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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 eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin 
korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavaksi yhteiseksi verojärjestelmäksi 
(uudelleenlaadittu toisinto)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2011)0714),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, jonka 
mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7-0516/2011),

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan talous- ja raha-asioiden valiokunnalle 
työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 6. maaliskuuta 2012 päivätyn 
kirjeen,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 87 artiklan ja 55 artiklan,

– ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7-0000/2012),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden 
muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä 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 

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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kansallisille parlamenteille.

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 
lähiyhtiöiden välisiin korko- ja 
rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä 
verotusjärjestelmästä 3 päivänä kesäkuuta 
2003 annettua neuvoston direktiiviä 
2003/49/EY on muutettu useaan otteeseen. 
Koska siihen on tehtävä uusia muutoksia, 
se olisi selkeyden vuoksi 
uudelleenlaadittava.

(1) Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien 
lähiyhtiöiden välisiin korko- ja 
rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä 
verotusjärjestelmästä 3 päivänä kesäkuuta 
2003 annettua neuvoston direktiiviä 
2003/49/EY on muutettu useaan otteeseen. 
Koska siihen on tehtävä uusia muutoksia, 
se olisi selkeyden vuoksi 
uudelleenlaadittava. Euroopan parlamentti 
kehotti 19. huhtikuuta 2012 etsimään 
konkreettisia tapoja veropetosten ja 
veronkierron torjumiseksi ja kiinnitti 
huomiota sekamuotoisten 
rahoitusvälineiden avulla tehtävään 
veronkiertoon sekä pyysi jäsenvaltioita 
huolehtimaan verojärjestelmiensä välisen 
yhteistyön ja koordinoinnin sujuvuudesta, 
jotta voidaan välttää tahaton verottamatta 
jättäminen ja veronkierto.

Or. en

Tarkistus 2

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 

(4) Tarkoituksenmukaisin tapa poistaa 
edellä mainitut muodollisuudet ja ongelmat 
ja varmistaa kansallisten ja rajojen ylitse 
tapahtuvien liiketoimien tasa-arvoinen 
verokohtelu on lakkauttaa korko- ja 
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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.

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, jotta 
verojärjestelmä voidaan tehdä 
selkeämmäksi ja avoimemmaksi.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) On tarpeellista huolehtia siitä, että 
korko- ja rojaltimaksuja verotetaan 
jossakin jäsenvaltiossa kerran ja että 
direktiivissä säädettyjä etuuksia olisi 
sovellettava ainoastaan silloin, kun 
maksusta saatavia tuloja verotetaan 
tosiasiallisesti maksunsaajayhtiön 
jäsenvaltiossa tai jäsenvaltiossa, jossa 
maksunsaajan kiinteä toimipaikka sijaitsee.

(5) On tarpeellista huolehtia siitä, että 
korko- ja rojaltimaksuja verotetaan 
jossakin jäsenvaltiossa kerran ja että 
direktiivissä säädettyjä etuuksia olisi 
sovellettava ainoastaan silloin, kun 
maksusta saatavia tuloja verotetaan 
tosiasiallisesti maksunsaajayhtiön 
jäsenvaltiossa tai jäsenvaltiossa, jossa 
maksunsaajan kiinteä toimipaikka sijaitsee
ilman, että siitä on mahdollista tehdä 
poikkeusta tai sitä on mahdollista korvata 
toisen veron maksamisella.

Or. hu

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltiosta lähtöisin olevat korko- ja 1. Jäsenvaltiosta lähtöisin olevat korko- ja 
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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.

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 ilman, että siitä on 
mahdollista tehdä poikkeusta tai sitä on 
mahdollista korvata toisen veron 
maksamisella.

Or. hu

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kiinteää toimipaikkaa pidetään koron tai 
rojaltin maksajana vain siltä osin kuin 
nämä maksut ovat kiinteän toimipaikan 
toiminnasta syntyneitä kustannuksia.

3. Kiinteää toimipaikkaa pidetään koron tai 
rojaltin maksajana vain siltä osin kuin 
nämä maksut ovat kiinteän toimipaikan 
toiminnasta syntyneitä kustannuksia. 
Ainoastaan kiinteää toimipaikkaa, joka 
on huolehtinut veroistaan voidaan pitää 
veroista vapauttamisen tai veroetuuksien 
kohteena.

Or. en

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 1 1. Jäsenvaltioiden on saatettava 1 artiklan 
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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.

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 2014 . 
Niiden on viipymättä toimitettava 
komissiolle kirjallisina nämä säännökset 
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä 
koskeva vastaavuustaulukko.

Or. en

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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PERUSTELUT

Neljä vuotta finanssi-, talous- ja sosiaalikriisin puhkeamisen jälkeen on erittäin tärkeä nähdä 
mihin jäsenvaltiot ovat matkalla, kun otetaan huomioon kaikki Euroopan kasvu-uran ja 
kehityksen tielle pääsemiseen liittyvät mahdolliset ratkaisut.

Uusien yhteisten toimintamallien luominen ja toteuttaminen on oleellisen tärkeää, koska 
niiden avulla voimme yhdistyä ja vahvistua riittävästi kriisin välttämiseksi tulevaisuudessa. 
Toisaalta meidän on myös uudistettava nykyiset toimintamallimme ja velvoitteemme, ja 
niiden ajanmukaisuutta ja riittävyyttä on tarvittaessa testattava tulevien haasteiden varalta.

Neuvoston direktiiviä eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja 
rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä on muutettu useaan otteeseen 
viime vuosien aikana, mutta jäljellä on vielä eräitä pieniä teknisiä yksityiskohtia, joilla 
komission lausunnonkin mukaan selkeytetään tekstiä ja vastuukysymyksiä.

Koska parlamentti hyväksyi emoyhtiöitä ja tytäryhtiöitä koskevan direktiivin 
uudelleenlaaditun toisinnon syyskuussa 2011, ja ECON-valiokunta hyväksyi yhteistä 
yhdistettyä yhtiöveropohjaa koskevan mietinnön tänä vuonna, koska tuoreiden arvioiden
mukaan veronkierto ja verojen välttäminen aiheuttavat Euroopan unionin hallituksille 
merkittäviä tappioita keräämättöminä tuloina, koska tulojen väheneminen pahentaa 
jäsenvaltioiden alijäämää ja velkataakkaa ja koska eri jäsenvaltioiden verojärjestelmien 
välinen yhteistyö olisi yhä toivottavampaa, niin direktiiviä on muutettava, jotta voidaan torjua 
mahdollisuuksia jäsenvaltioissa tapahtuvaan tahattomaan verottamatta jättämiseen, 
kaksoisverotukseen tai veronkiertoon, jotka aiheuttaisivat lisävahinkoa sisämarkkinoiden 
tehokkaalle toiminnalle, kuten todettiin äskettäin hyväksytyssä päätöslauselmassa 
veropetosten ja veronkierron torjumista koskevista konkreettisista keinoista.

Esittelijän tarkistuksissa esiintyvillä maininnoilla veronalaisuudesta ja kiinteästä toimipaikasta 
halutaan sulkea pois mahdollisuudet veronkiertoon, verojen korvaamiseen tai laittomiin 
verohelpotuksiin.

Vaikka esittelijän mietintöluonnoksessa ei muutettu 10 prosentin omistusvelvoitteita eikä 
siirtymäaikoja, on silti tarpeen korostaa Euroopan parlamentin roolia arvioitaessa 
uudelleenlaaditun direktiivin vaikutuksia.
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LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

Viite: D(2012)12434

Sharon Bowles
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan
puheenjohtaja
ASP 10G201
Bryssel

Asia: Ehdotus neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden 
välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä 
verotusjärjestelmästä (uudelleenlaadittu toisinto)
(COM(2011)0714 – C7-0516/2011 – 2011/0314(CNS))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jonka puheenjohtaja olen, on tarkastellut edellä mainittua 
ehdotusta työjärjestykseen sisällytetyn uudelleenlaatimista koskevan 87 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohdassa todetaan seuraavaa:

"Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta 
vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 156 ja 
157 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Jos asiasta vastaava valiokunta kuitenkin aikoo toimielinten välisen sopimuksen 8 kohdan 
mukaisesti esittää tarkistuksia ehdotuksen kodifioituihin osiin, sen on ilmoitettava 
aikomuksestaan viipymättä neuvostolle ja komissiolle, jonka olisi ilmoitettava valiokunnalle 
kantansa tarkistuksiin ennen 54 artiklan mukaista äänestystä ja ilmoitettava samalla, aikooko 
se peruuttaa uudelleenlaaditun ehdotuksen."

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaadittua ehdotusta käsitelleen neuvoa-
antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon johdosta ja valmistelijan 
antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva 
ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai neuvoa-antavan ryhmän 
lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen 
muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä 
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muuttamatta.

Lopuksi tarkasteltuaan asiaa 1. maaliskuuta 2012 pidetyssä kokouksessa oikeudellisten 
asioiden valiokunta suositti äänin 22 puolesta, 0 tyhjää1, että asiasta vastaava valiokunta tutkii 
edellä mainitun ehdotuksen ottaen huomioon sen ehdotukset ja työjärjestyksen 87 artiklan 
määräykset.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner LEHNE

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän lausunto.

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne 
(puheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Raffaele Baldassarre 
(varapuheenjohtaja), Françoise Castex (varapuheenjohtaja), Sebastian Valentin Bodu 
(varapuheenjohtaja), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Cristian Silviu Buşoi, Christian Engström, 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt 
Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, 
Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, Alexandra Thein, Rainer 
Wieland, Cecilia Wikström, Jacek Włosowicz, Tadeusz Zwiefka.
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LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION 
OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN 

LAUSUNTO

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN
NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 16. tammikuuta 2012

LAUSUNTO

EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus neuvoston direktiiviksi eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin 
korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä 
(uudelleenlaadittu toisinto)
COM(2011)0714 11.11.2011 – 2011/0314(CNS)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä 
kokoontui 28. marraskuuta 2011 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission 
esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä1 tarkasteli ehdotusta neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen 
3. kesäkuuta 2003 annettu neuvoston direktiivi 2003/49/ETY eri jäsenvaltioissa sijaitseviin 
emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä, ja totesi yksimielisesti, 
että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity.
Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman 
säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Pääjohtaja ja parlamentin lakimies Neuvoston lakimies pääjohtaja

                                               
1 Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. Ryhmän 
työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


