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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta vapaaehtoisen yhteisen yhdistetyn 
yhtiöveropohjan (CCCTB) käyttöön ottamisesta EU:ssa. 

EU:n jäsenvaltiot soveltavat erilaisia veropohjia, jotka käytännössä ovat kasvua ja 
työllistymistä haittaavia kaupan esteitä. 

CCCTB-ehdotus muuttaisi merkittävästi Euroopan yhtiöverotusta, millä voitaisiin parantaa 
rajojen yli toimivien yhtiöiden toimintaa karsimalla niiden hallinnollisia kuluja ja byrokratiaa. 
Näin saadaan aikaan tehokkaammat yhtenäismarkkinat, parannetaan EU:n yhtiöiden 
kilpailukykyä ja tehdään EU:n markkinoista globaalisti houkuttelevampia muihin suuriin 
markkinoihin, kuten Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, verrattuna.

Valmistelijan tärkeimpinä pitämät näkökannat

CCCTB:n on oltava yhtiöille vapaaehtoinen. Pakollisena sovellettava järjestelmä kasvattaisi 
etenkin pk-yritysten kustannuksia eikä näin ollen lisäisi Euroopan markkinoiden kasvua ja 
kilpailukykyä. Kilpailevilla järjestelmillä ja instituutioiden kilpailulla on oma arvonsa. 
Järjestelmästä ei ole suositeltavaa tehdä pakollista ennen kuin asiasta on saatu käytännön 
kokemusta ja sen vaikutukset ovat tiedossa. 

1. Jäsenvaltioiden olisi vastedeskin voitava päättää verokannan tasosta. Tavoitteena on 
yhtiöitä koskevan verojärjestelmän tehostaminen eikä verokantojen yhdenmukaistaminen.

2. Rajojen yli harjoitettavan toiminnan esteet olisi poistettava. Siksi järjestelmässä olisi 
mahdollistettava voittojen ja tappioiden yhdistäminen alusta alkaen, jotta rajojen yli 
harjoitettavaa liiketoimintaa voidaan helpottaa.

3. CCCTB:ssä on mahdollistettava yksinkertaistaminen siten, että koko ryhmälle on 
annettava vain yksi lausunto ("yhden luukun järjestelmä"). Hallinnollisen rasituksen ja 
byrokratian vähentäminen on CCCTB-järjestelmän keskeinen piirre. Tämä vähentää 
järjestelmän noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja kannustaa yhdenmukaiseen 
verokohteluun pyrkimiseen.

4. CCCTB-järjestelmän olisi oltava niin houkutteleva, että yhtiöt päättävät osallistua siihen 
saadakseen todellisia etuja.

Valmistelija ehdottaa seuraavia muutoksia: 

Kaavan muuttaminen – myyntiä koskevan tekijän poistaminen: Yhdennetyn veropohjan 
määrittämisessä olisi käytettävä vain kahta tekijää: työvoimaa ja omaisuuseriä.
Myynti määränpäittäin poikkeaa merkittävästi nykyisestä periaatteesta, että lopullinen 
verotusoikeus annetaan lähdevaltiolle. Lähdeperiaate on vakiintunut EU:n jäsenvaltioiden 
käsitteenä, ja OECD on soveltanut jo pitkään tätä periaatetta käsitellessään kansainvälistä 
verotusta. 
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Lisäksi pienet ja keskisuuret jäsenvaltiot, joiden kotimarkkinat ovat pienet, menettäisivät 
tuntuvasti verotuloja tällaista kaavaa sovellettaessa.

Määränpäähän perustuvaa myyntiä olisi myös helppo manipuloida. Riippumaton 
myyntiagentti (joka olisi sijoittautunut CCCTB-järjestelmään kuulumattomaan valtioon) voisi 
harjoittaa välittäjänä myyntiä kyseisillä markkinoilla toimivan tahon laskuun, jolloin myynnin 
määränpäänä oleva valtio voitaisiin valita vapaasti. Tällaisen verosuunnittelun 
mahdollistaminen vesittäisi kyseisen tekijän legitiimiyden ja johtaisi erittäin todennäköisesti 
monimutkaisiin veronkierron vastaisiin sääntöihin.

CCCTB-foorumi: Jäsenvaltioiden välisen CCCTB-foorumin perustaminen tuomioistuinten 
ulkopuolista riitojenratkaisua varten (johdanto-osan 26 kappaleen ja 123 artiklan 
muuttaminen).

Nopeampi uudelleentarkastelu: Komission olisi tehtävä uudelleentarkastelu jo kolmen 
vuoden kuluttua arvioidakseen CCCTB-järjestelmän vaikutuksia (133 artikla).

CCCTB-järjestelmän vaikutusten arviointi direktiivin uudelleentarkastelussa: Komissio 
arvioi kolmen vuoden jälkeen pakollisen järjestelmän käyttöön ottamisesta aiheutuvia etuja ja 
haittoja, jotta EU:ssa voidaan ottaa käyttöön yksi CCCTB-järjestelmä. 

Komission on myös analysoitava, miten direktiivi vaikuttaa jäsenvaltioiden veropohjiin 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, mukaan luettuina taloudellisen toiminnan ja 
työpaikkojen siirtymistä EU:ssa koskevat yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset. 

Olisi harkittava yhtiöveropohjan laajentamista yhtiöiden ohella muihin 
kokonaisuuksiin, kuten kumppanuuksiin: Eräissä jäsenvaltioissa monet yritykset toimivat 
kumppaneina. Komission olisi analysoitava, voidaanko kumppanuuksia kohdella yhtiöiden 
tapaan.

Pitkäaikaishankkeita koskevan päätökseen saattamisen prosenttiosuus: Ehdotuksen 
24 artikla olisi poistettava, koska yhtiöitä ei pitäisi velvoittaa tämän laskelman tekemiseen 
pelkästään verosyistä. Tämä ei kuulu jäsenvaltioiden kirjanpitojärjestelmiin yhteisenä 
piirteenä, joten se monimutkaistaisi järjestelmää.

CCCTB:n houkuttelevuuden lisääminen: CCCTB:n määräysten on hyödytettävä yhtiöitä 
enemmän kuin nykyiset kansalliset järjestelmät. 

Poistoja koskevien määräysten on oltava yhtiöille suotuisia. Ehdotuksen 39 artiklassa 
käsiteltyä yhtiön omaisuuserien muodostamaa ryhmää koskevien poistojen osuutta on 
nostettava 25 prosentista 35 prosenttiin. 

Ehdotuksen 59 artiklassa asetettu vaatimus konsernin sisäisten liiketapahtumien 
kirjaamismenetelmästä vaikuttaa kyseenalaiselta, koska se lisäisi hallinnollista rasitusta ja 
aiheuttaisi kuluja yhtiöille.

Tarkastuksia koskevien säännösten täsmentäminen: 122 artikla. Tilanne, jossa mikä 
tahansa toimivaltainen viranomainen voi käynnistyttää koko ryhmää tai sen osaa koskevan 
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tarkastuksen verotusta koskevasta toimivallasta riippumatta, aiheuttaisi sellaisia hallinnollisia 
seurauksia, jotka eivät ole hyväksyttävissä.

Väärinkäytöksiä koskevan säännön tiukentaminen: Ehdotuksen 80 artiklaa on muutettava 
siten, että veropohjaa laskettaessa ei oteta huomioon keinotekoisia liiketapahtumia, joiden 
päätarkoituksena on verotuksen välttäminen. 

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

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 vastaisia. Veropohjaa on 
yhdennettävä edelleen erittäin 
kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden edistämiseksi unionissa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 a) Yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan 
(CCCTB) olisi johdettava kaikkien ehdot 
täyttävien, unionissa toimivien 
eurooppalaisten yhtiöiden yhteiseen 
veropohjaan. Tätä direktiiviä ei tulisi 
kuitenkaan pitää ensimmäisenä askelena 
kohti jäsenvaltioiden yhtiöverokantojen 
yhdenmukaistamista.

Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Sisämarkkinoiden parantaminen on 
tärkein kasvua ja työllisyyttä lisäävä 
tekijä. CCCTB:n käyttöön ottamisella olisi 
lisättävä kasvua ja unionissa olevien 
työpaikkojen määrää karsimalla yhtiöiden 
ja etenkin useissa jäsenvaltioissa 
toimivien pienyritysten hallinnollisia 
kuluja ja byrokratiaa.

Tarkistus 4

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 parantavat 
koko unionin kilpailukykyä, järjestelmällä 
(yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja, 
CCCTB) ei tulisi vaikuttaa kansallisia 
yhtiöverokantoja koskevaan 
jäsenvaltioiden harkintavaltaan. 
Jäsenvaltioilla olisi siksi säilytettävä myös 
valta hyväksyä tiettyjä 
yhtiöverokannustimia.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) CCCTB:n toiminnan ei tämän 
direktiivin mukaan pitäisi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden verotuloihin.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Jäsenvaltioiden olisi voitava siinä 
määrin kuin CCCTB:n soveltaminen 
vaikuttaa alue- ja paikallisviranomaisten 
verotuloihin toteuttaa perustuslaillisten 
järjestelmiensä mukaisia ja tämän 
direktiivin kanssa yhteensopivia 
toimenpiteitä kyseisten vaikutusten 
tasaamiseksi.

Tarkistus 7

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 

(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 
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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.

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.

Tarkistus 8

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 
tehokas 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. Jäsenvaltioita ei 
pitäisi estää toteuttamasta ja 
koordinoimasta keskenään 
lisätoimenpiteitä, joilla vähennetään 
haittavaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
ulkopuolisista alhaisen verotuksen 
maista, jotka eivät vaihda tarvittavia 
verotietoja.
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Tarkistus 9
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 
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.

(21) Yhdistetyn veropohjan jakokaavaan 
olisi kuuluttava kaksi yhtäläisesti 
painotettua jakotekijää (työvoima ja
omaisuuserät). 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. 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.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) CCCTB:n laskemiseen 
sovellettavista yhteisistä säännöistä ei 
saisi aiheutua kohtuuttomia hallinnollisia 
kustannuksia yrityksille, jotta niiden 
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kilpailukyky ei kärsi.

Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Komission olisi perustettava EU:n 
yhteisen siirtohinnoittelufoorumin 
kaltainen uusi CCCTB-foorumi, jonka 
puoleen yritykset ja jäsenvaltiot voivat 
kääntyä CCCTB:tä koskevissa 
kysymyksissä ja kiistoissa. Foorumin olisi 
voitava antaa opastusta yrityksille ja 
jäsenvaltioille.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Uudelleentarkastelua koskevan 
lausekkeen perusteella tehtävässä 
arvioinnissa olisi tarkasteltava myös 
CCCTB:n valinnaisuutta ja pohdittava 
sen soveltuvuutta pk-yritysten käyttöön. 

Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 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 

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 
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syntyvät menot. syntyvät menot. Ympäristönsuojelua ja 
hiilidioksidipäästöjen vähentämistä 
koskevia toistuvia menoja on myös 
pidettävä vähennyskelpoisina kuluina.

Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Pitkäaikaishankkeet

1. Pitkäaikaishankkeen on täytettävä 
seuraavat edellytykset:
a) se on tehty tuotantoa, asennusta tai 
valmistusta varten tai palvelujen 
suorittamiseksi;
b) se on voimassa tai sen odotetaan olevan 
voimassa yli 12 kuukautta.
2. Sen estämättä, mitä 18 artiklassa 
säädetään, pitkäaikaishankkeeseen 
liittyvät tuotot on kirjattava verotusta 
varten määränä, joka vastaa 
asianomaisena verovuonna päätökseen 
saatettua hankkeen osaa. Päätökseen 
saattamisen prosentuaalinen osuus on 
määritettävä joko kyseisen vuoden 
menojen ja arvioitujen kokonaismenojen 
välisenä suhteena tai sen perusteella, 
miten pitkälle asiantuntija arvioi 
päätökseen saattamisen edenneen 
verovuoden lopussa.
3. Pitkäaikaishankkeisiin liittyvät menot 
on otettava huomioon sinä verovuonna, 
jona ne syntyvät.

Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – 1 kohta
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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 35 prosenttia poistopohjasta.

Tarkistus 16

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.

Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
80 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Yhdistetty veropohja on jaettava 
konserniyhtiöiden välillä joka verovuosi 
jakokaavaa käyttäen. Määritettäessä 

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

konserniyhtiön A jako-osuutta käytetään 
seuraavaa kaavaa, jossa työvoimaa ja 
omaisuuseriä koskevia jakotekijöitä 
painotetaan yhtä paljon:

Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
86 artikla – 1 kohta – kaava

Komission teksti

Tarkistus
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Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
95 artikla

Komission teksti Tarkistus

95 artikla Poistetaan.

Myyntiä koskevan jakotekijän koostumus
1. Myyntiä koskevaan jakotekijän 
osoittajana on konserniyhtiön (mukaan 
lukien kiinteät toimipaikat, joiden 
katsotaan olevan olemassa 70 artiklan 
2 kohdan toisen alakohdan nojalla) 
kokonaismyynti, ja sen nimittäjänä on 
konsernin kokonaismyynti.
2. Myynnillä tarkoitetaan kaikkia 
tavaroiden myynnistä ja palvelujen 
suorituksista saatavia tuloja alennusten ja 
palautusten jälkeen, pois lukien 
arvonlisävero sekä muut verot ja tullit. 
Verovapaita tuottoja, korkoja, osinkoja, 
rojalteja ja käyttöomaisuuden 
luovutuksesta saatavia tuloja ei sisällytetä

 veropohjaYhten.
ätOmaisuuser

ätOmaisuuser
3
1

lukum.iden Työntekijö
lukum.iden Työntekijö

2
1

menotHenkilöstö
menotHenkilöstö

2
1

3
1

Myynti
Myynti

3
1A Osuus

Konserni

A

Konserni

A

Konserni

A

Konserni

A























PE475.872v02-00 14/19 AD\889831FI.doc

FI

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.

Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
96 artikla

Komission teksti Tarkistus

96 artikla Poistetaan.

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

Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
97 artikla 

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. Tällaiset 
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. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
131 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tutkimusmenettelyä noudattaen.

Tarkistus 23
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 

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 
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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.

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.

Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
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 
ja koordinoida niitä. Tarkastus voidaan 
käynnistää myös toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä jäsenvaltiossa, 
jossa ryhmän jäsenen kotipaikka on.

Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
123 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

123 a artikla
CCCTB-foorumi – riitojenratkaisuelin

Komissio perustaa EU:n yhteisen 
siirtohinnoittelufoorumin kaltaisen uuden 
CCCTB-foorumin, jonka puoleen 
yritykset ja jäsenvaltiot voivat kääntyä 
CCCTB:tä koskevissa kysymyksissä ja 
kiistoissa ja joka antaa opastusta.

Tarkistus 26
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Ehdotus direktiiviksi
130 artikla

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. Kaikista 
tämän direktiivin tulevista arvioinneista 
on ilmoitettava Euroopan parlamentille.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla

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 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin soveltamisesta. Raportissa on 
oltava analyysi tämän direktiivin 
vaikutuksista kansallisiin talouksiin sekä 
sen vaikutuksista kansallisiin, alueellisiin 
ja paikallisiin julkisiin talousarvioihin ja 
sen sosioekonomisista vaikutuksista pk-
yrityksiin.

Raportin esittelyn jälkeen komissio tekee 
vaikutustenarvioinnin ja toteuttaa 
pilottihankkeita sellaisen 
lainsäädäntöehdotuksen tekemiseksi, jolla 
CCCTB:stä tehdään pakollinen kaikille 
ehdot täyttäville yrityksille vuoteen 2020 
mennessä, lukuun ottamatta komission 6. 
päivänä toukokuuta 2003 antamassa 
suosituksessa 2003/361/EY1 määriteltyjä 
mikro- ja pk-yrityksiä. Komissio arvioi 
myös mahdollisuutta verottaa 
kumppanuuksia yhtiöinä.
______________
1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.



PE475.872v02-00 18/19 AD\889831FI.doc

FI

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
133 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

133 a artikla
Suoja verotulojen menetyksiltä

Jos 133 artiklassa tarkoitetussa komission 
vaikutustenarvioinnissa paljastuu 
merkittäviä verotulojen menetyksiä 
useissa jäsenvaltioissa, kyseiset 
jäsenvaltiot voivat lykätä tämän 
direktiivin IX–XII ja XVI luvuissa 
säädetyn CCCTB:n soveltamista siihen 
asti, kunnes nämä haittavaikutukset 
päättyvät. 
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