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30.6.2021 A9-0193/2

Tarkistus 2
Eugen Jurzyca
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2021
Sven Giegold
Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano
(2020/2046(INI))

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan P a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

 P a. ottaa huomioon, että parlamentti 
arvostaa ja tukee jäsenvaltioiden välisen 
terveen verokilpailun etuja;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/3

Tarkistus 3
Eugen Jurzyca
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2021
Sven Giegold
Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano
(2020/2046(INI))

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että veroviranomaisten on 
pantava säännöt paremmin täytäntöön ja 
sovellettava niitä paremmin, jotta tulojen 
ilmoittamatta jättämisen riski voidaan 
minimoida, ja kehottaa siksi komissiota 
takaamaan sääntöjen paremman 
täytäntöönpanon; toteaa kuitenkin, että 
tietyntyyppiset tulot ja varat ei 
edelleenkään kuulu sääntöjen 
soveltamisalaan, mikä aiheuttaa 
verovelvoitteiden kiertämisen vaaran; 
kehottaa komissiota arvioimaan tarvetta ja 
parasta mahdollista tapaa sisällyttää 
automaattiseen tietojenvaihtoon seuraavat 
omistajuutta koskevat tiedot, tulot ja muut 
kuin rahoitusvarat, ja antamaan asiaa 
koskevia konkreettisia ehdotuksia: a) 
kiinteän omaisuuden ja yritysten 
tosiasialliset omistajat ja edunsaajat, b) 
kiinteään omaisuuteen liittyvät 
pääomavoitot ja rahoitusvaroihin, 
mukaan lukien valuuttakauppa, liittyvät 
pääomavoitot erityisesti sellaisten tapojen 
löytämiseksi, joiden avulla verohallinnot 
voivat saada paremmin tietoja 
realisoituneiden pääomavoittojen 
tunnistamiseksi, c) muulle kuin 
säilytystilille maksetut osinkotulot, d) 
muut kuin rahoitusvarat, kuten käteinen, 
taide, kulta tai muut arvoesineet, joita 
säilytetään vapaasatamissa, 
tullivarastoissa tai tallelokeroissa e) 

3. toteaa, että veroviranomaisten on 
pantava säännöt paremmin täytäntöön ja 
sovellettava niitä paremmin, jotta tulojen 
ilmoittamatta jättämisen riski voidaan 
minimoida, ja kehottaa siksi komissiota 
takaamaan sääntöjen paremman 
täytäntöönpanon; toteaa kuitenkin, että 
tietyntyyppiset tulot ja varat ei 
edelleenkään kuulu sääntöjen 
soveltamisalaan, mikä aiheuttaa 
verovelvoitteiden kiertämisen vaaran; 
pyytää komissiota arvioimaan tarvetta 
sisällyttää automaattiseen tietojenvaihtoon 
omistajuutta, tuloja ja muita kun 
rahoitusvaroja koskevat kohtuulliset 
lisätiedot asettamatta kohtuutonta 
rasitusta kansalaisille ja yrityksille;
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huvialusten ja yksityisten lentokoneiden 
omistaminen sekä f) tilit suuremmilla 
vertaislainoilla, joukkorahoituksella ja 
vastaavilla alustoilla;
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30.6.2021 A9-0193/4

Tarkistus 4
Eugen Jurzyca
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2021
Sven Giegold
Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano
(2020/2046(INI))

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. panee merkille, että alkuperäisen 
hallinnollista yhteistyötä koskevan 
direktiivin tehokkuutta rajoittaa 
merkittävästi se, että jäsenvaltioiden 
edellytetään ainoastaan raportoivan 
vähintään kahdesta tulolajista; panee 
merkille äskettäisen muutoksen, jolla 
jäsenvaltiot velvoitetaan vaihtamaan kaikki 
saatavilla olevat vähintään neljää tulolajia 
koskevat tiedot vuodesta 2024 alkavilta 
verokausilta; kehottaa komissiota 
vaikutustenarvioinnin jälkeen tekemään 
pakolliseksi raportoinnin kaikista 
soveltamisalaan kuuluvista tulo- ja 
varallisuuslajeista; kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään tehokkaita ja helposti 
saatavilla olevia rekistereitä tietojenvaihtoa 
varten; toteaa, että tällaiset toimet 
hyödyttävät myös kotimaista veronkantoa;

4. panee merkille, että alkuperäisen 
hallinnollista yhteistyötä koskevan 
direktiivin tehokkuutta rajoittaa 
merkittävästi se, että jäsenvaltioiden 
edellytetään ainoastaan raportoivan 
vähintään kahdesta tulolajista; panee 
merkille äskettäisen muutoksen, jolla 
jäsenvaltiot velvoitetaan vaihtamaan kaikki 
saatavilla olevat vähintään neljää tulolajia 
koskevat tiedot vuodesta 2024 alkavilta 
verokausilta; kehottaa jäsenvaltioita 
kehittämään tehokkaita ja helposti 
saatavilla olevia rekistereitä tietojenvaihtoa 
varten; toteaa, että tällaiset toimet 
hyödyttävät myös kotimaista veronkantoa;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/5

Tarkistus 5
Eugen Jurzyca
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2021
Sven Giegold
Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano
(2020/2046(INI))

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. huomauttaa, ettei ole säädetty 
seuraamuksista finanssilaitoksille, jotka 
eivät raportoi tietoja tai jotka raportoivat 
niitä väärin tai virheellisesti, ja että eri 
jäsenvaltioissa toteutettavat toimenpiteet 
eroavat toisistaan merkittävästi; muistuttaa, 
että DAC-direktiivin 25 a artiklan mukaan 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset raportoiville yhteisöille; 
pitää valitettavana, että komissio ei arvioi 
seuraamusten kokoa tai pelotevaikutusta 
kussakin jäsenvaltiossa ja että komissio ei 
ole tarjonnut vertailuesimerkkejä tai ohjeita 
tältä osin; kehottaa asettamaan 
noudattamatta jättämisestä 
yhdenmukaisempia ja tehokkaampia 
seuraamuksia, joilla on pelotevaikutus;

17. huomauttaa, ettei ole säädetty 
seuraamuksista finanssilaitoksille, jotka 
eivät raportoi tietoja tai jotka raportoivat 
niitä väärin tai virheellisesti, ja että eri 
jäsenvaltioissa toteutettavat toimenpiteet 
eroavat toisistaan merkittävästi; muistuttaa, 
että DAC-direktiivin 25 a artiklan mukaan 
jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
seuraamukset raportoiville yhteisöille; 
pitää valitettavana, että komissio ei arvioi 
seuraamusten kokoa tai pelotevaikutusta 
kussakin jäsenvaltiossa ja että komissio ei 
ole tarjonnut vertailuesimerkkejä tai ohjeita 
tältä osin; muistuttaa, että sääntöjen 
noudattamisen tehokas valvonta kuuluu 
jäsenvaltioiden toimivaltaan vero-, 
hallinto-, yritys- ja rikoslainsäädännön 
alalla;

Or. en
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30.6.2021 A9-0193/6

Tarkistus 6
Eugen Jurzyca
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2021
Sven Giegold
Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano
(2020/2046(INI))

Päätöslauselmaesitys
24 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

24. panee merkille, että komissio 
seuraa hallinnollista yhteistyötä koskevaan 
direktiiviin liittyvän lainsäädännön 
saattamista osaksi jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä; toteaa kuitenkin, 
että tähän mennessä se ei ole toteuttanut 
suoria ja tehokkaita toimia jäsenvaltioiden 
toisilleen lähettämien tietojen heikkoon 
laatuun puuttumiseksi eikä varmistanut 
niiden seuraamusten tehokkuutta, joita 
jäsenvaltiot asettavat hallinnollista 
yhteistyötä koskevan direktiivin 
raportointia koskevien säännösten 
rikkomisesta; kehottaa painokkaasti 
komissiota tehostamaan toimiaan tältä osin 
ja ryhtymään suoriin ja tehokkaisiin 
toimiin puuttuakseen jäsenvaltioiden 
lähettämien tietojen heikkoon laatuun, 
kehittämään edelleen jäsenvaltioille 
antamaansa ohjeistusta DAC-direktiivin 
täytäntöönpanosta, riskianalyysien 
tekemisestä ja saatujen verotietojen 
käytöstä sekä käynnistämään 
rikkomusmenettelyjä hyödyntäen muun 
muassa maailmanlaajuisen foorumin21 ja 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
vastaisen toimintaryhmän arviointeja; 
kehottaa komissiota asettamaan tietojen 
laadun parantamisen etusijalle DAC-
kehyksen tulevissa tarkistuksissa;

____________

24. panee merkille, että komissio 
seuraa hallinnollista yhteistyötä koskevaan 
direktiiviin liittyvän lainsäädännön 
saattamista osaksi jäsenvaltioiden 
kansallista lainsäädäntöä; toteaa kuitenkin, 
että tähän mennessä se ei ole toteuttanut 
suoria ja tehokkaita toimia jäsenvaltioiden 
toisilleen lähettämien tietojen heikkoon 
laatuun puuttumiseksi eikä varmistanut 
niiden seuraamusten tehokkuutta, joita 
jäsenvaltiot asettavat hallinnollista 
yhteistyötä koskevan direktiivin 
raportointia koskevien säännösten 
rikkomisesta; kehottaa painokkaasti 
komissiota tehostamaan toimiaan tältä osin 
ja ryhtymään suoriin ja tehokkaisiin 
toimiin puuttuakseen jäsenvaltioiden 
lähettämien tietojen heikkoon laatuun, 
kehittämään edelleen jäsenvaltioille 
antamaansa ohjeistusta DAC-direktiivin 
täytäntöönpanosta, riskianalyysien 
tekemisestä ja saatujen verotietojen 
käytöstä; kehottaa komissiota asettamaan 
tietojen laadun parantamisen etusijalle 
DAC-kehyksen tulevissa tarkistuksissa;
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21 Verotusta koskevaa avoimuutta ja 
tietojenvaihtoa käsittelevä 
maailmanlaajuinen foorumi.
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30.6.2021 A9-0193/7

Tarkistus 7
Eugen Jurzyca
ECR-ryhmän puolesta

Mietintö A9-0193/2021
Sven Giegold
Verotietojen vaihtoa koskevien EU:n vaatimusten täytäntöönpano
(2020/2046(INI))

Päätöslauselmaesitys
52 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

52. pitää erittäin valitettavana, että 
kaikki jäsenvaltiot – Suomea ja Ruotsia 
lukuun ottamatta – epäsivät parlamentilta 
pääsyn tietoihin, jotka ovat olennaisen 
tärkeitä DAC-direktiivin säännösten 
täytäntöönpanon arvioimiseksi; pitää 
valitettavana, että komissio ei myöntänyt 
parlamentille pääsyä sen hallussa oleviin 
asiaa koskeviin tietoihin; katsoo, että näin 
itse asiassa parlamenttia estetään 
toteuttamasta komission poliittista 
valvontaa koskevaa tehtäväänsä SEU-
sopimuksen 14 artiklan ja 17 artiklan 
8 kohdan mukaisesti; toteaa, että tässä 
täytäntöönpanoa koskevassa mietinnössä 
on näin ollen merkittäviä puutteita; 
kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota 
lopettamaan asiaankuuluvien asiakirjojen 
jakamisesta kieltäytymisen suoraan 
sovellettavan asetuksen 1049/200138 ja 
SEU-sopimuksen 13 artiklan 2 kohdassa 
määrätyn vilpittömän yhteistyön 
periaatteen mukaisesti; kehottaa 
parlamenttia käyttämään kaikkia 
käytettävissään olevia keinoja sen 
varmistamiseksi, että se saa kaikki 
asiakirjat, joita tarvitaan DAC-direktiivin 
täytäntöönpanon kattavaa arviointia 
varten;
____________
38 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

52. panee merkille, että kaikki 
jäsenvaltiot – Suomea ja Ruotsia lukuun 
ottamatta – epäsivät parlamentilta pääsyn 
tietoihin, jotka ovat olennaisen tärkeitä 
DAC-direktiivin säännösten 
täytäntöönpanon arvioimiseksi; panee 
merkille riskit, joita arkaluonteisten 
tietojen saatavuus merkitsisi 
liikesalaisuuden ja tietoturvan kannalta 
sekä parlamentin valtuuksien mahdollisen 
lisääntymisen ja byrokratiajärjestelmän 
kannalta; suhtautuu varauksellisesti 
pääsyyn tällaisiin tietoihin, koska se on 
oikeudellisesti ja poliittisesti 
arkaluonteinen asia; toteaa, että tässä 
täytäntöönpanoa koskevassa mietinnössä 
on näin ollen merkittäviä puutteita, jotka 
kuitenkin voidaan hyväksyä;
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asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 
30. toukokuuta 2001, Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, 
s. 43).

Or. en


