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* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2011)0121),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0092/2011),

– ottaa huomioon Alankomaiden parlamentin ylähuoneen, Ruotsin valtiopäivien, Bulgarian 
parlamentin, Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen, Puolan parlamentin 
alahuoneen, Maltan parlamentin, Slovakian parlamentin, Irlannin edustajainhuoneen ja 
Romanian edustajainhuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta 
tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen 
mukainen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A7-0000/2011),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin 
hyväksymästä sanamuodosta;

4. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia 
komission ehdotukseen;

5. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.
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Tarkistus 1

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" vahvistettujen 
prioriteettien vastaisia. Ne ovat myös 
ristiriidassa erittäin kilpailukykyisen 
sosiaalisen markkinatalouden asettamien 
vaatimusten kanssa.

(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" vahvistettujen 
prioriteettien ja Euro Plus -sopimuksen
vastaisia ja vaikeuttavat erittäin 
kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden luomisen edellyttämää 
talouksien, budjettien ja verotuksen 
yhteensovittamista.

Or. nl

Perustelu

Päivittäminen.

Tarkistus 2

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 
yhdistetty yhtiöveropohja, CCCTB) ei ole 
tarpeen vaikuttaa kansallisia 
yhtiöverokantoja koskevaan 
jäsenvaltioiden harkintavaltaan. 
Jäsenvaltiot voivat näin ollen edelleen 
soveltaa tiettyjä yrityksille suunnattuja 
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kannustimia erityisesti yhtiöveron 
hyvityksen muodossa.

Or. nl

Perustelu

Itsestään selvä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tällä direktiivillä ei ennakoida 
jäsenvaltioiden yhtiöverokantojen 
yhdenmukaistamista. Jos kuitenkin käy 
ilmi, että yhdenmukaistamalla 
verokantoja tietyssä määrin voidaan 
edistää yhtiöverotuksen taloudellista 
tehokkuutta, vaikuttavuutta ja 
oikeudenmukaisuutta, voidaan kysymystä 
tarkastella uudelleen tämän direktiivin 
uudelleenarvioinnin yhteydessä.

Or. nl

Perustelu

Vaikka verokantojen yhdenmukaistaminen ei nyt olekaan ajankohtaista, sitä ei pidä sulkea 
kokonaan pois tulevaisuuden mahdollisuuksien joukosta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Veropohjan leveys, verotettavan 
tuloksen yhdistäminen ja jäsenvaltioiden 
harkintavalta kansallisissa 
yhtiöverokantoja koskevissa kysymyksissä 
pitävät huolen siitä, että CCCTB on 



PE475.870v01-00 8/16 PR\882669FI.doc

FI

verotuksellisesti neutraali järjestely. 

Or. nl

Perustelu

Itsestään selvä.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Jäsenvaltiot voivat siinä määrin kuin 
CCCTB:n soveltaminen vaikuttaa 
alueellisten ja paikallisten hallintojen 
keräämiin verotuloihin toteuttaa 
perustuslaillisten järjestelmiensä 
mukaisia ja tämän direktiivin kanssa 
yhteensopivia toimenpiteitä kyseisten 
vaikutusten tasoittamiseksi.

Or. nl

Perustelu

Alueellinen erityistilanne tietyissä jäsenvaltioissa eivät estä CCCTB:n käyttöönottoa.

Tarkistus 6

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 

(20) Järjestelmään olisi kuuluttava tehokas 
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 
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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.

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. nl

Perustelu

Itsestään selvä.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tässä direktiivissä lähestytään 
yhtiöverotuksen olennaista osatekijää 
aivan uudella tavalla. Siksi olisi 
toteutettava perusteellinen analyysi ja 
arviointi heti kun se voidaan tehdä 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Kun 
otetaan huomioon yhtiöverotuksen 
soveltamisen ja täytäntöönpanon 
luontainen rytmi, ei vakavasti otettavaa 
arviointia voida toteuttaa ennen kuin 
direktiivin voimaantulosta on kulunut 
viisi vuotta.

Or. nl

Perustelu

Eräät tahot kannattavat arviointia kolmen vuoden jälkeen. Tämä ei kuitenkaan ole järkevää, 
pitäen mielessä peräkkäiset vaiheet tilivuoden päättäminen – verojen ilmoittaminen - verojen 
tarkastaminen - verojen maksaminen, koska päätökseen saatettuja syklejä ei ole riittävästi.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) Uudelleentarkastelua koskevaan 
lausekkeeseen perustuvassa arvioinnissa 
olisi tarkasteltava myös seuraavia 
tekijöitä: CCCTB:n valinnaisuus, 
yhdenmukaistamisen rajoittaminen 
veropohjaan, jakokaava ja soveltuvuus 
pk-yritysten käyttöön.

Or. nl

Perustelu

Itsestään selvä.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
80 artikla

Komission teksti Tarkistus

80 artikla 80 artikla

Yleinen väärinkäytöksiä koskeva sääntö Yleinen väärinkäytöksiä koskeva sääntö
Pelkästään verotuksen välttämiseksi 
suoritettuja keinotekoisia liiketapahtumia 
ei oteta huomioon veropohjaa laskettaessa.

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

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

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

Or. nl

Perustelu

Yleensä väärinkäytösten torjunnassa noudatetaan perustellusti sääntöä, jonka mukaan on 
otettava huomioon sekä tosiasiallisuus että tarkoituksellisuus. Esittelijä katsoo kuitenkin, että 
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kun on kyse keinotekoisista liiketapahtumista (tosiasiallisuus), olisi riitettävä, että verojen 
välttäminen on selvästi ollut tarkoituksellista.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

133 artikla 133 artikla
Uudelleentarkastelu Uudelleentarkastelu

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

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

Or. nl

Perustelu

Itsestään selvä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

133 artikla 133 artikla

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

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

Or. nl

Perustelu

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönotto on niin merkittävä uudistus EU:ssa, että on 
parempi testata sitä ensin vapaaehtoiselta pohjalta. Vapaaehtoisuuden vuoksi jäsenvaltioiden 
on myös helpompi hyväksyä CCCTB:n käyttöönotto (mikä edellyttää neuvoston yksimielistä 
päätöstä). Tästä huolimatta on meidän oltava valmiita arvioimaan viiden vuoden kuluttua 
järjestelmän vapaaehtoisuutta.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

133 artikla 133 artikla
Uudelleentarkastelu Uudelleentarkastelu

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

Komissio tarkastelee viiden vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
sen soveltamista ja ilmoittaa neuvostolle 
tämän direktiivin toiminnasta. Raportissa 
on erityisesti oltava analyysi siitä, onko 
tarkoituksenmukaista laajentaa 
verotuspohjan yhdenmukaistamista 
yhdenmukaistamalla myös verokannat, 
sekä tämän direktiivin XVI luvulla 
perustetun mekanismin vaikutuksista 
veropohjien jakamiseen jäsenvaltioiden 
välillä. 

Or. nl

Perustelu

Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönotto on syytä aloittaa veropohjalla ja jättää 
verokantojen vahvistaminen jäsenvaltioiden tehtäväksi. Arvioitaessa ehdotuksen vaikutuksia 
on myös tämä näkökohta kuitenkin otettava tarkastelun kohteeksi.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

133 artikla 133 artikla

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

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. 
Raporttiin on myös sisällytettävä 
tutkimus, jossa selvitetään tämän 
järjestelyn käyttöä pk-yritysten 
keskuudessa ja sen soveltuvuutta pk-
yritysten käyttöön.

Or. nl

Perustelu

Pk-yritykset ovat Euroopan unionin suurin työllistäjä ja merkittävin uusien työpaikkojen 
luoja. Koska ehdotus koskee ainoastaan CCCTB:n käyttöönottoa eikä siihen sisälly 
samanaikaisesti, kuten odotettiin, rajat ylittävää toimintaa harjoittavien pk-yritysten 
verottamista isäntävaltion lainsäädännön mukaisesti koskevaa ehdotusta, on CCCTB:n 
tehokas soveltaminen ja sen käytettävyys pk-yritysten näkökulmasta otettava huomioon 
vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
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PERUSTELUT

Ehdotuksen sisältö

Direktiivillä yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) otetaan käyttöön yhteiset 
säännöt Euroopan unionissa toimivia yhtiöitä koskevan veropohjan laskemista varten. 

Tämä unionin taso verokehys käsittää kattavan joukon määräyksiä, jotka koskevat kunkin 
yhtiön (tai sivuliikkeen) yksittäisen verotettavan tuloksen laskemista, näiden tulosten (voitot 
ja tappiot) yhdistämistä, kun kyseessä on konserni ja yhdistetyn veropohjan, mikäli se on 
positiivinen, jakamisesta kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle.

Yhdistetty veropohja jaetaan soveltamalla kiinteää jakokaavaa, jossa otetaan huomioon kolme 
yhtäläisesti painotettua tekijää: myynti, työvoima ja omaisuuserät.

Kukin jäsenvaltio soveltaa omaa verokantaansa osuuteensa veropohjasta. 
Yhdenmukaistaminen koskee ainoastaan veropohjan laskentaa ja jakamista. Verokannan 
määrittäminen pysyy jäsenvaltioiden toimivallan piirissä. 

Yhdenmukaistaminen ei myöskään ulotu kirjanpitoa koskeviin kansallisiin määräyksiin.

CCCTB on vapaaehtoinen järjestely. Kaikki pienet ja suuret yhtiöt voivat soveltaa CCCTB:tä 
riippumatta siitä, onko niiden toiminta rajat ylittävää vai ei. Minkään yhtiön ei ole kuitenkaan 
pakko noudattaa sitä. CCCTB:n valinneen yhtiön on sovellettava sitä viiden vuoden ajan ja 
mikäli järjestelystä ei irrottauduta kolme kuukautta ennen määräaikaa, sen voimassaoloaikaa 
jatketaan kolme vuotta kerrallaan. 

Ehdotukseen sisältyy myös väärinkäytöksiä koskevia sääntöjä, ja siinä määritellään, kuinka 
jäsenvaltioiden olisi hallinnoitava CCCTB:tä yhden luukun järjestelmää noudattaen. 

Direktiivissä vahvistetaan neljä alaa, joiden osalta komissiolle siirretään toimivalta antaa 
delegoituja säädöksiä määräämättömäksi ajaksi.

Direktiivi sisältää uudelleenarviointia koskevan lausekkeen, joka on tarkoitettu 
nimenomaisesti jakokaavan toimivuuden tarkastelemiseen.

Jäsenvaltioiden on lisäksi tämän direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen 
yhteydessä toimitettava vastaavuustaulukko komissiolle.

Esittelijän kanta

Esittelijä on vakuuttunut, että CCCTB on olennainen väline yhtäällä unionin 
sisämarkkinoiden toteutumisen kannalta ja toisaalla euroalueen vakaudelle välttämättömän 
unionin taloudellisen yhdentymisen kannalta. Meneillään oleva kriisi ei saa muodostua 
esteeksi, vaan sitä olisi pidettävä CCCTB:n käyttöönoton katalysaattorina.
Esittelijä iloitsee siksi siitä, että tämän mietintöluonnoksen laatimista edeltäneiden unionin ja 
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euroalueen huippukokousten päätelmissä on aina nimenomaisesti käsitelty CCCTB:tä. 
Esittelijä viittaa myös Saksan liittokanslerin ja Ranskan presidentin 18. elokuuta 2011 
Euroopan neuvoston puheenjohtajalle lähettämään yhteiseen kirjeeseen, jossa he kehottavat 
saattamaan CCCTB:tä koskevat neuvottelut päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä ja 
jossa he toteavat nimenomaisesti (keppiä selkiensä takana piilottaen?) ryhtyvänsä 
kahdenvälisiin toimiin ranskalais-saksalaisen aloitteen toteuttamiseksi.

Tämä CCCTB:n saama myönteinen huomio on kuin musiikkia Euroopan parlamentin 
korville, sillä myös Euroopan parlamentti on viime vuosina kehottanut toistuvasti ottamaan 
CCCTB käyttöön. 
Haluan näin ollen antaa esittelijänä täyden tukeni tälle direktiiviehdotukselle, ja kehotan 
neuvostoa tarkastelemaan epäröimättä ehdotusta ja antamaan siitä myönteisen päätöksen. 

Eräät kansalliset parlamentit ovat esittäneet vastalauseita, koska ne epäilevät komission 
rikkoneen toissijaisuusperiaatetta. Nämä vastalauseet eivät vakuuta esittelijää. Erilaiset 
sisämarkkinoiden häiriöt on näet mahdollista poistaa ainoastaan luomalla yhteinen 
sääntöjärjestelmä, jota valvotaan yhteisillä hallinnollisilla menettelyillä yhden luukun 
periaatteen mukaisesti. Esittelijä tukee siksi komission päätöstä olla harkitsematta ehdotusta 
uudelleen. 

Esittelijä korostaa CCCTB:n käyttöönoton pääasialliset hyödyt:
 verotuksen avoimuus lisääntyy, mikä parantaa verojärjestelmän oikeudenmukaisuutta ja 

tehokkuutta, 
 verotusta koskevien sääntöjen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset ja hallinnolliset 

rasitteet vähenevät, mikä lisää rajat ylittävää toimintaa harjoittavien yritysten 
kasvumahdollisuuksia, lisää Euroopan unionin houkuttelevuutta ulkomaisten sijoittajien 
kannalta ja helpottaa sellaisten yritysten pääsyä sisämarkkinoille, jotka eivät aiemmin ole 
toimineet omaan maan rajojen ulkopuolella. 

 on odotettavissa, että sisämarkkinoilla jakopäätöksiä tehtäessä yhteiskunnalliset ja 
taloudelliset näkökohdat otetaan nykyistä paremmin huomioon verotuksellisesti 
neutraalilla tavalla, 

 kaksi verotukseen liittyvää ongelmaa lievenee: yhtäällä veronkierto ja veropetokset 
vähenevät ja toisaalla kaksinkertainen verotus vähenee.

Mitä laajempi osallistuminen CCCTB-järjestelyyn on, sitä enemmän etuja saavutetaan. 
Tuntuisi siksi järkevältä tehdä järjestelmästä pakollinen vapaaehtoisen sijaan. Kun otetaan 
kuitenkin huomioon, että yhdistetyn veropohjan käyttöönotto Euroopan unionissa on niin 
uusi, merkittävä ja oikeastaan vielä jossain määrin kokeellinen toimenpide ja että nykyinen 
taloudellinen suhdanne ei kenties ole paras mahdollinen kaikkien, niin pienten kuin 
suurtenkin yhtiöiden pakottamiseksi rajuun muutokseen, pitää esittelijä parempana säilyttää 
CCCTB vapaaehtoisena. Esittelijä kuitenkin ehdottaa vapaaehtoisuuden harkitsemista 
uudelleen tietyn ajan kuluttua ja esittää siksi tarkistusta uudelleenarviointilausekkeeseen.

Jotta CCCTB:n tarjoamat edut olisivat mahdollisimman suuret, se olisi otettava käyttöön koko 
Euroopan unionissa. Esittelijän mielestä on parempi soveltaa (vapaaehtoista) CCCTB:tä koko 
Euroopan unionissa kuin tiiviimmän yhteistyön puitteissa toteutettua (pakollista) mallia. 
Mikäli neuvosto ei kuitenkaan onnistuisi pääsemään asianmukaiseen sopimukseen kaikkien 
jäsenvaltioiden kanssa, on tiiviimpää yhteistyötä kuitenkin harkittava. Tässä tapauksessa on 
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pyrittävä siihen, että hankkeeseen osallistuvat kaikki euroalueeseen kuuluvat tai siihen 
liittymässä olevat jäsenvaltiot, joiden taloudellisen yhdentymisen syventäminen on tärkeää 
useistakin syystä.

Yhdenmukaistamisen laajuus on toinen keskustelua herättävä kysymys. Esittelijä katsoo 
yhtäällä, että verokantojen lähentämisellä (soveltamalla "haarukan" vähimmäisarvoja) 
voidaan saada etuja. Toisaalla esittelijä myöntää, että sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta 
tämä ei ole aivan välttämätöntä ja että tällä hetkellä, kun useimmat jäsenvaltiot ponnistelevat 
ankarasti julkisen taloutensa tervehdyttämiseksi tai terveenä pitämiseksi, aika ei ole suotuisa 
perusteellisen yhdenmukaistamisen läpiviemiselle. Jos kuitenkin ajan kuluessa ilmenee, että 
jäsenvaltioiden välinen verokilpailu ei ole edullista vaan haitallista, voidaan 
yhdenmukaistaminen viedä vielä askeleen verran pidemmälle. Huolimatta siitä, että tällä 
direktiivillä ei millään muotoa ennakoida yritysverokantojen yhdenmukaistamista, ehdottaa 
esittelijä kuitenkin verokantakysymyksen esille ottamista uudelleenarviointilausekkeen 
soveltamisen yhteydessä.

Esittelijä kannattaa ehdottomasti yhdistämisen periaatetta, koska se parantaa 
sisämarkkinoiden tehokkuutta ja lisää CCCTB:n houkuttelevuutta yritysten silmissä. On myös 
pidettävä mielessä, että CCCTB:n veropohja on laajempi kuin kansalliset veropohjat 
keskimäärin ja koska jäsenvaltiot asettavat verokannat itse ei yhdistäminen voi muodostua 
niille ongelmaksi. 

Veropohjan laajuus, jäsenvaltioiden oikeus asettaa vahvistaa verokannat ja yhdistäminen 
mahdollistavat yhdessä sen, että CCCTB voi olla verotuksellisesti neutraali sekä 
yritysmaailman että julkisen talouden kannalta.

Direktiivissä ehdotettu kiinteä jakokaava ei vaikuta veropohjaan vaan ainoastaan sen 
jakamiseen jäsenvaltioiden kesken. Jaon on oltava oikeusvarma, ennustettavissa, 
taloudellisesti järkevä ja oikeudenmukainen. Ehdotuksen kolme keskeistä tekijää on valittu 
järkevästi: tiedot ovat julkiset ja ne ilmenevät kirjanpidosta, niitä on vaikea väärentää ja ne 
osoittavat voitollisen tuloksen. Työvoimatekijä on perustellusti jaettu palkkakustannuksiin ja 
henkilöstön lukumäärään, sillä jäsenvaltioiden palkkatasojen välisten erojen vaikutukset 
voidaan siten suurelta osin tasoittaa. Esittelijä on näin ollen ehdotetun jakokaavan kannattaja, 
mutta on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että kaavaa on syytä pohtia uudelleen direktiivin 
uudelleentarkastelun yhteydessä. 

Esittelijä pitää luonnollisesti yhden luukun periaatetta erinomaisena, samoin kuin kansallisten 
verohallintojen välisen yhteistyön tiivistämistä. Esittelijä tosin aprikoi, vastaako pääasiallisen 
veroviranomaisen valintaperuste riittävästi talouselämän tosiasioita ja varmistetaanko sillä 
CCCTB:n riittävä leviäminen jäsenvaltioiden keskuudessa.

Esittelijä ei näe syytä vastustaa sitä, että CCCTB on riippumaton kirjanpitosääntöihin nähden. 
Vaihtoehtona olisi kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IFRS) perustuva järjestelmä. Se 
tarkoittaisi, että veropohjan määrittäminen olisi epäsuorasti ulkoistettu yksityiselle sektorille 
ja että lopputuloksena olisi järjestelmä, joka ei kenties soveltuisi pk-yritysten tarpeisiin. 


