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Tarkistus 20
Zuzana Roithová

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. Verokantoja on 
lähennettävä edelleen erittäin
kilpailukykyisen sosiaalisen 
markkinatalouden edistämiseksi EU:ssa.

Or. en

Tarkistus 21
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

kilpailukykyisempi paikka. Jotta tällainen 
järjestelmä olisi mahdollisimman tehokas 
ja oikeudenmukainen, veronalaista 
toimintaa useammassa jäsenvaltiossa 
harjoittaviin yhtiöihin ja konserneihin 
pitäisi soveltaa yhtä veropohjan laskentaa 
koskevaa sääntökokonaisuutta ja niiden 
pitäisi voida hoitaa asioitaan yhden 
verohallinnon kanssa ("yhden luukun 
järjestelmä").

Or. fr

Tarkistus 22
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) Vapaaehtoisuuteen perustuva 
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, että ne hoitavat 
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 
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eivät kuulu mihinkään konserniin.

Or. en

Tarkistus 23
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 24
Zuzana Roithová

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. Siksi 
jäsenvaltiot säilyttävät myös valtansa 
hyväksyä tiettyjä yhtiöverokannustimia.

Or. en

Tarkistus 25
Rolandas Paksas
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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, jäsenvaltioiden olisi 
voitava käyttää harkintavaltaansa 
kansallisten yhtiöverokantojen 
määrittämiseksi, jotta turvataan tiettyjen 
jäsenvaltioiden kilpailukyky.

Or. lt

Tarkistus 26
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 lisäävät 
kilpailua koko EU:ssa, järjestelmällä 
(yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja, 
CCCTB) ei pitäisi vaikuttaa kansallisia 
yhtiöverokantoja koskevaan 
jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

Or. en

Tarkistus 27
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) Tämä direktiivi ei ole ensimmäinen 
askel kohti jäsenvaltioiden 
yhtiöverokantojen yhtenäistämistä, vaan 
niitä koskevan päätöksenteon pitäisi 
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säilyä jäsenvaltioiden yksinomaisena 
valtaoikeutena, kuten Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
asiaankuuluvista määräyksistä ilmenee.

Or. en

Tarkistus 28
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Tämän direktiivin mukaisen yhteisen 
yhdistetyn yhtiöveropohjan käytöllä pitäisi 
olla neutraali vaikutus jäsenvaltioiden
verotuloihin.

Or. en

Tarkistus 29
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 b) Jos yhteisen yhdistetyn 
yhtiöveropohjan käyttö vaikuttaa alue- tai 
paikallisviranomaisten verotuloihin, 
jäsenvaltiot voivat toteuttaa vapaasti 
toimenpiteitä korjatakseen tämän seikan 
omien perustuslaillisten järjestelmiensä 
mukaisesti ja tämän direktiivin kanssa 
yhteensopivalla tavalla.

Or. en
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Tarkistus 30
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Tarkistus 31
Pascal Canfin, Emilie Turunen

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 saa 
siirtää eteenpäin.

Or. en

Tarkistus 32
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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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

Tarkistus 33
Zuzana Roithová

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 

(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 
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maksajan jäsenvaltion kanssa 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten keskinäisestä avusta 
välittömien verojen ja vakuutusmaksuista 
perittävien verojen alalla annettuun 
neuvoston direktiiviin 2011/16/EU12

verrattavissa olevan sopimuksen ja 
ulkomaisia väliyhteisöjä koskevien 
sääntöjen perusteella.

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 pienennetään 
haittavaikutuksia, joita aiheutuu unionin 
ulkopuolisista alhaisen verotuksen 
maista, jotka eivät vaihda tarvittavia 
verotietoja.

Or. en

Tarkistus 34
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Uusien omien varojen 
keräämiseksi, osana pyrkimystä kohti 
verounionia ja yhteisvastuun 
kantamiseksi taloudellisesti heikommista 
alueista tässä direktiivissä pitäisi säätää 
unionin laajuisesta viiden prosentin 
yhtiöverosta, jota perittäisiin yhtiöiltä, 
jotka eivät kuulu mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten 
määritelmästä 6 päivänä toukokuuta 2003 
annetun komission suosituksen
2003/361/EY1 soveltamisalaan.
____________
1 EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en
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Tarkistus 35
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 36
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 37
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jotta järjestelmän [yhteisen 
yhdistetyn yhtiöveropohjan (CCCTB)] 
käyttö ei vääristäisi pääoman ja voiton 
jakoa unionin sisällä, yhtiöverokantojen 
eroja on pienennettävä ottamalla kaikissa 
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jäsenvaltioissa käyttöön 
vähimmäisverokanta.

Or. fr

Tarkistus 38
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Yhteisen veropohjan yhteiset 
laskentasäännöt eivät saa aiheuttaa 
yrityksille suhteettomia hallinnollisia 
lisäkuluja, jotta niiden kilpailukykyä ei 
heikennetä.

Or. fr

Tarkistus 39
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Tarkistuslausekkeen pohjalta 
tehtävässä tarkastelussa pitäisi tutkia 
myös yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan 
vapaaehtoisuutta sekä käytännön 
näkökohtia pk-yritysten näkökulmasta.

Or. en

Tarkistus 40
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla
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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.
Siinä vahvistetaan myös säännöt 
yhtiöverotuksen vähimmäistason 
käyttöönotosta jäsenvaltioissa.

Or. fr

Tarkistus 41
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

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 sekä 
vahvistetaan kaikissa jäsenvaltioissa 
sovellettava yhtiöiden kokonaisverotuksen 
vähimmäisaste, joka on 15 prosenttia 
vuoteen 2013 mennessä, 20 prosenttia 
vuoteen 2015 mennessä ja 25 prosenttia 
vuoteen 2017 mennessä.

Or. en

Tarkistus 42
Pascal Canfin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin 
laajuinen viiden prosentin yhtiövero, jota 
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kannetaan tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä muilta kuin 
suosituksen 2003/361/EY soveltamisalaan 
kuuluvilta yhtiöiltä ja josta saadut tulot 
ovat ylimääräisiä omia varoja.

Or. en

Tarkistus 43
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdot täyttävät yhtiöt Tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän 
soveltamisalaan kuuluvat yhtiöt

Or. fr

Tarkistus 44
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdot täyttävät yhtiöt Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvat yhtiöt

Or. en

Tarkistus 45
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – johdanto-osa
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Komission teksti Tarkistus

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

1. Tätä direktiiviä sovelletaan jonkin 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti 
perustettuihin yhtiöihin, jos kolme
seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Or. lt

Tarkistus 46
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – b a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) yhtiöön sovelletaan henkilöyhtiötä 
koskevia sääntöjä.

Or. lt

Tarkistus 47
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdot täyttävät kolmansien maiden
yhtiömuodot

Tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän 
soveltamisalaan kuuluvat yhtiömuodot

Or. fr

Tarkistus 48
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

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

(1) 'veronmaksajalla' yhtiötä, joka kuuluu 
tässä direktiivissä säädetyn järjestelmän 
soveltamisalaan;

Or. fr

Tarkistus 49
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 50
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

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 kuulu tässä direktiivissä säädetyn 
järjestelmän soveltamisalaan;

Or. fr

Tarkistus 51
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

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, 
jonka ei tarvitse soveltaa tai joka ei ole 
valinnut tässä direktiivissä säädettyä 
järjestelmää;

Or. en

Tarkistus 52
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ SÄÄDETYN 
JÄRJESTELMÄN VALITSEMINEN

VEROTUSPAIKAN MÄÄRITTÄMINEN 
SEKÄ TÄSSÄ DIREKTIIVISSÄ 
SÄÄDETYSSÄ JÄRJESTELMÄSSÄ 
SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Or. fr

Tarkistus 53
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Valinta Verotuspaikka

Or. fr

Tarkistus 54
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – −1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

−1. Yhtiön, joka ei kuulu 
suosituksen 2003/361/EY soveltamisalaan 
ja johon tätä direktiiviä sovelletaan ja 
joka pitää verotuksellista kotipaikkaansa 
jossakin jäsenvaltiossa, on sovellettava 
tässä direktiivissä säädettyä järjestelmää 
tässä direktiivissä säädetyin edellytyksin.

Or. en

Perustelu

Muut yritykset kuin pk-yritykset pitäisi velvoittaa soveltamaan yhteistä yhdistettyä 
yhtiöveropohjaa, jotta voidaan tukkia eurooppalaisissa yhtiöverojärjestelmissä olevat 
porsaanreiät, joiden turvin suuryhtiöt voivat hyödyntää kansallisia eroja mielivaltaisesti 
siirtämällä tuottoja keinotekoisesti alentaakseen näin tosiasiallisia veroasteitaan joskus jopa 
nollaan.

Tarkistus 55
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Or. fr

Tarkistus 56
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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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. Suosituksen 2003/361/EY 
soveltamisalaan kuuluva yhtiö, johon tätä 
direktiiviä sovelletaan ja joka pitää 
verotuksellista kotipaikkaansa jossakin 
jäsenvaltiossa, on sovellettava tässä 
direktiivissä säädettyä järjestelmää tässä 
direktiivissä säädetyin edellytyksin.

Or. en

Tarkistus 57
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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, 
kuuluu tässä direktiivissä säädetyn 
järjestelmän soveltamisalaan jossakin 
jäsenvaltiossa olevalle kiinteälle 
toimipaikalleen tässä direktiivissä 
säädetyin edellytyksin.

Or. fr

Tarkistus 58
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yhtiön, joka pitää verotuksellista 
kotipaikkaansa jossakin jäsenvaltiossa ja 

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

joka kuuluu tässä direktiivissä säädetyn 
järjestelmän soveltamisalaan, 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 59
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 joka kuuluu tässä direktiivissä 
säädetyn järjestelmän soveltamisalaan, 
jossakin jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän 
toimipaikan kautta suoritettavasta 
toiminnasta saamiin kaikkiin tuloihin 
sovelletaan kyseisen järjestelmän mukaista 
yhtiöverotusta.

Or. fr

Tarkistus 60
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Jäsenvaltioiden mahdollisuus jättäytyä 

järjestelmän ulkopuolelle
Jäsenvaltiot voivat päättää olla 
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soveltamatta tämän direktiivin 
säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 61
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla

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.

Yhtiöön, joka kuuluu tässä direktiivissä 
säädetyn järjestelmän soveltamisalaan, ei 
enää sovelleta kansallisia 
yhtiöverojärjestelyjä missään tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvassa 
asiassa, jollei toisin määrätä.

Or. fr

Tarkistus 62
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) saadut voitonjaot; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 63
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

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

Or. lt

Tarkistus 64
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 65
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.
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Or. fr

Tarkistus 66
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 67
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla

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 
soveltamisalaan, 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 68
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
46 artikla – 1 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 liittyi
tässä direktiivissä säädettyyn 
järjestelmään 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

Tarkistus 69
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 70
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 2 kohta
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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 kuin veronmaksaja 
oli liittynyt järjestelmään mutta joista ei 
ollut tehty vähennyksiä, on oltava 
vähennyskelpoisia.

Or. en

Tarkistus 71
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

3. Ennen järjestelmään liittymistä jo 
vähennettyjä määriä ei voida vähentää 
uudelleen.

Or. en

Tarkistus 72
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla

Komission teksti Tarkistus

48 artikla Poistetaan.
Ennen järjestelmään liittymistä syntyneet 

tappiot
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 
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veropohjasta kyseisen kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 73
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla

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.

Or. en

Tarkistus 74
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
49 artikla

Komission teksti Tarkistus

49 artikla Poistetaan.
Järjestelmästä poistumista koskeva 

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

Tarkistus 75
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
50 artikla

Komission teksti Tarkistus

50 artikla Poistetaan.
Käyttöomaisuus, josta tehdään poistot 

ryhmässä
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 76
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
51 artikla

Komission teksti Tarkistus

51 artikla Poistetaan.
Pitkäaikaishankkeet järjestelmästä 

poistuttaessa
Kun veronmaksaja poistuu järjestelmästä, 
pitkäaikaishankkeista syntyviä tuottoja ja 
kuluja on kohdeltava tämän jälkeen 
sovellettavan kansallisen 
yhtiöverolainsäädännön mukaisesti. 
Tuottoja ja kuluja, jotka oli jo otettu 
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huomioon verotustarkoituksia varten 
tässä direktiivissä säädetyssä 
järjestelmässä, ei kuitenkaan oteta 
huomioon uudelleen.

Or. fr

Tarkistus 77
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla

Komission teksti Tarkistus

52 artikla Poistetaan.
Varaukset ja vähennykset järjestelmästä 

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

Or. fr

Tarkistus 78
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
53 artikla

Komission teksti Tarkistus

53 artikla Poistetaan.
Tappiot järjestelmästä poistuttaessa

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

Or. fr

Tarkistus 79
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Tarkistus 80
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
57 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

57 a artikla
Taannehtivaa soveltamista koskeva kielto
Yhdistämistä sovelletaan vain tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen 
syntyneisiin verotettaviin voittoihin.

Or. fr

Tarkistus 81
Pascal Canfin, Emilie Turunen

Ehdotus direktiiviksi
57 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

57 a artikla
Tappioiden siirtäminen eteenpäin

Tappioita ei saa siirtää eteenpäin yli viittä 
vuotta.

Or. en

Tarkistus 82
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 83
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 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 kuulu enää 
mihinkään konserniin, tappiot on siirrettävä 
eteenpäin ja kuitattava 43 artiklan 
mukaisesti;
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Or. fr

Tarkistus 84
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
66 artikla – 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 85
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 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

Tarkistus 86
Pascal Canfin, Emilie Turunen
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Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 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 87
Zuzana Roithová

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.

Or. en

Tarkistus 88
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 89
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 90
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 91
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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 92
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla

Komission teksti Tarkistus

104 artikla Poistetaan.
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Valintailmoitus
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 
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 93
Robert Rochefort

Ehdotus direktiiviksi
104 artikla – 3 kohta
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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 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. Kun valinta 
on hyväksytty, pääasiallinen 
veroviranomainen huolehtii 
verotarkastusten koordinoinnista kaikissa 
niissä jäsenvaltioissa, joissa 
konserniyhtiöt pitävät verotuksellista 
kotipaikkaansa tai joihin ne ovat 
sijoittautuneet.

Or. fr

Tarkistus 94
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
105 artikla

Komission teksti Tarkistus

105 artikla Poistetaan.
Järjestelmän soveltamiskausi

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 
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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. fr

Tarkistus 95
Rolandas Paksas

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 viiden verovuoden 
ajan. Ensimmäisen soveltamiskauden 
päätyttyä yksittäisen veronmaksajan on 
mukauduttava tämän direktiivin 
mukaiseen järjestelmään tai alistuttava 
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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.

lopullisesti sitä koskevaan kansalliseen 
lainsäädäntöön. Tämä säännös koskee 
kaikkia yhtiöitä, jotka kuuluvat tämän 
direktiivin soveltamisalaan. Veronmaksaja 
voi antaa lopettamisilmoituksen 
toimivaltaiselle viranomaiselleen tai, kun 
kyseessä on konserni, pääasiallinen 
veronmaksaja voi antaa 
lopettamisilmoituksen pääasialliselle 
veroviranomaiselle enintään kolme 
kuukautta ennen ensimmäisen 
soveltamiskauden päättymistä.

Or. lt

Tarkistus 96
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
106 artikla

Komission teksti Tarkistus

106 artikla Poistetaan.
Valintailmoituksessa olevat tiedot

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 
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täytäntöönpanosäädös hyväksytään 131 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
tutkimusmenettelyä noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 97
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
107 artikla

Komission teksti Tarkistus

107 artikla Poistetaan.
Valintailmoituksen tarkastaminen

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
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Tarkistus 98
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

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

Komission teksti Tarkistus

a) valintailmoituksen hylkäämistä 
koskeva päätös;

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 99
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong

Ehdotus direktiiviksi
126 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

XVII A LUKU
YHTIÖVEROTUKSEN 

VÄHIMMÄISTASO
126 a artikla

Yhtiöverotuksen vähimmäisasteen 
vahvistamista koskevat säännöt

Jäsenvaltiot vahvistavat kansallisen 
yhtiöverokantansa siten, ettei se alita yli 
kolmella prosentilla jäsenvaltioissa 
sovellettavan sääntömääräisen 
yhtiöverokannan keskiarvoa.
Komissio julkaisee jäsenvaltioissa 
sovellettavan sääntömääräisen 
yhtiöverokannan keskiarvon vuosittain. 
Se on laskettava aritmeettisena 
keskiarvona.

Or. fr

Tarkistus 100
Liem Hoang Ngoc, Cornelis de Jong
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Ehdotus direktiiviksi
126 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

126 b artikla
Efektiivisiä yhtiöverokantoja koskeva 

suojalauseke
Jäsenvaltiot eivät toteuta toimenpiteitä, 
jotka alentavat niiden efektiivisiä 
yhtiöverokantoja.

Or. fr

Tarkistus 101
Iliana Ivanova

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. Välineen 
tulevista arvioinneista on tiedotettava 
Euroopan parlamentille.

Or. en

Tarkistus 102
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

parlamentille ja neuvostolle tämän 
direktiivin toiminnasta. Raportissa on 
erityisesti oltava analyysi tämän 
direktiivin soveltamisalan laajentamisesta 
(myös mahdollisuudesta jättäytyä sen 
soveltamisalan ulkopuolelle) tai 
supistamisesta, ja siinä on muistutettava 
mieliin direktiivin säännökset. Sen pitää 
myös sisältää tutkimus siitä, miten pk-
yritykset ovat käyttäneet tätä direktiiviä ja 
miten käytännöllinen se on ollut niille.
Komissio tekee kahdeksan vuoden 
kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta 
vaikutustenarvioinnin siitä, miten 
suotavaa on soveltaa tämän direktiivin 
IX–XII ja XVI luvun yhdistettyä
veropohjaa koskevia säännöksiä kaikkien 
jäsenvaltioiden talouksiin, ja erityisesti 
neutraalista vaikutuksesta julkiseen 
talouteen. Komissio tiedottaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle 
vaikutustenarvioinnistaan. Jos 
vaikutustenarvioinnissa paljastuu, että 
monet jäsenvaltiot ovat menettäneet 
huomattavasti verotuloja, komissio 
ehdottaa tämän direktiivin IX–XII ja 
XVI luvussa säädetyn yhdistetyn 
yhtiöveropohjan soveltamisen lykkäämistä 
siihen asti, kunnes nämä 
haittavaikutukset päättyvät.

Or. en

Tarkistus 103
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
133 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

on erityisesti oltava analyysi tämän 
direktiivin XVI luvulla perustetun 
mekanismin vaikutuksista veropohjien 
jakamiseen jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi 
raporttiin on ehdottomasti sisällytettävä 
analyysi direktiivin vaikutuksista
paikallis- ja alueyhteisöihin.

Or. lt

Tarkistus 104
Iliana Ivanova

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 toiminnasta. Raportissa on 
erityisesti 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

Tarkistus 105
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
133 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

133 a artikla
Pilottihankkeet ja näkyvyystutkimukset 
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jäsenvaltioissa
Jäsenvaltiot toteuttavat …* mennessä 
pilottihankkeita testatakseen tämän 
direktiivin säännösten todellisia 
vaikutuksia veronmaksajiin ja 
veroviranomaisiin. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava pilottihankkeidensa tuloksista 
komissiolle, joka julkaisee tulokset 
yhtenäisellä tavalla ja tiedottaa niistä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Jäsenvaltiot tekevät …** mennessä 
näkyvyystutkimuksia arvioidakseen tämän 
direktiivin IX–XII ja XVI luvun 
yhdistettyä veropohjaa koskevien 
säännösten todellisia vaikutuksia julkisiin 
talouksiin. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
näkyvyystutkimustensa tuloksista 
komissiolle, joka julkaisee tulokset 
yhtenäisellä tavalla ja tiedottaa niistä 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
_____________
* EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: kaksi vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.
** EUVL: pyydetään lisäämään 
päivämäärä: seitsemän vuotta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 106
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
134 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään [… 
päivänä …kuuta …]. Niiden on 
viipymättä toimitettava nämä säädökset 

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään
kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulosta sekä IX–XII ja XVI luvun 
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sekä niiden ja tämän direktiivin välinen 
vastaavuustaulukko kirjallisina 
komissiolle.

osalta kahdeksan vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta. Niiden on 
viipymättä toimitettava nämä säädökset 
sekä niiden ja tämän direktiivin välinen 
vastaavuustaulukko kirjallisina 
komissiolle.

Or. en

Tarkistus 107
Zuzana Roithová

Ehdotus direktiiviksi
134 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
[…päivästä …kuuta …].

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta, lukuun 
ottamatta IX–XII ja XVI luvun 
säännöksiä, joita on sovellettava 
kymmenen vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. en


