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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

7.3.2018 A8-0050/78 

Tarkistus  78 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2018 

Paul Tang 

Yhteinen yhteisöveropohja 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Tasapuolisten toimintaedellytysten 

luomiseksi ja verokilpailun ja siitä 

johtuvan alhaisimmasta 

yhteisöveroasteesta käytävän kilpailun 

lopettamiseksi yhteisen yhdistetyn 

yhteisöveropohjan kanssa rinnakkain olisi 

otettava käyttöön yhteisöverokannan 

efektiivinen vähimmäistaso, jotta voidaan 

välttää veropohjaa koskevan 

epäoikeudenmukaisen kilpailun 

siirtyminen verokantoja koskevaan 

epäoikeudenmukaiseen kilpailuun. 

Unionin olisi tämän vuoksi hyväksyttävä 

niin pian kuin mahdollista kaikissa 

jäsenvaltioissa sovellettava yhteisöveron 

efektiivinen vähimmäistaso. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2018 A8-0050/79 

Tarkistus  79 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2018 

Paul Tang 

Yhteinen yhteisöveropohja 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 b) Yksi keskeisimmistä 

veroviranomaisten kohtaamista 

ongelmista on se, etteivät ne saa ajoissa 

täydellisiä ja asianmukaisia tietoja 

monikansallisten yritysten 

verosuunnittelustrategioista. Tällaiset 

tiedot olisi julkistettava, jotta 

veroviranomaiset voivat reagoida nopeasti 

veroriskeihin arvioimalla niitä 

tehokkaammin, kohdentamalla 

tarkastuksia ja ilmoittamalla 

voimassaolevaan lainsäädäntöön 

tarvittavista muutoksista. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2018 A8-0050/80 

Tarkistus  80 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2018 

Paul Tang 

Yhteinen yhteisöveropohja 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(8) Veronalaisista tuloista olisi 

vähennettävä liiketoiminnan menot ja eräät 

muut erät. Vähennyskelpoisiin 

liiketoiminnan menoihin olisi tavallisesti 

kuuluttava kaikki myyntiin liittyvät menot 

sekä tulojen synnyttämiseen, 

säilyttämiseen ja turvaamiseen liittyvät 

menot. Talouden innovoinnin tukemiseksi 

ja sisämarkkinoiden nykyaikaistamiseksi 

olisi säädettävä tutkimus- ja 

kehitysmenojen vähennyksistä, myös 

ylimääräisistä vähennyksistä, ja menot 

olisi kirjattava kokonaan kuluiksi sinä 

vuonna, jona ne aiheutuivat (lukuun 

ottamatta kiinteää omaisuutta). Erityisen 

innovatiivisia pieniä aloittelevia yhtiöitä, 

joilla ei ole etuyhteydessä olevia yrityksiä, 

(luokka, joka kattaa erityisesti startup-

yritykset) olisi myös tuettava tutkimus- ja 

kehitysmenojen lisätyllä ylimääräisellä 

vähennyksellä. Oikeusvarmuuden 

takaamiseksi olisi myös laadittava luettelo 

vähennyskelvottomista menoista. 

(8) Veronalaisista tuloista olisi 

vähennettävä liiketoiminnan menot ja eräät 

muut erät. Vähennyskelpoisiin 

liiketoiminnan menoihin olisi tavallisesti 

kuuluttava kaikki myyntiin liittyvät menot 

sekä tulojen synnyttämiseen, 

säilyttämiseen ja turvaamiseen liittyvät 

menot. Talouden innovoinnin tukemiseksi 

ja sisämarkkinoiden nykyaikaistamiseksi 

olisi säädettävä henkilöstöä, 

alihankkijoita, vuokratyöntekijöitä ja 

freelance-työntekijöitä koskeviin 

kustannuksiin liittyvien tosiasiallisten 

tutkimus- ja kehittämismenojen 
vähennyksistä, ja menot olisi kirjattava 

kokonaan kuluiksi sinä vuonna, jona ne 

aiheutuivat (lukuun ottamatta kiinteää 

omaisuutta). Vähennysten väärinkäytön 

estämiseksi tarvitaan selkeä määritelmä 

tosiasiallisista tutkimus- ja 

kehitysmenoista. Oikeusvarmuuden 

takaamiseksi olisi myös laadittava luettelo 

vähennyskelvottomista menoista. Jotta 

voidaan lisäksi välttää uusien 

mahdollisesti huonolaatuisten 

rahoitusvälineiden tutkimuksen ja 

kehittämisen rahoittaminen ja rajoittaa 

tutkimus- ja kehitysmenojen vähennys 

keskeisiin strategisiin ja tulevaisuuteen 

liittyviin investointeihin, tällaisia 
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tosiasiallisia menoja ei pitäisi voida 

vähentää, mikäli ne koskevat rahoitusalan 

yrityksiä. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

7.3.2018 A8-0050/81 

Tarkistus  81 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2018 

Paul Tang 

Yhteinen yhteisöveropohja 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa 

säädetään, tutkimus- ja kehitysmenot, 

jotka liittyvät rahoitusalan yritysten 

kehittämiin uusiin rahoitusalan 

tuotteisiin, eivät ole vähennyskelpoisia.  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0050/82 

Tarkistus  82 

Eva Joly 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0050/2018 

Paul Tang 

Yhteinen yhteisöveropohja 

COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

62 a artikla (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 62 a artikla 

 Verokannan yhteinen efektiivinen 

vähimmäistaso 

 Komissio esittää viimeistään 31 päivänä 

joulukuuta 2018 lainsäädäntöehdotuksen, 

jossa säädetään verokannan yhteiseksi 

efektiiviseksi vähimmäistasoksi vähintään 

20 prosenttia kaikissa jäsenvaltioissa. 

Or. en 

 

 


