskennasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta neuvoston 
direktiiveissä 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 
vahvistettujen sääntöjen soveltamista.

(9) Järjestelmässä (vapaaehtoinen yhteinen 
yhdistetty yhtiöveropohja, OCCCTB) olisi 
oltava yhteinen sääntökokonaisuus 
yhtiöveropohjan laskennasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta neuvoston 
direktiiveissä 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 
vahvistettujen sääntöjen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 60
Danuta Jazłowiecka
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Järjestelmässä (yhteinen yhdistetty
yhtiöveropohja, CCCTB) olisi oltava 
yhteinen sääntökokonaisuus 
yhtiöveropohjan laskennasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta neuvoston 
direktiiveissä 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 
vahvistettujen sääntöjen soveltamista.

(9) Järjestelmässä (yhteinen 
yhtiöveropohja, CCTB) olisi oltava 
yhteinen sääntökokonaisuus 
yhtiöveropohjan laskennasta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta neuvoston 
direktiiveissä 78/660/ETY ja 83/349/ETY 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 
vahvistettujen sääntöjen soveltamista.

Or. en

Perustelu

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönotolla olisi merkittävä kielteinen vaikutus 
monien jäsenvaltioiden kansallisiin talousarvioihin tulojen ja tappioiden yhdistämisen vuoksi. 
Tilanteessa, jossa vallitsee talouskriisi ja julkista taloutta vakautetaan, meidän olisi vältettävä 
julkisia tuloja vähentävien välineiden käyttöön ottamista. Sen sijaan meidän olisi byrokratian 
vähentämiseksi ja eurooppalaisten yritysten lainsäädännöllisen ympäristön parantamiseksi 
harkittava yhteisen yritysveropohjan käyttöönottoa (ilman yhdistämistä).

Tarkistus 61
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Jos CCCTB:n soveltaminen 
vaikuttaa alue- ja paikallisviranomaisten 
verotuloihin, jäsenvaltioilla on säilyttävä 
oikeus toteuttaa toimenpiteitä tämän 
korjaamiseksi kansallisen, alueellisen ja 
paikallisen verolainsäädäntönsä 
mukaisesti. Tämä direktiivi ei rajoita 
mitenkään EU:n jäsenvaltioiden ja, 
soveltuvin osin, alue- ja 
paikallisviranomaisten suvereniteettia 
välittömän verotuksen ja erityisesti 
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yritysveropohjan ja -kantojen alalla.

Or. en

Tarkistus 62
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Veropohjan uudelleenjaon 
laskemisjärjestelmän yhteydessä on 
laadittava tutkimus, jossa käsitellään 
useita mahdollisesti sovellettavia 
menetelmiä ja jokaista järjestelmään 
liitettävää tekijää koskevaa 
laskumenetelmää.

Or. pt

Tarkistus 63
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

Poistetaan.
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maksama yhtiövero. Ulkomailla ansaitun 
tulon verovapaus täyttää myöskin saman 
yksinkertaistamistarpeen.

Or. de

Tarkistus 64
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 65
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Korkoina ja rojalteina saatavia tuloja 
olisi verotettava, ja niistä maksettava 

(12) Korkoina ja rojalteina saatavia tuloja, 
osingoista ja konsernin ulkopuolisen 



PE478.376v01-00 30/235 AM\885627FI.doc

FI

lähdevero olisi hyvitettävä. Toisin kuin 
osingoissa, tällaisen hyvityksen 
laskeminen ei ole vaikeaa.

yhtiön osakkeiden luovutuksesta saatavia 
tuloja sekä ulkomailla sijaitsevien 
kiinteiden toimipaikkojen voittoja olisi 
verotettava, ja niistä maksettava lähdevero 
olisi hyvitettävä.

Or. de

Tarkistus 66
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(12) Korkoina ja rojalteina saatavia tuloja 
olisi verotettava, ja niistä maksettava 
lähdevero olisi hyvitettävä.

Or. pt

Tarkistus 67
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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. 

(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, mikäli ne käytetään 
käyttöomaisuuden hankintaan tai 
valmistamiseen, sekä liiketoimintaa varten 
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Vähennyskelvottomista kuluista olisi 
laadittava luettelo.

tapahtuvasta pääoman hankinnasta ja 
velanotosta syntyviä menoja. 
Vähennyskelvottomista kuluista olisi 
laadittava luettelo.

Or. de

Tarkistus 68
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

(15) Veronmaksajien olisi voitava siirtää 
tappiot eteenpäin seitsemän vuoden ajan, 
mutta niiden siirtämistä taaksepäin ei tulisi 
sallia. Eteenpäin siirrettyjen tappioiden 
vähennys olisi rajoitettava tiettyyn 
prosenttiosuuteen vuotuisista tuloista.
Koska eteenpäin siirrettävien tappioiden 
tarkoituksena on varmistaa, että 
veronmaksaja maksaa veron 
reaalitulostaan, mutta samalla on tarkoitus 
yhtäältä vakauttaa yhtiöveron julkisille 
talouksille tuottamia tuloja ja tehdä niistä 
ennakoitavia ja toisaalta ehkäistä 
veronkiertoa ja veropetoksia kolmansissa 
maissa kotipaikkaansa pitävien 
toimipaikkojen ja tytäryhtiöiden voittojen 
siirron yhteydessä, aikaraja ja 
vähimmäisvero ovat tarpeen. Tappioiden 
siirtäminen taaksepäin on jäsenvaltioissa 
melko harvinainen käytäntö, joka tekee 
verotuksesta liian monimutkaisen.

Or. de

Tarkistus 69
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

(15) Veronmaksajien olisi voitava siirtää 
tappiot eteenpäin viiden vuoden ajan, 
mutta niiden siirtämistä taaksepäin ei tulisi 
sallia. Tappioiden siirtäminen taaksepäin 
on jäsenvaltioissa melko harvinainen 
käytäntö, joka tekee verotuksesta liian 
monimutkaisen. Ennen tämän direktiivin 
voimaantuloa syntyneitä tappioita ei 
pitäisi voida siirtää eteenpäin.

Or. en

Tarkistus 70
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

(15) Veronmaksajien olisi voitava siirtää 
tappiot eteenpäin määräämättömäksi 
ajaksi, mutta niiden siirtämistä taaksepäin 
ei tulisi sallia. Tappioiden siirtäminen 
taaksepäin on jäsenvaltioissa melko 
harvinainen käytäntö, joka tekee 
verotuksesta liian monimutkaisen.

Or. pt
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Tarkistus 71
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 72
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) (Yhdistämiskelpoisuus (konserniin 
kuuluminen) olisi määritettävä 
kaksiosaisella testillä, joka pohjautuu (i) 
valvontaan (yli 50 prosenttia

(16) (Yhdistämiskelpoisuus (konserniin 
kuuluminen) olisi määritettävä 
kaksiosaisella testillä, joka pohjautuu (i) 
valvontaan (yli 20 prosenttia
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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.

äänioikeuksista) ja (ii) omistusoikeuteen 
(yli 25 prosenttia pääomasta) tai oikeuteen 
voitonjaosta (yli 25 prosenttia
voitonjakoon oikeuttavista oikeuksista). 
Tällaisella testillä varmistetaan, että 
taloudellinen yhdentyminen on edennyt 
riittävästi konserniyhtiöiden välillä, mikä 
käy ilmi vaadittavasta valvonnan ja 
omistusoikeuden tasosta. Yhtiöiden olisi 
kuuluttava konserniin vähintään yhdeksän 
kuukauden ajan.

Or. de

Tarkistus 73
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

(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 kahdentoista kuukauden ajan.

Or. fr
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Tarkistus 74
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

(16) Yhdistämiskelpoisuus (konserniin 
kuuluminen) olisi määritettävä 
kaksiosaisella testillä, joka pohjautuu (i) 
valvontaan (yli 50 prosenttia 
äänioikeuksista) ja (ii) oikeuteen 
voitonjaosta (yli 50 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.

Or. pt

Tarkistus 75
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 76
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

(18) Kun veronmaksajien maksamista 
koroista, rojalteista ja osingoista kannetaan 
lähdevero, siitä saatavat tulot olisi jaettava 
kyseistä verovuotta koskevaa kaavaa 
käyttäen.

Or. de

Tarkistus 77
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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/EU 
verrattavissa olevan sopimuksen ja 
ulkomaisia väliyhteisöjä koskevien 
sääntöjen perusteella.

(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 kieltäminen, 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/EU 
verrattavissa olevan sopimuksen ja 
ulkomaisia väliyhteisöjä koskevien 
sääntöjen perusteella.

Or. de

Tarkistus 78
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 79
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

(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 
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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.

paikkaan sidottuja ja ne aiheuttavat 
järjestelmän kiertämisen vaaran. Näitä 
jakotekijöitä käyttämällä 
alkuperäjäsenvaltion eduille on tarkoitus 
antaa sopiva painotus. Myynti olisi 
otettava huomioon, jotta varmistetaan 
määräjäsenvaltion oikeudenmukainen 
osallisuus. Näitä jakotekijöitä ja 
painotuksia olisi arvioitava kolmen 
vuoden välein sen selvittämiseksi, 
varmistetaanko niillä, 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.

Or. de

Tarkistus 80
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

(21) Yhdistetyn veropohjan jakokaavaan 
olisi kuuluttava kolme jakotekijää 
(työvoima, omaisuuserät ja myynti). 
Työvoimaa ja omaisuuseriä koskevien 
jakotekijöiden painotuksen olisi 
kummankin osalta oltava 45 prosenttia, ja 
myyntiä koskevan jakotekijän 
painotuksen olisi oltava 10 prosenttia.
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 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 81
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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 

(21) Yhdistetyn veropohjan jakokaavaan 
olisi kuuluttava kolme yhtäläisesti 
painotettua jakotekijää (työvoima, 
omaisuuserät ja myynti). Työvoimaa 
koskeva jakotekijä olisi laskettava 
henkilöstömenojen perusteella. 
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. 



AM\885627FI.doc 41/235 PE478.376v01-00

FI

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.

Yleisestä periaatteesta poiketen silloin, kun 
jakamisen tulos ei vastaa 
oikeudenmukaisella tavalla liiketoiminnan 
laajuutta, suojalauseke tarjoaa 
mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoista 
menetelmää.

Or. pt

Tarkistus 82
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Uutena omien varojen lähteenä ja 
osana pyrkimystä kohti verounionia sekä 
voimakkaamman solidaarisuuden 
mahdollistamiseksi taloudellisesti 
heikompia alueita kohtaan tällä 
direktiivillä olisi asetettava EU:n 
yhtiövero, jonka verokanta on 
5 prosenttia, yrityksille, jotka eivät kuulu 
mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten määritelmästä 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 83
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(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.

(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. Eurooppalaisen 
veroviranomaisen olisi koordinoitava, 
tuettava ja arvioitava jäsenvaltioiden 
veroviranomaisten toimintaa. Tässä 
direktiivissä olisi myös säädettävä 
järjestelmän hallinnointia koskevat 
menettelysäännöt. Siinä olisi säädettävä 
myös etukäteislausuntoa koskevasta 
mekanismista. Pääasiallisen 
veroviranomaisen olisi käynnistettävä 
tarkastukset, mutta sellaisen jäsenvaltion 
viranomaiset, jossa jokin konserniyhtiö on 
verovelvollinen, voivat vaatia tarkastuksen 
käynnistämistä. Eurooppalainen 
veroviranomainen on toimivaltainen 
käsittelemään ensimmäisessä 
oikeusasteessa sellaisen jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen, jossa jokin 
konserniyhtiö pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa tai johon se on 
sijoittautunut, ja pääasiallisen 
veroviranomaisen väliset erimielisyydet.
Veronmaksajien ja veroviranomaisten 
väliset erimielisyydet olisi käsiteltävä 
hallintoelimessä, joka on pääasiallisen 
veroviranomaisen jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti toimivaltainen 
käsittelemään muutoksenhaut 
ensimmäisessä oikeusasteessa.

Or. de

Tarkistus 84
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale



AM\885627FI.doc 43/235 PE478.376v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

(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.

(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, tai alkuperäalueen 
veroviranomainen sellaisilla alueilla, 
joilla on verotustoimivaltaa ja 
lainsäädäntövaltaa sekä veronkanto-
oikeus. 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.

Or. en

Tarkistus 85
Liem Hoang Ngoc
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(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.

(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 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.

Or. fr

Tarkistus 86
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(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 182/2011
mukaisesti.

(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 
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 182/2011 
mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 87
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Riippumattoman elimen olisi 
uudelleentarkastelua koskevan 
lausekkeen perusteella analysoitava 
perusteellisesti tämän direktiivin 
vaikutuksia, ennen kuin neuvosto päättää 
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sen mahdollisesta jatkamisesta tai 
kumoamisesta. Analyysissa olisi erityisesti 
tutkittava seuraavia seikkoja: tarve jatkaa 
direktiivin voimassaoloa tai kumota se, 
yhteisen yhdistetyn veropohjan 
vapaaehtoinen luonne (OCCCTB), 
yhdenmukaistamisen rajoittaminen 
veropohjaan, jakokaava, soveltuvuus pk-
yritysten kannalta, direktiivin vaikutus 
niiden EU:n jäsenvaltioiden 
veronkantoon ja verotuloihin, jotka ovat 
vapaaehtoisesti päättäneet saattaa sen 
osaksi kansallista lainsäädäntöään, sekä 
veronkierron, veropetosten ja 
kaksinkertaisen verotuksen torjunta.

Or. en

Tarkistus 88
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Sen välttämiseksi, että järjestelmän 
[yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan 
(CCCTB)] soveltaminen johtaisi 
vääristymiin tavassa, jolla pääoma ja 
voitot jakautuvat unionissa, on 
rajoitettava yritysverotuksen eroavuuksia 
ottamalla käyttöön vähimmäisverotus 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. fr

Tarkistus 89
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(26 a) Komission olisi käynnistettävä 
yhteisen siirtohinnoittelufoorumin 
(JTPF) kaltainen CCCTB-foorumi, jonka 
puoleen yritykset ja jäsenvaltiot voivat 
kääntyä CCCTB:tä koskevissa 
kysymyksissä ja kiistoissa. Foorumin olisi 
voitava antaa yrityksille ja jäsenvaltioille 
opastusta ja sillä olisi oltava SEUT-
sopimuksen 267 artiklan toisessa 
kohdassa tarkoitetun tuomioistuimen 
asema.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden välisen CCCTB-foorumin perustaminen tuomioistuinten ulkopuolista 
riitojenratkaisua varten.

Tarkistus 90
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 91
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 92
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
pohja tiettyjen yhtiöiden ja konsernien 
verottamiselle, säädetään kyseisen pohjan 
laskentaa ja käyttöä koskevat säännöt ja 
vahvistetaan kaikille jäsenvaltioille 
yhdistetty vähimmäisyhtiöverokanta, joka 
on 15 prosenttia vuoteen 2013 mennessä, 
20 prosenttia vuoteen 2015 mennessä ja 
25 prosenttia vuoteen 2017 mennessä.

Or. en

Tarkistus 93
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
pohja tiettyjen yhtiöiden ja konsernien 
verottamiselle ja säädetään kyseisen pohjan 
laskentaa ja käyttöä koskevat säännöt.
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Direktiivissä vahvistetaan myös 
jäsenvaltioiden yhtiöiden 
vähimmäisverotuksen käyttöönottamista 
koskevat säännöt.

Or. fr

Tarkistus 94
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteinen 
pohja tiettyjen yhtiöiden ja konsernien 
verottamiselle, asetetaan yhtiöitä koskeva 
eurooppalainen vähimmäisverotus ja 
säädetään kyseisen pohjan laskentaa ja 
käyttöä koskevat säännöt.

Or. de

Tarkistus 95
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 96
Philippe Lamberts
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – ensimmäinen a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tällä direktiivillä vahvistetaan EU:n 
yhtiövero, jonka verokanta on 
5 prosenttia, yrityksille, jotka eivät kuulu 
6 päivänä toukokuuta 2003 annetun 
komission suosituksen 2003/361/EY
soveltamisalaan. Yhtiöverosta saatavat 
tulot muodostavat uuden omien varojen 
lähteen, ja sitä sovelletaan tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä lähtien.

Or. en

Tarkistus 97
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – ensimmäinen a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä tarkoitetaan 
"osallistuvalla jäsenvaltiolla" 
jäsenvaltiota, joka osallistuu tiiviimpään 
yhteistyöhön yhteisen yhdistetyn 
yhtiöveropohjan (CCCTB) alalla 
tiiviimmän yhteistyön hyväksymisestä 
yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan 
(CCCTB) alalla [...] tehdyn neuvoston 
päätöksen [...] nojalla.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus koskee tiiviimmän yhteistyön mahdollisuutta.

Tarkistus 98
Philippe Lamberts
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdot täyttävät yhtiöt Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat 
yhtiöt

Or. en

Tarkistus 99
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdot täyttävät yhtiöt Yhtiöt, joihin tällä direktiivillä 
vahvistettua järjestelmää sovelletaan

Or. fr

Tarkistus 100
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Tätä direktiiviä sovelletaan jonkin 
kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti 
perustettuihin yhtiöihin, jotka 
vapaaehtoisesti päättävät soveltaa sitä, jos 
molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät:

Or. en
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Tarkistus 101
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

a) kyseessä on yhtiömuoto, joka on 
samanlainen kuin jokin liitteessä I 
luetelluista yhtiömuodoista;
b) yhtiöön sovelletaan jotakin liitteessä II 
luetelluista yhtiöveroista.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 102
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

2. Tätä direktiiviä sovelletaan jonkin 
kolmannen maan lainsäädännön mukaisesti 
perustettuihin yhtiöihin, jotka 
vapaaehtoisesti päättävät soveltaa sitä, jos 
molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät:

Or. en
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Tarkistus 103
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ehdot täyttävät kolmansien maiden 
yhtiömuodot

Poistetaan.

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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 104
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdot täyttävät kolmansien maiden 
yhtiömuodot

Kolmansien maiden yhtiömuodot, joihin 
tällä direktiivillä vahvistettua järjestelmää 
sovelletaan

Or. fr
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Tarkistus 105
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. lt

Tarkistus 106
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) 'veronmaksajalla' yhtiötä, johon 
sovelletaan tässä direktiivissä säädettyä 
järjestelmää;

Or. fr

Tarkistus 107
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) 'veronmaksajalla' yhtiötä, johon 
sovelletaan tässä direktiivissä säädettyä 
järjestelmää;

Or. pt
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Tarkistus 108
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) 'veronmaksajalla' yhtiötä, joka soveltaa 
tässä direktiivissä säädettyä järjestelmää;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit).

Tarkistus 109
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(1) 'veronmaksajalla' yhtiötä, jonka on 
sovellettava tässä direktiivissä säädettyä 
järjestelmää tai joka on valinnut tässä 
direktiivissä säädetyn järjestelmän 
soveltamisen;

Or. en

Tarkistus 110
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 111
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) 'muulla kuin veronmaksajalla' yhtiötä, 
johon ei sovelleta tässä direktiivissä 
säädettyä järjestelmää;

Or. fr

Tarkistus 112
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) 'muulla kuin veronmaksajalla' yhtiötä,
johon ei sovelleta tässä direktiivissä 
säädettyä järjestelmää;

Or. pt
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Tarkistus 113
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) 'muulla kuin veronmaksajalla' yhtiötä, 
joka ei ole velvollinen soveltamaan tässä 
direktiivissä säädettyä järjestelmää tai 
joka ei ole valinnut sitä;

Or. en

Tarkistus 114
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(3) 'muulla kuin veronmaksajalla' yhtiötä, 
joka ei täytä ehtoja tässä direktiivissä 
säädetyn järjestelmän valitsemiseksi;

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit).

Tarkistus 115
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(6) 'pääasiallisella veronmaksajalla' Poistetaan.
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 
kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa 
sijaitsevien kiinteiden toimipaikkojensa 
kautta;

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.
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Tarkistus 116
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 117
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 11 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.
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Tarkistus 118
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 12 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 15 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(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;

(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 niiden 
esittäminen taseessa sallitaan Euroopan 
unionin sisäisissä yhtenäisissä 
säännöissä;

Or. de

Tarkistus 120
Danuta Jazłowiecka
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 121
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

(21) 'toimivaltaisella viranomaisella' 
viranomaista, jonka kukin jäsenvaltio tai 
veronkanto-oikeuden omaava alue on 
nimennyt hallinnoimaan kaikkia tämän 
direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä 
asioita;

Or. en

Tarkistus 122
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(22) 'pääasiallisella veroviranomaisella' 
toimivaltaista viranomaista jäsenvaltiossa, 

Poistetaan.
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jossa pääasiallinen veronmaksaja pitää 
verotuksellista kotipaikkaansa tai jossa 
pääasiallinen veronmaksaja sijaitsee 
silloin, kun kyseessä on unionin 
ulkopuolella verotuksellista 
kotipaikkaansa pitävän veronmaksajan 
kiinteä toimipaikka;

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 123
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – ensimmäinen kohta – 23 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 124
Sławomir Witold Nitras

Ehdotus direktiiviksi
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin säännösten 
soveltaminen ei saisi johtaa verotuksen 
neutraaliuden periaatteen loukkaamiseen, 
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mikä ilmenee jäsenvaltioiden verotulojen 
vähenemisenä. Edellä esitetyn mukaisesti 
jäsenvaltiot voivat valita, soveltavatko ne 
tämän direktiivin säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 125
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETYN 
JÄRJESTELMÄN VALITSEMINEN

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETYN 
JÄRJESTELMÄN VERONMAKSAJAT

Or. de

Tarkistus 126
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETYN 
JÄRJESTELMÄN VALITSEMINEN

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETYN 
JÄRJESTELMÄN SOVELTAMISALA

Or. pt

Tarkistus 127
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valinta Poistetaan.



PE478.376v01-00 64/235 AM\885627FI.doc

FI

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, 
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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.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit).

Tarkistus 128
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valinta Veronmaksajat

Or. de

Tarkistus 129
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valinta Verotuksellinen kotipaikka

Or. fr
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Tarkistus 130
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valinta Soveltaminen

Or. pt

Tarkistus 131
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Suosituksen 2003/361/EY 
soveltamisalaan kuulumaton yhtiö, johon 
tätä direktiiviä sovelletaan ja joka pitää 
verotuksellista kotipaikkaansa jossakin 
jäsenvaltiossa, soveltaa tässä direktiivissä 
säädettyä järjestelmää tässä direktiivissä 
säädetyin edellytyksin.

Or. en

Perustelu

CCCTB:stä olisi tehtävä pakollinen muille kuin pk-yrityksille, jotta tukitaan EU:n 
yhtiöverojärjestelmissä olevat porsaanreiät, joiden avulla suuret yritykset käyttävät 
hyväkseen kansallisia eroja siirtämällä voittoja pienentäen näin tosiasiallisia verokantojaan 
joskus nollaan prosenttiin asti.

Tarkistus 132
Miguel Portas
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Yhtiöön, joka pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa jossakin jäsenvaltiossa ja 
joka täyttää 2 artiklan 1 kohdassa 
säädetyt ehdot, on sovellettava tässä 
direktiivissä säädettyä järjestelmää tässä 
direktiivissä säädetyin edellytyksin.

Or. pt

Tarkistus 133
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Suosituksen 2003/361/EY 
soveltamisalaan kuuluva yhtiö, johon tätä 
direktiiviä sovelletaan ja joka pitää 
verotuksellista kotipaikkaansa jossakin 
jäsenvaltiossa, voi valita tässä direktiivissä 
säädetyn järjestelmän tässä direktiivissä 
säädetyin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 134
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Yhtiö, johon tätä direktiiviä sovelletaan 
ja joka pitää verotuksellista kotipaikkaansa 
jossakin jäsenvaltiossa, voi valita tässä 

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

direktiivissä säädetyn järjestelmän mukaan 
verovelvollinen tässä direktiivissä 
säädetyin edellytyksin.

Or. de

Tarkistus 135
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Yhtiöön, johon tätä direktiiviä 
sovelletaan ja joka pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa jossakin jäsenvaltiossa, 
sovelletaan tässä direktiivissä säädettyä 
järjestelmää tässä direktiivissä säädetyin 
edellytyksin.

Or. fr

Tarkistus 136
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

2. Yhtiöön, joka ei pidä verotuksellista 
kotipaikkaansa missään jäsenvaltiossa ja 
joka täyttää 2 artiklan 2 kohdassa 
säädetyt ehdot, sovelletaan tässä 
direktiivissä säädettyä järjestelmää tässä 
direktiivissä säädetyin edellytyksin 
kaikkien sellaisten kiinteiden 
toimipaikkojen osalta, jotka sijaitsevat
jossakin jäsenvaltiossa.

Or. pt
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Tarkistus 137
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

2. Yhtiö, johon tätä direktiiviä sovelletaan 
ja joka ei pidä verotuksellista 
kotipaikkaansa missään jäsenvaltiossa, on
tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän 
mukaisesti jossakin jäsenvaltiossa olevan 
kiinteän toimipaikkansa osalta 
verovelvollinen tässä direktiivissä 
säädetyin edellytyksin.

Or. de

Tarkistus 138
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

2. Yhtiöön, johon tätä direktiiviä 
sovelletaan ja joka ei pidä verotuksellista 
kotipaikkaansa missään jäsenvaltiossa, 
sovelletaan tässä direktiivissä säädettyä 
järjestelmää jossakin jäsenvaltiossa 
olevalle kiinteälle toimipaikalle tässä 
direktiivissä säädetyin edellytyksin.

Or. fr

Tarkistus 139
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

6. Yhtiön, joka pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa jossakin jäsenvaltiossa ja
johon sovelletaan tässä direktiivissä 
säädettyä järjestelmää, 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.

Or. fr

Tarkistus 140
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

6. Yhtiön, joka pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa jossakin jäsenvaltiossa, 
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.

Or. pt

Tarkistus 141
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

7. Yhtiön, joka pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa jossakin kolmannessa 
maassa, jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevan 
kiinteän toimipaikan kautta suoritettavasta 
toiminnasta saamiin kaikkiin tuloihin 
sovelletaan kyseisen järjestelmän mukaista 
yhtiöverotusta.

Or. pt

Tarkistus 142
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

7. Yhtiön, joka pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa jossakin kolmannessa 
maassa ja johon sovelletaan tässä 
direktiivissä säädettyä järjestelmää, 
jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän 
toimipaikan kautta suoritettavasta 
toiminnasta saamiin kaikkiin tuloihin 
sovelletaan kyseisen järjestelmän mukaista 
yhtiöverotusta.

Or. fr

Tarkistus 143
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

säädettyä järjestelmää, siihen ei enää 
sovelleta kansallisia yhtiöverojärjestelyjä 
missään tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvassa asiassa, jollei toisin määrätä.

Or. fr

Tarkistus 144
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Kun yhtiö täyttää ehdot, siihen ei enää 
sovelleta kansallisia yhtiöverojärjestelyjä 
missään tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvassa asiassa, jollei toisin määrätä.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit).

Tarkistus 145
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Kun yhtiö täyttää tässä direktiivissä 
säädetyn järjestelmän ehdot ja on siten sen 
mukaan verovelvollinen, siihen ei enää 
sovelleta kansallisia yhtiöverojärjestelyjä 
missään tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvassa asiassa, jollei toisin määrätä.
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Or. de

Tarkistus 146
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vähimmäisverotus 
Euroopan unionin alueella on voimassa 
yhtiöiden vähimmäisverotus. Tämän 
nimellisverokannan on oltava vähintään 
25 prosenttia. Sen ylittävältä osalta 
jäsenvaltiot voivat vapaasti päättää 
verokannoista.

Or. de

Tarkistus 147
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – ensimmäinen kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) saadut voitonjaot; Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 148
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – ensimmäinen kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) saadut voitonjaot; Poistetaan.
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Or. pt

Tarkistus 149
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – ensimmäinen kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) saadut voitonjaot; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – ensimmäinen kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) osakkeiden luovutuksesta saatavat 
tulot;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 151
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – ensimmäinen kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) osakkeiden luovutuksesta saatavat 
tulot;

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 152
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – ensimmäinen kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) kolmannessa maassa olevan kiinteän 
toimipaikan tulot.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 153
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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 
kaikki tulojen hankkimisesta tai 
takaamisesta veronmaksajalle syntyvät 
myyntimenot ja -kulut vähennettyinä 
vähennyskelpoisilla arvonlisäveroilla, 
mukaan lukien tutkimus- ja kehitysmenot, 
mikäli ne käytetään käyttöomaisuuden
hankintaan tai valmistamiseen, sekä 
liiketoimintaa varten tapahtuvasta pääoman 
hankinnasta ja velanotosta syntyvät menot.

Or. de

Tarkistus 154
Ramon Tremosa i Balcells

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) bonukset ja tulospalkkiot;
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Or. en

Tarkistus 155
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

j) liitteessä III luetellut verot.

Or. fr

Tarkistus 156
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 157
Krišjānis Kariņš
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Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta – ensimmäinen a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Varauksia laadittaessa yritysten on 
toimittava kansallisten ja kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien perusteella.

Or. lv

Tarkistus 158
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – ensimmäinen kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) direktiivin 91/674/ETY 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.

c) direktiivin 91/674/ETY mukaisesti 
vahvistettujen vakuutusyritysten teknisten 
varausten, lukuun ottamatta 
tasoitusvarauksia, on oltava 
vähennyskelpoisia. Jäsenvaltioiden, jotka 
ovat valinneet tasoitusvarausten 
käyttöönoton kauppaoikeudessa 
direktiivin 91/674/ETY 62 artiklan 
mukaisesti, on myös sallittava niiden 
vähentäminen verotuksessa. 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.

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden, jotka ovat ottaneet direktiivin 91/674/ETY 62 artiklan mukaisesti käyttöön 
direktiivin 91/674/ETY 30 artiklan mukaisen tasoitusvarauksia koskevan kauppaoikeudellisen 



PE478.376v01-00 78/235 AM\885627FI.doc

FI

velvollisuuden, on tunnustettava se myös verotuksellisesti CCCTB:n suhteen. Ilman vero-
oikeudellista tunnustamista kauppaoikeudellinen velvollisuus muodostaa tasoitusvaraus ei ole 
kestävä. Tasoitusvaraus on kuitenkin hyväksi havaittu väline suurvahingoista selviytymiseksi.

Tarkistus 159
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Muusta kuin 36 ja 40 artiklassa 
tarkoitetusta käyttöomaisuudesta on 
tehtävä poistot yhdessä omaisuuserien 
ryhmässä siten, että poistojen vuotuinen 
määrä on 20 prosenttia poistopohjasta.

Or. de

Tarkistus 160
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Veronmaksajalle tai unionin 
ulkopuolella verotuksellista kotipaikkaansa 
pitävän veronmaksajan kiinteälle 
toimipaikalle verovuoden aikana syntyneet 
tappiot voidaan vähentää seitsemänä 
seuraavana verovuonna, jollei tässä 
direktiivissä toisin säädetä. Eteenpäin 
siirrettävien tappioiden määrä on 
1 miljoonan euron perussumman 
ylittävältä osalta rajoitettu 60 prosenttiin 
1 miljoonan euron ylittävistä vuotuisista 
tuloista.

Or. de
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Tarkistus 161
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
VIII luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ 
SÄÄDETTYYN JÄRJESTELMÄÄN 
LIITTYMISTÄ JA SIITÄ 
POISTUMISTA KOSKEVAT 
SÄÄNNÖKSET

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ 
SÄÄDETTYYN JÄRJESTELMÄÄN 
LIITTYMISTÄ KOSKEVAT 
SÄÄNNÖKSET

Or. fr

Tarkistus 162
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
VIII luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETTYYN 
JÄRJESTELMÄÄN LIITTYMISTÄ JA 
SIITÄ POISTUMISTA KOSKEVAT 
SÄÄNNÖKSET

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETYN 
JÄRJESTELMÄN VOIMAANTULOA
KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Or. pt

Tarkistus 163
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
VIII luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ 
SÄÄDETTYYN JÄRJESTELMÄÄN 
LIITTYMISTÄ JA SIITÄ 
POISTUMISTA KOSKEVAT 
SÄÄNNÖKSET

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ 
SÄÄDETTYYN JÄRJESTELMÄÄN 
LIITTYMISTÄ KOSKEVAT 
SÄÄNNÖKSET
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Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit), jolloin siitä poistuminen on mahdotonta.

Tarkistus 164
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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.

Or. pt

Tarkistus 165
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Kun veronmaksaja kuuluu tässä 
direktiivissä säädetyn järjestelmän piiriin, 
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.

Or. de
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Tarkistus 166
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Kun veronmaksajaan sovelletaan tässä 
direktiivissä säädettyä järjestelmää, 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.

Or. fr

Tarkistus 167
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Kun veronmaksaja käyttää tässä 
direktiivissä säädettyä järjestelmää, 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.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit).
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Tarkistus 168
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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 ja kulut, joiden katsotaan 24 
artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla kertyneen tai 
syntyneen ennen kuin veronmaksaja tuli
tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän 
piiriin 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.

Or. de

Tarkistus 169
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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 ja kulut, joiden katsotaan 24 
artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla kertyneen tai 
syntyneen ennen tässä direktiivissä 
säädetyn järjestelmän voimaantuloa 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.

Or. pt
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Tarkistus 170
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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 ja kulut, joiden katsotaan 24 
artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla kertyneen tai 
syntyneen ennen kuin veronmaksaja
sovelsi tässä direktiivissä säädettyä 
järjestelmää 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.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit).

Tarkistus 171
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – toinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Or. pt
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Tarkistus 172
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – toinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Or. de

Tarkistus 173
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 tullut tässä 
direktiivissä säädetyn järjestelmän piiriin.

Or. de

Tarkistus 174
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

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 tässä direktiivissä säädetty 
järjestelmä on tullut voimaan.

Or. pt

Tarkistus 175
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 liittynyt
tässä direktiivissä säädettyyn 
järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 176
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 177
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 178
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 179
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Ennen järjestelmään liittymistä syntyneet 
tappiot

Poistetaan.

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.

Or. en

Tarkistus 180
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ennen järjestelmään liittymistä syntyneet 
tappiot

Ennen järjestelmän voimaantuloa
syntyneet tappiot

Or. pt

Tarkistus 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

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

verotettavia voittoja vastaan, nämä tappiot 
voidaan vähentää veropohjasta kyseisen 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 182
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Jos veronmaksajalle on aiheutunut ennen 
tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän 
voimaantuloa 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.

Or. pt

Tarkistus 183
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Jos veronmaksajalle on aiheutunut ennen 
tässä direktiivissä säädettyyn 
järjestelmään liittymistä 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.



AM\885627FI.doc 89/235 PE478.376v01-00

FI

Or. en

Tarkistus 184
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

Järjestelmästä poistumista koskeva 
yleinen sääntö

Poistetaan.

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

Or. fr

Tarkistus 185
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

Järjestelmästä poistumista koskeva 
yleinen sääntö

Poistetaan.

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

Or. pt
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Tarkistus 186
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

Järjestelmästä poistumista koskeva 
yleinen sääntö

Poistetaan.

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit), jolloin siitä poistuminen on mahdotonta.

Tarkistus 187
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 188
Thomas Händel, Jürgen Klute



AM\885627FI.doc 91/235 PE478.376v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kun yrityksen liiketoimintamuoto 
muuttuu siten, että se ei enää kuulu
direktiivissä säädetyn järjestelmän 
määräysten piiriin, sen omaisuuserät ja 
velat on kirjattava järjestelmän sääntöjen 
mukaisesti laskettuun arvoon, jollei tässä 
direktiivissä toisin säädetä.

Or. de

Tarkistus 189
Krišjānis Kariņš, Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus direktiiviksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun veronmaksaja poistuu direktiivissä 
säädetystä järjestelmästä, se saa liittyä 
siihen uudelleen aikaisintaan kolmen 
vuoden kuluttua.

Or. en

Perustelu

Määräaika on tarpeen, jotta vähennetään aggressiivisen verosuunnittelun riskiä, joka johtuu 
CCCTB:n ja kansallisen yhtiöverojärjestelmän yhdistelmästä ja siirtymisestä edestakaisin 
niiden välillä. 

Tarkistus 190
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Käyttöomaisuus, josta tehdään poistot 
ryhmässä

Poistetaan.

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.

Or. fr

Tarkistus 191
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Käyttöomaisuus, josta tehdään poistot 
ryhmässä

Poistetaan.

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.

Or. pt

Tarkistus 192
Sylvie Goulard
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Ehdotus direktiiviksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

Käyttöomaisuus, josta tehdään poistot 
ryhmässä

Poistetaan.

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.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit), jolloin siitä poistuminen on mahdotonta.

Tarkistus 193
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 194
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Kun yrityksen liiketoimintamuoto 
muuttuu siten, että se ei enää kuulu
direktiivissä säädetyn järjestelmän 
määräysten piiriin, 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.

Or. de

Tarkistus 195
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pitkäaikaishankkeet järjestelmästä 
poistuttaessa

Poistetaan.

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.
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Or. fr

Tarkistus 196
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pitkäaikaishankkeet järjestelmästä 
poistuttaessa

Poistetaan.

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.

Or. pt

Tarkistus 197
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pitkäaikaishankkeet järjestelmästä 
poistuttaessa

Poistetaan.

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 
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järjestelmässä, ei kuitenkaan oteta 
huomioon uudelleen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit), jolloin siitä poistuminen on mahdotonta.

Tarkistus 198
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 199
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Kun veronmaksaja poistuu järjestelmästä, 
pitkäaikaishankkeista syntyviä tuottoja ja 
kuluja on kohdeltava tämän jälkeen 
sovellettavan kansallisen 
yhtiöverolainsäädännön mukaisesti. 

Kun yrityksen liiketoimintamuoto 
muuttuu siten, että se ei enää kuulu
direktiivissä säädetyn järjestelmän 
määräysten piiriin, pitkäaikaishankkeista 
syntyviä tuottoja ja kuluja on kohdeltava 
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Tuottoja ja kuluja, jotka oli jo otettu 
huomioon verotustarkoituksia varten tässä 
direktiivissä säädetyssä järjestelmässä, ei 
kuitenkaan oteta huomioon uudelleen.

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.

Or. de

Tarkistus 200
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

Varaukset ja vähennykset järjestelmästä 
poistuttaessa

Poistetaan.

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

Or. fr

Tarkistus 201
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

Varaukset ja vähennykset järjestelmästä 
poistuttaessa

Poistetaan.

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

Tarkistus 202
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

Varaukset ja vähennykset järjestelmästä 
poistuttaessa

Poistetaan.

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit), jolloin siitä poistuminen on mahdotonta.

Tarkistus 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Kun yrityksen liiketoimintamuoto 
muuttuu siten, että se ei enää kuulu tässä 
direktiivissä säädetyn järjestelmän 
määräysten piiriin, 25, 26 ja 27 artiklan 
mukaisesti jo vähennettyjä kuluja ei saa 
vähentää uudelleen.

Or. de
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Tarkistus 204
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 205
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pt

Tarkistus 206
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella tehdään järjestelmän soveltaminen pakolliseksi ehdot täyttäville yrityksille (ts.
jotka täyttävät yhdistämiskriteerit), jolloin siitä poistuminen on mahdotonta.

Tarkistus 207
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 208
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Vaatimukset täyttävät tytäryhtiöt Poistetaan.
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 oikeudet 
yhtiöissä, jotka pitävät verotuksellista 
kotipaikkaansa jossakin kolmannessa 
maassa.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 209
Danuta Jazłowiecka
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Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 210
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

1. Vaatimukset täyttävien tytäryhtiöiden on 
oltava välittömiä ja alemman tason 
tytäryhtiöitä, joissa emoyhtiöllä on yli 
50 prosenttia äänioikeuksista ja 
voitonjakoon oikeuttavista oikeuksista:

Or. pt

Tarkistus 211
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) sillä on oikeus käyttää yli 50 prosenttia
äänioikeuksista;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 212
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) sillä on oikeus käyttää yli 50 prosenttia
äänioikeuksista;

a) sillä on oikeus käyttää yli 20 prosenttia
äänioikeuksista;

Or. de

Tarkistus 213
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 214
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

b) sillä on omistusoikeus yli 25 prosenttiin
yhtiön pääomasta tai yli 25 prosenttia
voitonjakoon oikeuttavista oikeuksista.

Or. de

Tarkistus 215
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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 oikeudet 
yhtiöissä, jotka pitävät verotuksellista 
kotipaikkaansa jossakin kolmannessa 
maassa.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.
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Tarkistus 216
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 oikeudet yhtiöissä, jotka 
pitävät verotuksellista kotipaikkaansa 
jossakin kolmannessa maassa.

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

Or. pt

Tarkistus 217
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 oikeudet yhtiöissä, jotka 
pitävät verotuksellista kotipaikkaansa 
jossakin kolmannessa maassa.

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 25 prosentin omistusoikeudet, 
mukaan lukien oikeudet yhtiöissä, jotka 
pitävät verotuksellista kotipaikkaansa 
jossakin kolmannessa maassa.

Or. de

Tarkistus 218
Danuta Jazłowiecka
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Ehdotus direktiiviksi
55 artikla

Komission teksti Tarkistus

Konsernin muodostaminen Poistetaan.
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.

Or. en
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Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 219
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
56 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 220
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yhdistämisen soveltamisala Poistetaan.
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 
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artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 221
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt

Tarkistus 222
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun yhdistetty veropohja on 
negatiivinen veronmaksajan ensimmäisen 
verovuoden osalta, se voidaan siirtää 
kolmelle seuraavalle verovuodelle ja 
kuitata mahdollisia seuraavia positiivisia 
yhdistettyjä veropohjia vastaan. Kun 
yhdistetty veropohja on negatiivinen 
veronmaksajan toisen verovuoden osalta, 
se voidaan siirtää kahdelle seuraavalle 
verovuodelle ja kuitata mahdollisia 
seuraavia positiivisia yhdistettyjä 
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veropohjia vastaan.

Or. pt

Tarkistus 223
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yhdistämisessä ei oteta huomioon 
tämän direktiivin voimaantuloa edeltäviä 
vuosia. Ennen direktiivin voimaantuloa 
syntyneitä tappioita ei voida yhdistää.

Or. en

Tarkistus 224
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
57 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

57 a artikla
Taannehtimattomuus

Yhdistämistä sovelletaan vain tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen saataviin 
verotettaviin voittoihin.

Or. fr

Tarkistus 225
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus direktiiviksi
57 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

57 a artikla
Tappioita voidaan siirtää eteenpäin 
enintään 5 vuotta.

Or. en

Tarkistus 226
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ajoitus Poistetaan.
1. Edellä 54 artiklassa säädettyjä raja-
arvoja on noudatettava koko verovuoden 
ajan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 227
Miguel Portas
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Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 
säädetään, veronmaksajasta tulee 
konserniyhtiö päivänä, jona 54 artiklassa 
säädetty raja-arvo saavutetaan. Raja-
arvon on ylityttävä vähintään yhdeksän 
peräkkäisen kuukauden ajan, sillä muussa 
tapauksessa veronmaksajaa on kohdeltava 
ikään kuin siitä ei olisi koskaan tullut 
konserniyhtiötä.

Or. pt

Tarkistus 228
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
58 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Or. fr

Tarkistus 229
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Konsernin sisäisten liiketapahtumien 
huomioimatta jättäminen

Poistetaan.

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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 230
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Konsernien on käytettävä 
johdonmukaista ja riittävästi 

Poistetaan.
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dokumentoitua menetelmää konsernin 
sisäisten liiketapahtumien kirjaamiseksi. 
Konserni voi vaihtaa menetelmää 
ainoastaan pätevistä kaupallisista syistä 
verovuoden alussa.

Or. lt

Tarkistus 231
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. lt

Tarkistus 232
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla

Komission teksti Tarkistus

Lähdeverot ja tulonlähteessä kannettavat 
verot

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.
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Tarkistus 233
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
61 artikla

Komission teksti Tarkistus

Käyttöomaisuus konserniin liityttäessä Poistetaan.
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.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.
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Tarkistus 234
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
62 artikla

Komission teksti Tarkistus

Pitkäaikaishankkeet konserniin 
liityttäessä

Poistetaan.

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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 235
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
63 artikla

Komission teksti Tarkistus

Varaukset ja vähennykset konserniin 
liityttäessä

Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 236
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
64 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tappiot konserniin liityttäessä Poistetaan.
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.

Or. en
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Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 237
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
65 artikla

Komission teksti Tarkistus

Konsernin lopettaminen Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 238
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tappiot konsernin lopettamisen jälkeen Poistetaan.
Konsernin lopettamisen jälkeen tappioita 
on kohdeltava seuraavasti:
a) jos veronmaksaja pysyy tässä 
direktiivissä säädetyssä järjestelmässä 
mutta se ei kuulu mihinkään konserniin, 



PE478.376v01-00 118/235 AM\885627FI.doc

FI

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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 239
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – ensimmäinen kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jos veronmaksaja pysyy tässä 
direktiivissä säädetyssä järjestelmässä 
mutta se ei kuulu mihinkään konserniin, 
tappiot on siirrettävä eteenpäin ja 
kuitattava 43 artiklan mukaisesti;

a) jos veronmaksaja ei enää kuulu 
mihinkään konserniin, tappiot on siirrettävä 
eteenpäin ja kuitattava 43 artiklan 
mukaisesti;

Or. fr

Tarkistus 240
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – ensimmäinen kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) jos veronmaksaja pysyy tässä 
direktiivissä säädetyssä järjestelmässä 
mutta se ei kuulu mihinkään konserniin, 
tappiot on siirrettävä eteenpäin ja 
kuitattava 43 artiklan mukaisesti;

a) jos veronmaksaja ei kuulu mihinkään 
konserniin, tappiot on siirrettävä eteenpäin 
ja kuitattava 43 artiklan mukaisesti;

Or. pt

Tarkistus 241
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – ensimmäinen kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 242
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – ensimmäinen kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jos veronmaksaja poistuu 
järjestelmästä, tappiot on siirrettävä 
eteenpäin ja kuitattava vastedes 
sovellettavan kansallisen 
yhtiöverolainsäädännön mukaisesti ikään 
kuin kyseiset tappiot olisivat syntyneet 

Poistetaan.
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silloin, kun mainittua lainsäädäntöä 
sovellettiin veronmaksajaan.

Or. pt

Tarkistus 243
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla

Komission teksti Tarkistus

Käyttöomaisuus konsernista poistuttaessa Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.
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Tarkistus 244
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
68 artikla

Komission teksti Tarkistus

Itse tuotetut aineettomat hyödykkeet Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 245
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – ensimmäinen kohta



PE478.376v01-00 122/235 AM\885627FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

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.

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 tässä direktiivissä 
säädetyn mukaisesti.

Or. pt

Tarkistus 246
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
69 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tappiot konsernista poistuttaessa Poistetaan.
Tappioita ei kohdenneta konsernista 
poistuvalle konserniyhtiölle.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.



AM\885627FI.doc 123/235 PE478.376v01-00

FI

Tarkistus 247
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yritysten uudelleenorganisoinnit 
konsernin sisällä

Poistetaan.

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.

Or. en
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Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 248
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
71 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tappioiden kohtelu, kun yritysten 
uudelleenorganisointi tapahtuu kahden 
tai useamman konsernin välillä

Poistetaan.

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.

Or. en
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Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 249
Thomas Händel

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 250
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.
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Tarkistus 251
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 252
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vapautusmenetelmästä 
hyvitysmenetelmään siirtymistä koskeva 
lauseke

Poistetaan.

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 
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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.

Or. de

Tarkistus 253
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vapautusmenetelmästä 
hyvitysmenetelmään siirtymistä koskeva 
lauseke

Poistetaan.

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.
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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.

Or. en

Tarkistus 254
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – ensimmäinen kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

Edellä 11 artiklan 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:

Or. pt

Tarkistus 255
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – ensimmäinen kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kyseisen kolmannen maan yleisen 
järjestelmän mukainen voittoihin 
sovellettava sääntömääräinen 
yhtiöverokanta, joka on alle 20 prosenttia;
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sääntömääräisen yhtiöverokannan 
keskiarvosta;

Or. pt

Tarkistus 256
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – ensimmäinen kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kyseisen kolmannen maan yleisen 
järjestelmän mukainen voittoihin 
sovellettava sääntömääräinen 
yhtiöverokanta, joka on alle 100 prosenttia
jäsenvaltioissa sovellettavan 
sääntömääräisen yhtiöverokannan 
keskiarvosta;

Or. en

Tarkistus 257
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – ensimmäinen kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kyseisen kolmannen maan yleisen 
järjestelmän mukainen voittoihin 
sovellettava sääntömääräinen 
yhtiöverokanta, joka on alle 70 prosenttia
jäsenvaltioissa sovellettavan 
sääntömääräisen yhtiöverokannan 
keskiarvosta;

Or. fr



PE478.376v01-00 130/235 AM\885627FI.doc

FI

Tarkistus 258
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – toinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 259
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
74 artikla

Komission teksti Tarkistus

Ulkomailla sijaitsevan kiinteän 
toimipaikan tulojen laskenta

Poistetaan.

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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.



AM\885627FI.doc 131/235 PE478.376v01-00

FI

Tarkistus 260
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla

Komission teksti Tarkistus

Verovapautuksen kieltäminen osakkeiden 
luovutuksen seurauksena

Poistetaan.

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.
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.

Or. pt
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Tarkistus 261
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla

Komission teksti Tarkistus

Verovapautuksen kieltäminen osakkeiden 
luovutuksen seurauksena

Poistetaan.

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.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.
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Tarkistus 262
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 263
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – toinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Verovapautuksen ulkopuolelle jätettävän 
määrän on oltava käyttöomaisuuden 
markkina-arvo siirtohetkellä 
vähennettynä sen verotusarvolla tai 20 
artiklassa tarkoitetuilla poistokelvotonta 
käyttöomaisuutta koskevilla menoilla.

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 264
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
75 artikla – kolmas kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 265
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla

Komission teksti Tarkistus

Korot, rojaltit ja muut tulonlähteessä 
verotettavat tulot

Poistetaan.

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.
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 266
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Tarkistus 267
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

4. Vähennystä laskettaessa tulojen 
määrästä on vähennettävä asiaankuuluvat 
vähennyskelpoiset kulut, joiden on 
katsottava olevan 0,5 prosenttia tuloista, 
jollei veronmaksaja toisin todista.

Or. pt

Tarkistus 268
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
76 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

5. Kolmannessa maassa syntyneestä 
verovelvollisuudesta tehtävä vähennys ei 
saa olla suurempi kuin veronmaksajan 
lopullinen yhtiöverovelvollisuus.

Or. pt

Tarkistus 269
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
77 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Lähdevero Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 270
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
80 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Pelkästään verotuksen välttämiseksi 
laittomin keinoin suoritettuja 
'keinotekoisiksi' todistettuja 
liiketapahtumia ei oteta huomioon 
veropohjaa laskettaessa.

Or. en

Tarkistus 271
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

a) kyseisen kolmannen maan yleisessä 
järjestelmässä voittoihin sovelletaan 
sääntömääräistä yhtiöverokantaa, joka on 
alempi kuin tässä direktiivissä säädetty 
vähimmäisyhtiöverokanta;

Or. de

Tarkistus 272
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kyseisen kolmannen maan yleisessä 
järjestelmässä voittoihin sovelletaan 
sääntömääräistä yhtiöverokantaa, joka on 
alle 20 prosenttia;

Or. pt

Tarkistus 273
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) kyseisen kolmannen maan yleisessä 
järjestelmässä voittoihin sovelletaan 
sääntömääräistä yhtiöverokantaa, joka on 
alle 70 prosenttia jäsenvaltioissa 
sovellettavien lakisääteisten 
yhtiöverokantojen keskiarvosta;
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Or. fr

Tarkistus 274
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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:

Poistetaan.

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.

Or. fr
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Tarkistus 275
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

3. 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, maksettava korko ei 
ole vähennyskelpoinen.

Or. de

Tarkistus 276
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kyseisen koron määrä sisältyy 
veropohjaan etuyhteydessä olevan 
yrityksen tuloina 82 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 277
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 278
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
81 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 279
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 280
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

a) veronmaksajalla on yksin tai yhdessä 
sen etuyhteydessä olevien yritysten kanssa 
suoraan tai välillisesti yli 20 prosenttia
äänioikeuksista tai yli 20 prosenttia
pääomasta tai sillä on oikeus saada yli 20 
prosenttia kyseisen yrityksen voitosta;

Or. de

Tarkistus 281
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

b) kolmannen maan yleisessä 
järjestelmässä voittoihin sovelletaan 
sääntömääräistä yhtiöverokantaa, joka on 
alempi kuin lakisääteinen 
vähimmäisyhtiöverokanta, tai yritykseen 
sovelletaan erityisjärjestelmää, jossa 
verotus on huomattavasti kevyempi kuin 
yleisessä järjestelmässä;

Or. de
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Tarkistus 282
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

b) kolmannen maan yleisessä 
järjestelmässä voittoihin sovelletaan 
sääntömääräistä yhtiöverokantaa, joka on 
alle 20 prosenttia, tai yritykseen 
sovelletaan erityisjärjestelmää, jossa 
verotus on huomattavasti kevyempi kuin 
yleisessä järjestelmässä;

Or. pt

Tarkistus 283
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
82 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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;

b) kolmannen maan yleisessä 
järjestelmässä voittoihin sovelletaan 
sääntömääräistä yhtiöverokantaa, joka on 
alle 70 prosenttia jäsenvaltioissa 
sovellettavien lakisääteisten 
yhtiöverokantojen keskiarvosta, tai 
yritykseen sovelletaan erityisjärjestelmää, 
jossa verotus on huomattavasti kevyempi 
kuin yleisessä järjestelmässä;

Or. fr

Tarkistus 284
Miguel Portas
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Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 seuraavana vuonna 82 artiklaa 
sovellettaessa.

Or. pt

Tarkistus 285
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
83 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 286
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yleiset periaatteet Poistetaan.
1. Yhdistetty veropohja on jaettava 
konserniyhtiöiden välillä joka verovuosi 
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jakokaavaa käyttäen. Määritettäessä 
konserniyhtiön A jako-osuutta käytetään 
seuraavaa kaavaa, jossa myyntiä, 
työvoimaa ja omaisuuseriä koskevia 
jakotekijöitä painotetaan yhtä paljon:
kaava
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 287
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

1. Yhdistetty veropohja on jaettava 
konserniyhtiöiden välillä joka verovuosi 
jakokaavaa käyttäen. Määritettäessä 
konserniyhtiön A jako-osuutta käytetään 
seuraavaa kaavaa, jossa työvoimaa ja 
omaisuuseriä koskevia jakotekijöitä 
painotetaan yhtä paljon:

Or. en

Tarkistus 288
Miguel Portas
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Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

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:

Osuus A = [1/3 Myynti A / Myynti 
Konserni + 1/3 (1/2 Henkilöstömenot A / 
Henkilöstömenot Konserni + 1/2 
Työntekijöiden lukum. A / Työntekijöiden 
lukum. Konserni) + 1/3 Omaisuuserät A / 
Omaisuuserät Konserni] * Yhten. 
veropohja

Osuus A = [1/3 (Myynti A / Myynti 
Konserni) + 1/3 (Henkilöstömenot A / 
Henkilöstömenot Konserni) + 1/3 
(Omaisuuserät A / Omaisuuserät 
Konserni)] * Yhten. veropohja

Or. pt

Tarkistus 289
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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:

1. Yhdistetty veropohja on jaettava 
konserniyhtiöiden välillä joka verovuosi 
jakokaavaa käyttäen. Määritettäessä 
konserniyhtiön A jako-osuutta käytetään 
seuraavaa kaavaa, joka kattaa myyntiä, 
työvoimaa ja omaisuuseriä koskevat 
jakotekijät:

Or. en

Tarkistus 290
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
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86 artikla – 1 kohta – kaava

Komission teksti

Tarkistus

Or. en

Perustelu

Kaava, jossa myyntiä, työvoimaa ja omaisuuseriä painotetaan 10, 45 ja 45 prosentin mukaan, 
olisi kahdella tavalla järkevämpi ratkaisu. Sillä varmistettaisiin, että CCCTB-järjestelmä ei 
poikkea liikaa kansainvälisesti hyväksytystä periaatteesta, jonka mukaan lopullinen 
verotusoikeus myönnetään lähdevaltiolle. Sillä varmistettaisiin myös, että pienet ja 
keskisuuret jäsenvaltiot, joiden kotimarkkinat ovat pienet, eivät joutuisi suhteettomasti 
heikompaan asemaan veropohjaa jaettaessa.

Tarkistus 291
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta – kaava

Komission teksti

Tarkistus

Or. en
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Tarkistus 292
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
87 artikla

Komission teksti Tarkistus

Suojalauseke Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 293
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
88 artikla

Komission teksti Tarkistus

Konserniin liittyminen ja siitä Poistetaan.
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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.

Or. en

Tarkistus 294
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
89 artikla

Komission teksti Tarkistus

Läpinäkyvät yritykset Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 295
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
90 artikla

Komission teksti Tarkistus

Työvoimaa koskevan jakotekijän 
koostumus

Poistetaan.

1. Työvoimaa koskevan jakotekijän 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 296
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
90 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

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

Or. pt

Tarkistus 297
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
90 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Työntekijöiden lukumäärä arvotetaan 
verovuoden lopussa.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 298
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
90 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Työntekijän määritelmä tehdään EU:n 
tasolla.

Or. de

Tarkistus 299
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Työntekijöiden ja henkilöstömenojen 
kohdentaminen

Poistetaan.

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.
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.
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Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 300
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pt

Tarkistus 301
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Or. pt

Tarkistus 302
Miguel Portas
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Ehdotus direktiiviksi
91 artikla – 2 kohta – toinen alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tällaisten työntekijöiden osuus on
vähintään viisi prosenttia sen 
konserniyhtiön työntekijöiden 
kokonaislukumäärästä, josta ne saavat 
palkkaa.

b) tällaisten työntekijöiden osuus on 
vähintään viisi prosenttia sen 
konserniyhtiön palkkojen 
kokonaismäärästä, josta ne saavat 
palkkaa.

Or. pt

Tarkistus 303
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
91 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

91 a artikla
Yhtiöverokantojen lakisääteiset rajat
Yleisen järjestelmän lakisääteisten 
yhtiöverokantojen on oltava 25–35 
prosenttia kaikissa jäsenvaltioissa.

Or. pt

Tarkistus 304
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
92 artikla

Komission teksti Tarkistus

Omaisuuseriä koskevan jakotekijän 
koostumus

Poistetaan.

1. Omaisuuseriä koskevan jakotekijän 
osoittajana on konserniyhtiön 
omistamien, vuokraamien tai liisaamien 
kaikkien aineellisten hyödykkeiden 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 305
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
93 artikla

Komission teksti Tarkistus

Omaisuuserien kohdentaminen Poistetaan.
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 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 306
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla

Komission teksti Tarkistus

Arvottaminen Poistetaan.
1. Maa ja muut poistokelvottomat 
aineelliset hyödykkeet on arvotettava 
niiden hankintamenoihin.
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.
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 307
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maa ja muut poistokelvottomat 1. Maa ja muut poistokelvottomat 
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aineelliset hyödykkeet on arvotettava 
niiden hankintamenoihin.

aineelliset hyödykkeet on arvotettava 
niiden käypään arvoon.

Or. de

Tarkistus 308
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
94 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Maa ja muut poistokelvottomat 
aineelliset hyödykkeet on arvotettava 
niiden hankintamenoihin.

1. Maa ja muut poistokelvottomat 
aineelliset hyödykkeet on arvotettava 
niiden nettokirjanpitoarvoon.

Or. fr

Tarkistus 309
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
95 artikla

Komission teksti Tarkistus

Myyntiä koskevan jakotekijän koostumus Poistetaan.
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 
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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.

Or. en

Perustelu

Jakomekanismin olisi oltava mahdollisimman yksinkertainen, oikeudenmukainen ja vaikeasti 
manipuloitavissa. Myyntiä koskeva jakotekijä aiheuttaa huomattavia ongelmia, ja myyntiä 
koskeva kaava olisi poistettava. Myynti määränpäittäin merkitsisi poikkeamista nykyisestä 
periaatteesta, jonka mukaan lopullinen verotusoikeus annetaan lähdevaltiolle ja jota OECD 
on soveltanut käsitellessään kansainvälistä verotusta. Määränpäähän perustuvaa myyntiä 
koskevaa jakotekijää olisi suhteellisen helppo manipuloida, ja se johtaisi erittäin 
todennäköisesti monimutkaisiin veronkierron vastaisiin sääntöihin.

Tarkistus 310
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
95 artikla

Komission teksti Tarkistus

Myyntiä koskevan jakotekijän koostumus Poistetaan.
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 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 311
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla

Komission teksti Tarkistus

Myynti määränpäittäin Poistetaan.
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 
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 
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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.

Or. en

Perustelu

Myyntiä koskeva jakotekijä aiheuttaa huomattavia ongelmia, ja myyntiä koskeva kaava olisi 
poistettava. Myynti määränpäittäin merkitsisi poikkeamista nykyisestä periaatteesta, jonka 
mukaan lopullinen verotusoikeus annetaan lähdevaltiolle ja jota OECD on soveltanut 
käsitellessään kansainvälistä verotusta. Määränpäähän perustuvaa myyntiä koskevaa 
jakotekijää olisi suhteellisen helppo manipuloida, ja se johtaisi erittäin todennäköisesti 
monimutkaisiin veronkierron vastaisiin sääntöihin. Myyjän on joskus vaikeaa tai jopa 
mahdotonta varmistaa myynnin määränpäätä.

Tarkistus 312
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
96 artikla

Komission teksti Tarkistus

Myynti määränpäittäin Poistetaan.
1. Tavaroiden myynti on sisällytettävä 
siinä jäsenvaltiossa sijaitsevan 
konserniyhtiön myyntiä koskevaan 
jakotekijään, jossa tavaroiden lähetys tai 
kuljetus ne hankkineelle henkilölle 
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päättyy. Jos tätä paikkaa ei voida 
määrittää, tavaroiden myynti on 
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 313
Danuta Jazłowiecka
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Ehdotus direktiiviksi
97 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jakotekijöiden laskentasäännöt Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 314
Sari Essayah

Ehdotus direktiiviksi
97 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Tarkistus 315
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
98 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rahoituslaitokset Poistetaan.
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.
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 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 316
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
99 artikla

Komission teksti Tarkistus

Vakuutusyritykset Poistetaan.
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 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 317
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
100 artikla

Komission teksti Tarkistus

Öljy ja kaasu Poistetaan.
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 
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kohdennettava kyseiselle konserniyhtiölle.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 318
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
101 artikla

Komission teksti Tarkistus

Meri-, sisävesi- ja lentoliikenne Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 319
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
102 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jako-osuudesta tehtävät vähennykset Poistetaan.
Jako-osuutta mukautetaan seuraavilla 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 320
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
103 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 321
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoitus Poistetaan.
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 
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 
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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.

Or. fr

Tarkistus 322
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoitus Poistetaan.
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 
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 
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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.

Or. fr

Perustelu

Pakollisessa järjestelmässä ilmoitus on merkityksetön.

Tarkistus 323
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoitus Poistetaan.
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 
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 
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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.

Or. pt

Tarkistus 324
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoitus Poistetaan.
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 
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.
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 325
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoitus Ilmoitus järjestelmän soveltamisesta

Or. de

Tarkistus 326
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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 
veronmaksajan on annettava ilmoitus 
konsernin puolesta pääasialliselle 
veroviranomaiselle.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 327
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 
veronmaksajan on annettava ilmoitus 
konsernin puolesta pääasialliselle 
veroviranomaiselle.

Kun yksittäinen veronmaksaja tulee tässä 
direktiivissä säädetyn järjestelmän piiriin, 
sen jäsenvaltion, jossa se pitää 
verotuksellista kotipaikkaansa, tai kun 
kyseessä on unionin ulkopuolella 
verotuksellista kotipaikkaansa pitävän 
veronmaksajan kiinteä toimipaikka, 
toimipaikan sijaintijäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen antaa tästä 
ilmoituksen. Kun kyseessä on konserni, 
ilmoituksen antaa pääasiallinen 
veroviranomainen.

Or. de
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Tarkistus 328
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 329
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla – 1 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tällainen ilmoitus on annettava vähintään 
kolme kuukautta ennen sen verovuoden 
alkua, jona veronmaksajan tai konsernin 
on aloitettava järjestelmän soveltaminen.

Or. de

Tarkistus 330
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. pt

Tarkistus 331
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 332
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 333
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Ehdotus direktiiviksi
104 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

3. Pääasiallisen veroviranomaisen on 
toimitettava ilmoitus 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 ilmoituksen
pätevyydestä ja laajuudesta.

Or. de

Tarkistus 334
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

Järjestelmän soveltamiskausi Poistetaan.
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 
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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.

Or. fr

Tarkistus 335
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

Järjestelmän soveltamiskausi Poistetaan.
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 
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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.

Or. fr

Perustelu

Pakollisessa järjestelmässä ilmoitus on merkityksetön.

Tarkistus 336
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

Järjestelmän soveltamiskausi Poistetaan.
1. Kun valintailmoitus on hyväksytty, 
yksittäisen veronmaksajan tai soveltuvin 
osin konsernin on sovellettava 
direktiivissä säädettyä järjestelmää viiden 
verovuoden ajan. Ensimmäisen 
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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.

Or. pt

Tarkistus 337
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

Järjestelmän soveltamiskausi Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.
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Tarkistus 338
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 339
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

1. Kun ilmoitus on toimitettu, yksittäisen 
veronmaksajan tai soveltuvin osin 
konsernin on sovellettava direktiivissä 
säädettyä järjestelmää viiden verovuoden 
ajan. Ensimmäisen soveltamiskauden 
päätyttyä yksittäisen veronmaksajan tai 
konsernin on jatkettava järjestelmän 
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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.

soveltamista kolmen verovuoden pituisina 
peräkkäisinä soveltamiskausina, jollei 
veroviranomainen anna ilmoitusta 
soveltamisen lopettamisesta. 
Veroviranomainen tai, kun kyseessä on 
konserni, pääasiallinen veroviranomainen
voi antaa lopettamisilmoituksen enintään 
kolme kuukautta ennen ensimmäisen 
soveltamiskauden tai jonkin sitä seuraavan 
soveltamiskauden päättymistä.

Or. de

Tarkistus 340
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

1. Kun valintailmoitus on hyväksytty, 
yksittäisen veronmaksajan tai soveltuvin 
osin konsernin on sovellettava direktiivissä 
säädettyä järjestelmää kolmen 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.

Or. en
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Tarkistus 341
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

1. Kun valintailmoitus on hyväksytty, 
yksittäisen veronmaksajan tai soveltuvin 
osin konsernin on sovellettava direktiivissä 
säädettyä järjestelmää kolmen 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.

Or. en

Tarkistus 342
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

Poistetaan.
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soveltamiskausista päättyy, jollei 
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi ole 
aiheellisempaa soveltaa lyhyempää 
ajanjaksoa.

Or. pt

Tarkistus 343
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 344
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.
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Or. pt

Tarkistus 345
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksessa olevat tiedot Poistetaan.
Valintailmoituksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) veronmaksajan tai konserniyhtiön 
tunnistetiedot;
b) konsernin osalta todiste 54 ja 55 
artiklassa säädettyjen arviointiperusteiden 
täyttymisestä;
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.

Or. fr

Tarkistus 346
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksessa olevat tiedot Poistetaan.
Valintailmoituksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) veronmaksajan tai konserniyhtiön 
tunnistetiedot;
b) konsernin osalta todiste 54 ja 55 
artiklassa säädettyjen arviointiperusteiden 
täyttymisestä;
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.

Or. fr

Perustelu

Pakollisessa järjestelmässä ilmoitus on merkityksetön.

Tarkistus 347
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksessa olevat tiedot Poistetaan.
Valintailmoituksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
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a) veronmaksajan tai konserniyhtiön 
tunnistetiedot;
b) konsernin osalta todiste 54 ja 55 
artiklassa säädettyjen arviointiperusteiden 
täyttymisestä;
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.

Or. pt

Tarkistus 348
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksessa olevat tiedot Poistetaan.
Valintailmoituksessa on oltava seuraavat 
tiedot:
a) veronmaksajan tai konserniyhtiön 
tunnistetiedot;
b) konsernin osalta todiste 54 ja 55 
artiklassa säädettyjen arviointiperusteiden 
täyttymisestä;
c) mahdollisten 78 artiklassa 
tarkoitettujen etuyhteydessä olevien 
yritysten tunnistetiedot;
d) veronmaksajien oikeudellinen muoto, 
sääntömääräinen kotipaikka ja 
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tosiasiallinen hallinnollinen toimipaikka;
e) sovellettava verovuosi.
Komissio voi hyväksyä säädöksen, jossa 
vahvistetaan valintailmoituksen 
vakiomuoto. Kyseinen 
täytäntöönpanosäädös hyväksytään 131
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tutkimusmenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 349
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksessa olevat tiedot Ilmoituksessa olevat tiedot

Or. de

Tarkistus 350
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksessa on oltava seuraavat 
tiedot:

Poistetaan.

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.

Or. pt

Tarkistus 351
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla – ensimmäinen kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksessa on oltava seuraavat 
tiedot:

Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

Or. de

Tarkistus 352
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla – ensimmäinen kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) veronmaksajan tai konserniyhtiön 
tunnistetiedot;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 353
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla – ensimmäinen kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) konsernin osalta todiste 54 ja 55 
artiklassa säädettyjen arviointiperusteiden 
täyttymisestä;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 354
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla – ensimmäinen kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) mahdollisten 78 artiklassa 
tarkoitettujen etuyhteydessä olevien 
yritysten tunnistetiedot;

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 355
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla – ensimmäinen kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 356
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla – ensimmäinen kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) sovellettava verovuosi. Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 357
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla – toinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. pt

Tarkistus 358
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla – toinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio antaa säädöksen, jossa 
vahvistetaan ilmoituksen vakiomuoto. 
Kyseinen täytäntöönpanosäädös 
hyväksytään 131 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tutkimusmenettelyä 
noudattaen.

Or. de
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Tarkistus 359
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
107 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksen tarkastaminen Poistetaan.
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.

Or. fr

Tarkistus 360
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
107 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksen tarkastaminen Poistetaan.
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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.

Or. fr

Perustelu

Pakollisessa järjestelmässä ilmoitus on merkityksetön.

Tarkistus 361
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
107 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksen tarkastaminen Poistetaan.
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 
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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.

Or. pt

Tarkistus 362
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
107 artikla

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksen tarkastaminen Poistetaan.
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 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 363
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
107 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valintailmoituksen tarkastaminen Ilmoituksen tarkastaminen

Or. de

Tarkistus 364
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 365
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
107 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

1. Toimivaltaisen viranomaisen, jolle 
ilmoitus 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.

Or. de

Tarkistus 366
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. pt
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Tarkistus 367
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
107 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 ilmoituksesta
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.

Or. de

Tarkistus 368
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
108 artikla

Komission teksti Tarkistus

Verovuosi Poistetaan.
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 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 369
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
108 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 370
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
108 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. de

Tarkistus 371
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
109 artikla

Komission teksti Tarkistus

Veroilmoituksen jättäminen Poistetaan.
1. Yksittäisen veronmaksajan on jätettävä 
veroilmoituksensa toimivaltaiselle 
viranomaiselle.
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 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 372
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
110 artikla

Komission teksti Tarkistus

Veroilmoituksen sisältö Poistetaan.
1. Yksittäisen veronmaksajan 
veroilmoituksessa on oltava seuraavat 
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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;
e) kunkin konserniyhtiön veropohjan 
laskelma;
f) yhdistetyn veropohjan laskelma;
g) kunkin konserniyhtiön jako-osuuden 
laskelma;
h) kunkin konserniyhtiön 
verovelvollisuuden laskelma.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 373
Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
110 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio suunnittelee yhteistyössä 
jäsenvaltioiden veroviranomaisten kanssa 
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yhdenmukaisen veroilmoitusmallin.

Or. lv

Tarkistus 374
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
111 artikla

Komission teksti Tarkistus

Veroilmoituksessa olevien virheiden 
ilmoittaminen

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 375
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
112 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 376
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
113 artikla

Komission teksti Tarkistus

Sähköisesti jätettäviä veroilmoituksia, 
veroilmoitusten muotoa ja 
todisteasiakirjoja koskevat säännöt

Poistetaan.

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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 377
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
114 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Verotuspäätösten oikaiseminen Poistetaan.
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.
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, 
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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.
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Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 378
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
115 artikla

Komission teksti Tarkistus

Keskustietokanta Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 379
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
115 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Keskustietokanta Keskustietokantaa koordinoiva ja 
ylläpitävä keskusviranomainen

Or. de
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Tarkistus 380
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
115 artikla – -ensimmäinen kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Perustetaan Euroopan unionin 
keskusveroviranomainen. Se koordinoi 
jäsenvaltioiden veroviranomaisten toimia 
tämän direktiivin mukaisesti ja pitää 
keskustietokantaa.

Or. de

Tarkistus 381
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
115 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Pääasiallisen veronmaksajan jättämät 
yhdistetyt veroilmoitukset ja 
todisteasiakirjat on tallennettava tähän 
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.

Or. de

Tarkistus 382
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
116 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Pääasiallisen veronmaksajan 
nimeäminen

Poistetaan.

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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 383
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
116 artikla – toinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
veroviranomaiset, joissa konserniyhtiöt 
pitävät verotuksellista kotipaikkaansa tai 
joissa niillä on kiinteä toimipaikka, voivat 
poikkeuksellisissa olosuhteissa kuuden 

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

kuukauden kuluessa ilmoituksesta tai 
kuuden kuukauden kuluessa pääasialliseen 
veronmaksajaan liittyvästä 
uudelleenorganisoinnista päättää 
yhteisymmärryksessä, että pääasiallinen 
veronmaksaja on muu kuin konsernin 
nimeämä veronmaksaja.

Or. de

Tarkistus 384
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
117 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kirjanpito Poistetaan.
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. 

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 385
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
118 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tietojen antaminen toimivaltaisille 
viranomaisille

Poistetaan.
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 386
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
119 artikla

Komission teksti Tarkistus

Lausunnon pyytäminen toimivaltaiselta 
viranomaiselta

Poistetaan.

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 
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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.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 387
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
120 artikla

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten välinen 
tietojenvaihto

Poistetaan.

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 
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mukaisen pyynnön konserniyhtiötä 
koskevasta yhteistyöstä tai 
tietojenvaihdosta, sen on vastattava 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnön 
vastaanottamisesta.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 388
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
121 artikla

Komission teksti Tarkistus

Salassapitolauseke Poistetaan.
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 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 389
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
122 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 390
Thomas Händel, Jürgen Klute

122 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Pääasiallinen veroviranomainen voi 
käynnistää konserniyhtiöiden tarkastukset. 
Tarkastuksia koordinoi eurooppalainen 
veroviranomainen. Tarkastus voidaan 
käynnistää myös toimivaltaisen 
viranomaisen tai eurooppalaisen 
veroviranomaisen pyynnöstä.

Or. de

Tarkistus 391
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
122 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Pääasiallisen veroviranomaisen on 
koottava kaikkien tarkastusten tulokset.

3. Eurooppalaisen veroviranomaisen on 
koottava kaikkien tarkastusten tulokset.

Or. de

Tarkistus 392
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
123 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden väliset erimielisyydet Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.
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Tarkistus 393
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
123 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 ensin eurooppalaisessa 
veroviranomaisessa ja sitten Euroopan 
unionin tuomioistuimessa.

Or. de

Tarkistus 394
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
123 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 395
Danuta Jazłowiecka
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Ehdotus direktiiviksi
124 artikla

Komission teksti Tarkistus

Muutoksenhaku Poistetaan.
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.
3. Sen estämättä, mitä 114 artiklan 3 
kohdassa säädetään, muutoksenhaun 
tuloksen perusteella voidaan antaa 
oikaistu verotuspäätös.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 396
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valintailmoituksen hylkäämistä 
koskeva päätös;

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 397
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valintailmoituksen hylkäämistä 
koskeva päätös;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Pakollisessa järjestelmässä ilmoitus on merkityksetön.

Tarkistus 398
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
124 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) valintailmoituksen hylkäämistä koskeva 
päätös;

a) ilmoituksen hylkäämistä koskeva 
päätös;

Or. de

Tarkistus 399
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
125 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hallinnolliset muutoksenhaut Poistetaan.
1. Oikaistuihin verotuspäätöksiin tai 112 
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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 
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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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 400
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
126 artikla

Komission teksti Tarkistus

Oikeudellinen muutoksenhaku Poistetaan.
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.

Or. en

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu "yhdistämistä" koskevan osan poistamisesta.

Tarkistus 401
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
126 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

XVII a LUKU
YHTIÖIDEN VÄHIMMÄISVEROTUS

126 a artikla
Yhtiöverokannan vahvistamista koskevat 

säännöt
Jäsenvaltiot vahvistavat kansallisen 
yhtiöverokannan siten, että se on 
enintään kolme prosenttia vähemmän 
kuin jäsenvaltioissa sovellettava 
sääntömääräisen yhtiöverokannan 
keskiarvo.
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Komissio julkaisee vuosittain 
jäsenvaltioissa sovellettavan 
sääntömääräisen yhtiöverokannan 
keskiarvon. Se määritetään aritmeettisena 
keskiarvona.

Or. fr

Tarkistus 402
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
126 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

126 b artikla
Tosiasiallisia yhtiöverokantoja koskeva 

suojalauseke
Jäsenvaltiot pidättäytyvät toteuttamasta 
toimenpiteitä, joiden seurauksena niiden 
tosiasiallinen yhtiöverokanta laskisi.

Or. fr

Tarkistus 403
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
127 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 404
Thomas Händel, Jürgen Klute
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Ehdotus direktiiviksi
128 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa kumota 2, 14, 34 ja 42 
artiklassa tarkoitetun toimivallan siirron.

Or. de

Tarkistus 405
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
129 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto 
voivat vastustaa delegoitua säädöstä 
kolmen kuukauden kuluessa 
ilmoittamispäivästä.

Or. de

Tarkistus 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
129 artikla – 2 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos neuvosto ei ole vastustanut delegoitua 
säädöstä kyseisen määräajan päättymiseen 
mennessä, se julkaistaan Euroopan unionin
virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan 
siinä mainittavana päivänä.

Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole vastustanut delegoitua säädöstä 
kyseisen määräajan päättymiseen 
mennessä, se julkaistaan Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan 
siinä mainittavana päivänä.

Or. de



AM\885627FI.doc 225/235 PE478.376v01-00

FI

Tarkistus 407
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
129 artikla – 2 kohta – toinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos Euroopan 
parlamentti ja neuvosto ovat ilmoittaneet
komissiolle, etteivät ne aio vastustaa sitä.

Or. de

Tarkistus 408
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
130 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Tarkistus 409
Iliana Ivanova

Ehdotus direktiiviksi
130 artikla – ensimmäinen kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille 
delegoitujen säädösten hyväksymisestä ja 
siitä, jos neuvosto on vastustanut niitä tai 
kumonnut toimivallan siirron. Säädöksen 
mahdolliset tulevat arvioinnit on 
toimitettava Euroopan parlamentin 
asiasta vastaavan valiokunnan jäsenille.

Or. en

Perustelu

Perustelu tarpeeton.

Tarkistus 410
Diogo Feio

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Uudelleentarkastelu (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. pt

Perustelu

Tämä on vain portugalinkielistä versiota koskeva kielellinen tarkistus. Katson, että 
englanninkielisen termin "Review Clause" korrekti portugalinkielinen käännös on "Cláusula 
de Revisão".

Tarkistus 411
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee viiden vuoden Riippumattomasta 
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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.

vaikutustenarvioinnista sekä 
mahdollisesta pilottihankkeesta, joka olisi 
toteutettava, ennen kuin tämä direktiivi 
tulee EU:ssa voimaan ensi kerran, 
saatavien tulosten sekä tämän direktiivin 
sisältämässä 
uudelleentarkastelulausekkeessa säädetyn 
myöhemmän analyysin päätelmien 
perusteella komissio tarkastelee viiden 
vuoden kuluttua tämän direktiivin 
ensimmäisestä voimaantulosta sen 
soveltamista ja ilmoittaa neuvostolle tämän 
direktiivin toiminnasta niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat panneet sen 
täytäntöön vapaaehtoisesti, ennen kuin 
neuvosto päättää tämän direktiivin 
mahdollisesta jatkamisesta tai 
kumoamisesta. Komission raportissa 
neuvostolle on erityisesti oltava analyysi 
tämän direktiivin XVI luvulla perustetun 
mekanismin vaikutuksista veropohjien 
jakamiseen jäsenvaltioiden välillä, 
välineen käytöstä pk-yritysten 
keskuudessa ja sen soveltuvuudesta 
niiden kannalta sekä direktiivin 
vaikutuksesta niiden EU:n jäsenvaltioiden
veronkantoon ja verotuloihin, jotka ovat 
vapaaehtoisesti päättäneet saattaa sen 
osaksi kansallista lainsäädäntöään, sekä 
veronkierron, veropetosten ja 
kaksinkertaisen verotuksen torjunnasta.

Or. en

Tarkistus 412
Ildikó Gáll-Pelcz, Krišjānis Kariņš

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkastelee viiden vuoden
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
sen soveltamista ja ilmoittaa neuvostolle 
tämän direktiivin toiminnasta. Raportissa 

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

toiminnasta. Raportissa on erityisesti oltava 
analyysi tämän direktiivin XVI luvulla 
perustetun mekanismin vaikutuksista 
veropohjien jakamiseen jäsenvaltioiden 
välillä. Raportissa on oltava analyysi 
tämän direktiivin vaikutuksista 
jäsenvaltioiden veropohjiin kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla. 
Komissio analysoi myös niitä taloudellisia 
vaikutuksia, joita CCCTB:stä koituu 
taloudellisen toiminnan siirtymiselle ja 
työpaikoille unionissa. Tässä 
vaikutustutkimuksessa on myös oltava 
analyysi siitä, mitä etuja ja haittoja 
järjestelmän mahdollisesta pakolliseksi
tekemisestä aiheutuu, sekä lisäksi 
tilastotietoja, joilla hälvennetään useiden 
jäsenvaltioiden aiemmin ilmaisemia 
huolia (esim. että CCCTB:n käyttöönotto 
hidastaisi talouskasvua ja haittaisi siten 
yksittäisten jäsenvaltioiden 
verojärjestelmien kilpailukykyä).

Or. en

Tarkistus 413
Olle Schmidt

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Komissio tarkastelee kolmen vuoden
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
sen soveltamista ja ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin toiminnasta. Raportissa on 
erityisesti oltava analyysi tämän direktiivin 
XVI luvulla perustetun mekanismin 
vaikutuksista veropohjien jakamiseen 
jäsenvaltioiden välillä. Raportissa on 
oltava analyysi tämän direktiivin 
vaikutuksista jäsenvaltioiden veropohjiin 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla. Komissio analysoi myös niitä 
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yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia, joita CCCTB:stä koituu 
taloudellisen toiminnan siirtymiselle ja 
työpaikoille unionissa. Komissio arvioi 
myös mahdollisuutta verottaa 
kumppanuuksia yhtiöinä eikä muina kuin 
läpinäkyvinä yrityksinä. Raportissa on 
myös oltava analyysi siitä, mitä etuja ja 
haittoja järjestelmän pakolliseksi 
tekemisestä aiheutuu. Raporttiin on 
tarvittaessa liitettävä 
lainsäädäntöehdotuksia.

Or. en

Perustelu

CCCTB:n vaikutusten arvioiminen direktiivin uudelleentarkastelun yhteydessä: kolmen 
vuoden kuluttua komissio harkitsee pakollisen järjestelmän käyttöönoton etuja ja haittoja 
luodakseen Euroopan unioniin yhden CCCTB:n. Komissio analysoi myös direktiivin 
vaikutuksia jäsenvaltioiden veropohjiin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, 
mukaan lukien yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset taloudellisen toiminnan 
siirtymiselle ja työpaikoille EU:ssa.

Tarkistus 414
Thomas Händel, Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Komissio tarkastelee kolmen vuoden
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
sen soveltamista ja ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin toiminnasta. Raportissa on 
erityisesti oltava analyysi tämän direktiivin 
XVI luvulla perustetun mekanismin 
vaikutuksista veropohjien jakamiseen 
jäsenvaltioiden välillä sekä yhdistämistä 
koskevista säännöistä.

Or. de
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Tarkistus 415
Gay Mitchell

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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.
Seikkoja, jotka eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan, erityisesti 
yhdenmukaistamattomien verokantojen 
vaikutusta, ei tarvitse tarkastella.

Or. en

Tarkistus 416
Iliana Ivanova

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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

Or. en
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Tarkistus 417
Danuta Jazłowiecka

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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. Tämän 
direktiivin uudelleentarkastelun 
yhteydessä olisi harkittava erityisesti 
pakollisen yhteisen 
yhtiöveropohjajärjestelmän käyttöönottoa. 

Or. en

Perustelu

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan pakollinen luonne auttaisi vähentämään byrokratiaa ja 
ehkäisemään veropetoksia. On kuitenkin tarpeen arvioida CCTB:n toimintaa ja sen 
vaikutuksia eurooppalaisiin yhtiöihin, ennen kuin siitä tehdään pakollinen.

Tarkistus 418
Olle Ludvigsson

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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 

Komissio tarkastelee kolmen vuoden
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
sen soveltamista ja ilmoittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin toiminnasta. Raportissa on 
erityisesti oltava analyysi tämän direktiivin 
XVI luvulla perustetun mekanismin 
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jakamiseen jäsenvaltioiden välillä. vaikutuksista veropohjien jakamiseen 
jäsenvaltioiden välillä. Raportissa olisi 
myös keskityttävä tämän direktiivin 
vaikutuksiin kasvuun ja työpaikkojen 
luomiseen, sen seurauksiin EU:n yritysten 
maailmanlaajuisille operaatioille sekä sen 
tehokkuuteen veronkierron ja 
veropetosten torjunnassa.

Or. en

Tarkistus 419
Miguel Portas

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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.

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 ja sovellettujen kansallisten 
verokantojen vaikutuksista veropohjien 
jakamiseen jäsenvaltioiden välillä.

Or. pt

Tarkistus 420
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – ensimmäinen a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa joka toinen vuosi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen 85 artiklan 
täytäntöönpanosta kansallisten 
veroviranomaisten toimesta.
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Or. fr

Perustelu

On tärkeää valvoa, että kolmansien maiden yritysten avoimuuden arviointi on suhteellisen 
yhdenmukaista osallistuvissa jäsenvaltioissa.

Tarkistus 421
Sylvie Goulard

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla – ensimmäinen b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen tämän direktiivin 
mahdollisista vaikutuksista 
sisämarkkinoihin ja erityisesti 
mahdollisista kilpailun vääristymistä, 
niiden yritysten, joihin sovelletaan tässä 
direktiivissä säädettyä järjestelmää, ja 
niiden yritysten välillä, jotka eivät täytä 
yhdistämisperusteita.

Or. fr

Perustelu

Koska tällaisella järjestelmällä on väistämättä vaikutuksia sisämarkkinoihin, ne on 
arvioitava, ja jos vaikutukset ovat kielteisiä, niitä on lievennettävä tai kompensoitava siten, 
ettei merkittäviä vääristymiä muodostu.

Tarkistus 422
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
134 artikla – 1 kohta – ensimmäinen alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
julkaistava tämän direktiivin 

Jäsenvaltioiden, jotka vapaaehtoisesti 
päättävät saattaa tämän direktiivin osaksi 
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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.

kansallista lainsäädäntöään, 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.

Or. en

Tarkistus 423
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
135 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Voimaantulo Vapaaehtoinen voimaantulo

Or. en

Tarkistus 424
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
135 artikla – ensimmäinen kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Tämä direktiivi tulee voimaan niissä 
jäsenvaltioissa, jotka ovat vapaaehtoisesti 
päättäneet saattaa sen osaksi kansallista 
lainsäädäntöään, […] päivänä sen jälkeen, 
kun se on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. en
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Tarkistus 425
Markus Ferber

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – viidestoista kohta

Komission teksti Tarkistus

Vakuutusvero Poistetaan.

Or. de

Perustelu

On terveen järjen mukaista, että yhtiöveroa ja muita vastaavia veroja ei voida vähentää 
verotuksessa yrityksen toimintakustannuksina, sillä muutoin vero pienentäisi omaa 
veropohjaansa. Esimerkiksi Saksassa vakuutusvero ei varainsiirtoverona ole rinnastettavissa 
liikevoitosta maksettavaan veroon. Näin ollen vakuutusveron olisi oltava vähennyskelpoinen.


