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Tarkistus  68 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán 

Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, 

Xabier Benito Ziluaga, Helmut Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 10 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(10) Yhdistetyn veropohjan jakokaavaan 

olisi kuuluttava kolme yhtäläisesti 

painotettua jakotekijää, jotka ovat 

työvoima, omaisuuserät ja myynti 

määränpäittäin. Näiden yhtäläisesti 

painotettujen tekijöiden olisi edustettava 

tasapainoista lähestymistapaa verotettavien 

voittojen jakamisessa asianomaisten 

jäsenvaltioiden kesken, ja niiden olisi 

varmistettava, että voitot verotetaan siellä 

missä ne on tosiasiallisesti ansaittu. 

Työvoima ja omaisuuserät olisi sen vuoksi 

kohdennettava siihen jäsenvaltioon, jossa 

työtä tehdään tai jossa omaisuuserät 

sijaitsevat, jolloin ne antavat 

asianmukaisen painoarvon 

alkuperäjäsenvaltion intresseille, kun taas 

myynti olisi kohdennettava tavaroiden tai 

palvelujen määräjäsenvaltioon. Jotta 

voidaan ottaa huomioon palkkatasojen erot 

eri puolilla unionia ja jotta yhdistetyn 

veropohjan jako olisi oikeudenmukainen, 

työvoimaa koskevan jakotekijän olisi 

sisällettävä sekä henkilöstömenot että 

työntekijöiden lukumäärä (niin että 

kummankin osuus on puolet). 

Omaisuuseriä koskevaan jakotekijään 

taasen olisi kuuluttava kaikki aineelliset 

(10) Yhdistetyn veropohjan jakokaavaan 

olisi kuuluttava neljä yhtäläisesti 

painotettua jakotekijää, jotka ovat 

työvoima, omaisuuserät, myynti 

määränpäittäin sekä verkkoalustojen ja -

palvelujen käyttäjien henkilötietojen 

kerääminen ja hyödyntäminen. Näiden 

yhtäläisesti painotettujen tekijöiden olisi 

edustettava tasapainoista lähestymistapaa 

verotettavien voittojen jakamisessa 

asianomaisten jäsenvaltioiden kesken, ja 

niiden olisi varmistettava, että voitot 

verotetaan siellä missä ne on tosiasiallisesti 

ansaittu. Työvoima ja omaisuuserät olisi 

sen vuoksi kohdennettava siihen 

jäsenvaltioon, jossa työtä tehdään tai jossa 

omaisuuserät sijaitsevat, jolloin ne antavat 

asianmukaisen painoarvon 

alkuperäjäsenvaltion intresseille, kun taas 

myynti olisi kohdennettava tavaroiden tai 

palvelujen määräjäsenvaltioon. Jotta 

voidaan ottaa huomioon palkkatasojen erot 

eri puolilla unionia ja jotta yhdistetyn 

veropohjan jako olisi oikeudenmukainen, 

työvoimaa koskevan jakotekijän olisi 

sisällettävä sekä henkilöstömenot että 

työntekijöiden lukumäärä (niin että 

kummankin osuus on puolet). 
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hyödykkeet muttei aineettomia 

hyödykkeitä eikä rahoitusvaroja, koska ne 

eivät ole paikkaan sidottuja ja tästä 

seuraisi riski, että tämän direktiivin 

sääntöjä voitaisiin kiertää. Silloin, kun 

jakamisen tulos ei poikkeuksellisten 

olosuhteiden vuoksi vastaa 

oikeudenmukaisella tavalla liiketoiminnan 

laajuutta, olisi säädettävä suojalausekkeella 

mahdollisuudesta käyttää vaihtoehtoista 

tulonjakomenetelmää. 

Omaisuuseriä koskevaan jakotekijään 

taasen olisi kuuluttava ainoastaan 

aineelliset hyödykkeet. Silloin, kun 

jakamisen tulos ei poikkeuksellisten 

olosuhteiden vuoksi vastaa 

oikeudenmukaisella tavalla liiketoiminnan 

laajuutta, olisi säädettävä suojalausekkeella 

mahdollisuudesta käyttää vaihtoehtoista 

tulonjakomenetelmää. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksessa toistetaan ECON-valiokunnan tarkistus 10 sellaisena kuin se on hyväksytty. 
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Tarkistus  69 

Matt Carthy, Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Martina 

Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Helmut 

Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (20 a) Komission olisi välittömästi 

tehtävä uusi vaikutustenarviointi, joka 

perustuu kattavampaan ja tarkempaan 

tietoaineistoon, jonka pohjana on OECD-

standardin mukainen maakohtainen 

raportointi ja joka nyt on yksityisesti 

jäsenvaltioiden veroviranomaisten 

saatavilla. 

Or. en 
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Tarkistus  70 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Dimitrios 

Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Helmut Scholz 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0051/2018 

Alain Lamassoure 

Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja 

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS) 

Ehdotus direktiiviksi 

28 artikla – 5 c kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 c. Henkilötietojen kerääminen ja 

hyödyntäminen kaupallisiin tarkoituksiin 

verkkoalustojen ja -palvelujen käyttäjien 

henkilötietojen keräämisen ja käytön 

yhteydessä on määriteltävä asetuksen 

2016/679/EU mukaisesti. 

 i) Tietojen keruulla jäsenvaltiota 

kohden tarkoitetaan ainoastaan tietoja, 

jotka on kerätty verkkoalustojen ja -

palvelujen käyttäjien alkuperäisessä 

alkuperäpaikassa eikä kerättyjä tietoja, 

jotka ovat siirrettävänä tai varastossa. 

 ii) Tarkasteltaessa verkkoalustojen ja 

-palvelujen käyttäjien henkilötietojen 

käyttöä olisi varmistettava, että niissä ei 

ole päällekkäisyyttä muiden kaavan 

osatekijöiden, esimerkiksi myynnin, 

kanssa. 

Or. en 

 

 


