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Tarkistus 8
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Pysyvät ja huomattavat julkisen 
talouden vajeet liittyvät tiiviisti nykyiseen 
yhteiskunta-, talous- ja rahoituskriisiin. 
Jäsenvaltioiden välinen verokilpailu on 
myös merkittävä tekijä, joka haittaa 
kansallisten talouksien kestävää 
vakauttamista. Komission olisi siksi 
esitettävä yritysverojen 25 prosenttiin 
asetettavan vähimmäistason ripeää 
käyttöönottoa. Kyseisellä 
vähimmäistasolla vähennettäisiin 
verokilpailua ja vahvistettaisiin siten 
jäsenvaltioiden vapautta verottaa 
yrityksiä. Toissijaisuusperiaatteeseen ei 
siis vaikutettaisi kielteisesti.

Or. en

Tarkistus 9
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Sisämarkkinoilla, joilla on kotimaisten 
markkinoiden ominaispiirteet, eri 
jäsenvaltioiden yhtiöiden välisiin 
liiketoimiin ei saa soveltaa epäedullisempia 
veroehtoja kuin joita sovelletaan saman 
jäsenvaltion yhtiöiden välisiin samoihin 

(2) Sisämarkkinoilla, joilla on kotimaisten 
markkinoiden ominaispiirteet, eri 
jäsenvaltioiden yhtiöiden välisiin 
liiketoimiin ei saa soveltaa epäedullisempia 
veroehtoja kuin joita sovelletaan saman 
jäsenvaltion yhtiöiden välisiin samoihin 
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liiketoimiin. liiketoimiin. Rajojen yli toimivilla 
yrityksillä on kuitenkin huomattavat 
mahdollisuudet veron välttämiseen ja 
veron kiertämiseen 27 erilaisen 
yritysverojärjestelmän vuoksi. Tällainen 
tilanne on huomattava rasitus valtioiden 
taloudelliselle tilanteelle.

Or. en

Tarkistus 10
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Tarkoituksenmukaisin tapa poistaa 
edellä mainitut muodollisuudet ja ongelmat 
ja varmistaa kansallisten ja rajojen ylitse 
tapahtuvien liiketoimien tasa-arvoinen 
verokohtelu on lakkauttaa korko- ja 
rojaltimaksujen verotus siinä 
jäsenvaltiossa, mistä ne ovat lähtöisin, 
riippumatta siitä, kannetaanko vero 
lähdeverona vai verotusmenettelyllä. On 
erityisen tarpeellista lakkauttaa nämä
verot tällaisilta maksuilta eri jäsenvaltioista 
olevien lähiyhtiöiden samoin kuin 
tällaisten yhtiöiden kiinteiden 
toimipaikkojen välillä.

(4) Tarkoituksenmukaisin tapa poistaa 
edellä mainitut muodollisuudet ja ongelmat 
ja varmistaa kansallisten ja rajojen ylitse 
tapahtuvien liiketoimien tasa-arvoinen 
verokohtelu on korvata kaikenlaisten
korko- ja rojaltimaksujen verotus 
eurooppalaisella tasolla yhtenäistetyllä 
verotuksella siinä jäsenvaltiossa, mistä ne 
ovat lähtöisin, riippumatta siitä, 
kannetaanko vero lähdeverona vai 
verotusmenettelyllä. On erityisen 
tarpeellista asettaa tilalle yhdenmukainen 
järjestelmä, johon kuuluvat verot 
tällaisilta maksuilta eri jäsenvaltioista 
olevien lähiyhtiöiden samoin kuin 
tällaisten yhtiöiden kiinteiden 
toimipaikkojen välillä.

Or. fr

Tarkistus 11
Jürgen Klute

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Lisäksi on tarpeen jättää 
jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa 
aiheellisia toimenpiteitä petosten tai 
väärinkäytösten estämiseksi.

(12) Lisäksi on tarpeen toteuttaa aiheellisia 
toimenpiteitä petosten, väärinkäytösten, 
veron välttämisen ja veron kiertämisen
estämiseksi sekä EU:n että jäsenvaltioiden 
tasolla.

Or. en

Tarkistus 12
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Lisäksi on tarpeen jättää 
jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa 
aiheellisia toimenpiteitä petosten tai 
väärinkäytösten estämiseksi.

(12) Lisäksi on tarpeen jättää 
jäsenvaltioille mahdollisuus toteuttaa 
aiheellisia toimenpiteitä veropetosten, 
veron kiertämisen tai väärinkäytösten 
estämiseksi.

Or. en

Tarkistus 13
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Direktiivin säännösten sujuvan ja 
taloudellisen täytäntöönpanon 
varmistamiseksi yritysten olisi laadittava 
tilinpäätöksensä sekä esitettävä kaikki 
olennaiset verotietonsa eXtensible 
Business Reporting Language 
-raportointikielellä (XBRL).

Or. de
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Tarkistus 14
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiosta lähtöisin olevat korko- ja 
rojaltimaksut ovat vapaita kaikista siinä 
jäsenvaltiossa näistä maksuista 
lähdeveroina tai lopullisessa verotuksessa 
kannettavista veroista, mikäli koron tai 
rojaltin tosiasiallinen edunsaaja on toisesta 
jäsenvaltiosta oleva yhtiö tai jostakin 
jäsenvaltiosta olevan yhtiön toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitseva kiinteä 
toimipaikka ja on tosiasiallisesti 
velvollinen maksamaan näistä maksuista 
saadusta tulosta veroa kyseisessä toisessa 
jäsenvaltiossa.

1. Jäsenvaltiosta lähtöisin olevat korko- ja 
rojaltimaksut ovat vapaita kaikista siinä 
jäsenvaltiossa näistä maksuista 
lähdeveroina tai lopullisessa verotuksessa 
kannettavista veroista, mikäli koron tai 
rojaltin tosiasiallinen edunsaaja on toisesta 
jäsenvaltiosta oleva yhtiö tai jostakin 
jäsenvaltiosta olevan yhtiön toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitseva kiinteä 
toimipaikka ja on tosiasiallisesti 
velvollinen maksamaan näistä maksuista 
saadusta tulosta veroa kyseisessä toisessa 
jäsenvaltiossa tasolla, joka on vähintään 
70 prosenttia jäsenvaltiossa 
sovellettavasta keskimääräisestä 
lakisääteisestä yritysverokannasta. Korko-
ja rojaltimaksut eivät ole vapaita 
jäsenvaltiossa, josta ne ovat lähtöisin, jos 
maksusta ei kanneta veroa sen 
kansallisen verolain nojalla, jota 
sovelletaan tosiasialliseen edunsaajaan, 
maksun erilaisen määritelmän (hybridi-
instrumentit) tai maksajan ja saajan 
erilaisen määritelmän (hybriditoimijat) 
vuoksi.

Or. en

Tarkistus 15
Sven Giegold

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta



AM\904092FI.doc 7/11 PE491.094v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiosta lähtöisin olevat korko- ja 
rojaltimaksut ovat vapaita kaikista siinä 
jäsenvaltiossa näistä maksuista 
lähdeveroina tai lopullisessa verotuksessa 
kannettavista veroista, mikäli koron tai 
rojaltin tosiasiallinen edunsaaja on toisesta 
jäsenvaltiosta oleva yhtiö tai jostakin 
jäsenvaltiosta olevan yhtiön toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitseva kiinteä 
toimipaikka ja on tosiasiallisesti 
velvollinen maksamaan näistä maksuista 
saadusta tulosta veroa kyseisessä toisessa 
jäsenvaltiossa.

1. Jäsenvaltiosta lähtöisin olevat korko- ja 
rojaltimaksut ovat vapaita kaikista siinä 
jäsenvaltiossa näistä maksuista 
lähdeveroina tai lopullisessa verotuksessa 
kannettavista veroista, mikäli koron tai 
rojaltin tosiasiallinen edunsaaja on toisesta 
jäsenvaltiosta oleva yhtiö tai jostakin 
jäsenvaltiosta olevan yhtiön toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitseva kiinteä 
toimipaikka ja on tosiasiallisesti 
velvollinen maksamaan näistä maksuista 
saadusta tulosta veroa kyseisessä toisessa 
jäsenvaltiossa tasolla, joka on vähintään 
70 prosenttia jäsenvaltiossa 
sovellettavasta keskimääräisestä 
lakisääteisestä yritysverokannasta. Korko-
ja rojaltimaksut eivät ole vapaita 
jäsenvaltiossa, josta ne ovat lähtöisin, jos 
maksusta ei kanneta veroa sen 
kansallisen verolain nojalla, jota 
sovelletaan tosiasialliseen edunsaajaan, 
maksun erilaisen määritelmän (hybridi-
instrumentit) tai maksajan ja saajan 
erilaisen määritelmän (hybriditoimijat) 
vuoksi.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden verojärjestelmien välisistä vastaamattomuuksista ja yritysten korkotulojen 
aliverottamisesta johtuvan kaksinkertaisen verottamattomuuden estämiseksi tarvitaan 
vähimmäisverotusta, ja jäsenvaltioiden on pystyttävä epäämään tämän direktiivin suomat 
edut, jos veronmaksajat käyttävät hybridi-instrumentteja tai hybriditoimijoita veron 
välttämiseksi. Euroopan parlamentti on kehottanut toteuttamaan kyseisiä toimenpiteitä 
yritysverotuksesta antamissaan viimeaikaisissa päätöslauselmissa: eri jäsenvaltioiden emo-
ja tytäryhtiöt, yhteinen järjestelmä (uudelleenlaadittu) ja vaatimus konkreettisista tavoista 
torjua veropetosta ja veron kiertämistä.

Tarkistus 16
Liem Hoang Ngoc
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. jos se on veronmaksaja yhteisestä 
yhdistetystä yhtiöveropohjasta annetun 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 17
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) ensiksi mainittu yhtiö omistaa vähintään 
10 prosenttia toisen yhtiön pääomasta; tai

(i) ensiksi mainittu yhtiö omistaa vähintään 
25 prosenttia toisen yhtiön pääomasta; tai

Or. en

Tarkistus 18
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) toinen yhtiö omistaa vähintään 
10 prosenttia ensiksi mainitun yhtiön 
pääomasta; tai

(ii) toinen yhtiö omistaa vähintään 
25 prosenttia ensiksi mainitun yhtiön 
pääomasta; tai

Or. en

Tarkistus 19
Liem Hoang Ngoc
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) kolmas yhtiö omistaa vähintään 
10 prosenttia sekä ensiksi mainitun yhtiön 
pääomasta että toisen yhtiön pääomasta.

(iii) kolmas yhtiö omistaa vähintään 
25 prosenttia sekä ensiksi mainitun yhtiön 
pääomasta että toisen yhtiön pääomasta.

Or. en

Tarkistus 20
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Vilppi ja väärinkäytökset Veropetos, veronkierto ja väärinkäytökset

Or. en

Tarkistus 21
Ivo Strejček

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat evätä tämän 
direktiivin suomat edut tai kieltäytyä 
soveltamasta tätä direktiiviä sellaisten 
liiketoimien osalta, joiden pääasiallisena 
tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisena 
tarkoituksena on veron kiertäminen, veron 
välttäminen tai väärinkäytökset.

2. Jäsenvaltiot voivat evätä tämän 
direktiivin suomat edut tai kieltäytyä 
soveltamasta tätä direktiiviä sellaisten 
liiketoimien osalta, joiden pääasiallisena 
tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisena 
tarkoituksena on veropetos, veron 
kiertäminen tai väärinkäytökset, mukaan 
luettuina myös jotkin veron välttämistä 
koskevat tapaukset.

Or. en
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Tarkistus 22
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 1 ja 
3 kohdan, 2 artiklan c ja d alakohdan sekä 
liitteessä I olevan A osan noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2012. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 1 ja 
3 kohdan, 2 artiklan c ja d alakohdan sekä 
liitteessä I olevan A osan noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan viimeistään 
31 päivänä joulukuuta 2013. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. de

Tarkistus 23
Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Yritykset laativat tilinpäätöksensä 
sekä esittävät kaikki olennaiset 
verotietonsa eXtensible Business 
Reporting Language -raportointikielellä 
(XBRL).

Or. de

Tarkistus 24Wolf Klinz

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa neuvostolle viimeistään 31 Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
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päivänä joulukuuta 2016 kertomuksen 
tämän direktiivin taloudellisesta 
vaikutuksesta.

neuvostolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2015 kertomuksen tämän 
direktiivin taloudellisesta vaikutuksesta.

Or. de

Tarkistus 25
Liem Hoang Ngoc

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä direktiivi ei vaikuta niiden 
kansallisten säännösten tai sopimukseen 
perustuvien määräysten soveltamiseen, 
jotka menevät pitemmälle kuin tämän 
direktiivin säännökset ja joiden 
tarkoituksena on korkojen ja rojaltien 
kaksinkertaisen verotuksen poistaminen tai 
lieventäminen.

Tämä direktiivi ei vaikuta niiden 
kansallisten säännösten tai sopimukseen 
perustuvien määräysten soveltamiseen, 
jotka menevät pitemmälle kuin tämän 
direktiivin säännökset ja joiden 
tarkoituksena on korkojen ja rojaltien 
kaksinkertaisen verotuksen tai 
kaksinkertaisen verottamattomuuden 
poistaminen tai lieventäminen.

Or. en


