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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

A. ottaa huomioon, että EU:n 
ongelmana ovat epäoikeudenmukaiset tai 
aggressiiviset verokäytännöt; toteaa, että 
Euroopan unionin jäsenvaltiot menettävät 
vuosittain 160–190 miljardia euroa12 
monikansallisten yritysten verovilpin ja 
voitonsiirtojen vuoksi; ottaa huomioon, että 
nämä menetykset ovat merkittäviä, kun 
otetaan huomioon, että unionia koettelee 
parhaillaan terveys-, sosiaali- ja 
talouskriisi, jonka parissa unioni joutuu 
kamppailemaan; ottaa huomioon, että 
1,5 biljoonaa euroa EU:n veronmaksajien 
varallisuutta oli vuonna 2016 unionin 
ulkopuolella, mikä johti keskimäärin 
46 miljardin euron verotulojen 
menetykseen unionissa yksityishenkilöiden 
verovilpin vuoksi13; ottaa huomioon, että 
nämä määrät ovat vain osa 
yksityishenkilöiden ja yritysten 
harjoittamaa veronkiertoa koskevaa yleistä 
ongelmaa ja että tämä arvo on 
lainvastaisesti pois kansallisista 
talousarvioista, minkä vuoksi se aiheuttaa 
lisärasitetta sääntöjä noudattaville 
veronmaksajille;

_________________
12 Dover ja muut: Bringing transparency, 
coordination and convergence to corporate 
tax policies in the European Union, Part I: 
Assessment of the magnitude of aggressive 
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12 Dover ja muut: Bringing transparency, 
coordination and convergence to corporate 
tax policies in the European Union, Part I: 
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corporate tax planning, Euroopan 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
Euroopan tason lisäarvoyksikkö, syyskuu 
2015.
13 European Commission, Directorate-
General for Taxation and Customs Union, 
Taxation Papers, Working Paper No 76, 
‘Estimating International Tax Evasion by 
Individuals’, September 2019, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/
taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf 

Assessment of the magnitude of aggressive 
corporate tax planning, Euroopan 
parlamentin tutkimuspalvelujen pääosasto, 
Euroopan tason lisäarvoyksikkö, syyskuu 
2015.
13 European Commission, Directorate-
General for Taxation and Customs Union, 
Taxation Papers, Working Paper No 76, 
‘Estimating International Tax Evasion by 
Individuals’, September 2019, 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/
taxation/files/2019-taxation-papers-76.pdf 
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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 
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tai tallelokeroissa (e) huvialusten ja 
yksityisten lentokoneiden omistaminen 
sekä f) tilit suuremmilla vertaislainoilla, 
joukkorahoituksella ja vastaavilla 
alustoilla;

tallelokeroissa, e) huvialusten ja yksityisten 
lentokoneiden omistaminen, f) tilit 
suuremmilla vertaislainoilla, 
joukkorahoituksella ja vastaavilla alustoilla 
ja g) varallisuuden siirrot trusteille, 
säätiöille ja voittoa tavoittelemattomille 
yhteisöille;
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