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Tarkistus 14
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Manon Aubry, José Gusmão
The Left -ryhmän puolesta
Jonás Fernández
S&D-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

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

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan O kappale

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

O. ottaa huomioon, että DAC3-
direktiivin mukaiset automaattista 
tietojenvaihtoa koskevat säännökset ovat 
johtaneet ilmoitettujen ACBR-päätösten ja 
APA-sopimusten merkittävään 
lisääntymiseen verrattuna edelliseen 
ajanjaksoon, jolloin niitä jaettiin vain 
harvoin ja spontaanisti, vaikka 
oikeudellisesti sitova vaatimus monien 
ACBR-päätösten ja APA-sopimusten 
jakamisesta on ollut voimassa vuodesta 
1977 lähtien, sillä vuonna 2017 raportoitiin 
17 652 ACBR-päätöksestä/APA-
sopimuksesta, kun niitä raportoitiin vain 
2 529 vuonna 2016, 113 vuonna 2015 ja 11 
vuonna 2014;

O. ottaa huomioon, että DAC3-
direktiivin mukaiset automaattista 
tietojenvaihtoa koskevat säännökset ovat 
johtaneet ilmoitettujen ACBR-päätösten ja 
APA-sopimusten merkittävään 
lisääntymiseen verrattuna edelliseen 
ajanjaksoon, jolloin niitä jaettiin vain 
harvoin ja spontaanisti, vaikka 
oikeudellisesti sitova vaatimus monien 
ACBR-päätösten ja APA-sopimusten 
jakamisesta on ollut voimassa vuodesta 
1977 lähtien, sillä vuonna 2017 raportoitiin 
17 652 ACBR-päätöksestä/APA-
sopimuksesta, kun niitä raportoitiin vain 
2 529 vuonna 2016, 113 vuonna 2015 ja 11 
vuonna 2014; toteaa, että menestystä ei 
voida mitata pelkästään ilmoitettujen 
ACBR-päätösten ja APA-sopimusten 
kokonaismäärän lisääntymisellä, kuten 
LuxLetters-paljastukset osoittivat;

Or. en
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Tarkistus 15
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Manon Aubry, José Gusmão
The Left -ryhmän puolesta
Jonás Fernández
S&D-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

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

Päätöslauselmaesitys
7 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. panee merkille, että DAC3-
direktiivissä on jätetty huomioimatta 
tiettyjä näkökulmia, ja katsoo, että sillä voi 
olla tahattomia kielteisiä vaikutuksia, kuten 
se, että verohallinnot eivät vaihda ACBR-
päätöksiä, jos ne ovat liian suotuisia, tai 
verohallinnot turvautuvat epävirallisiin 
järjestelyihin tietojenvaihdon 
välttämiseksi; pitää valitettavana 
varakkaiden yksityishenkilöiden 
etuuskohtelua; kehottaa tämän vuoksi 
laajentamaan DAC3-direktiivin mukaisen 
tietojenvaihdon soveltamisalaa siten, että 
se kattaa myös epämuodolliset järjestelyt, 
muut kuin ”ennakkoon tehtävät” APA-
sopimukset ja ACBR-päätökset 
(esimerkiksi liiketoimen jälkeiset 
sopimukset tai sopimukset palautusten 
ilmoittamisen jälkeen), luonnolliset 
henkilöt ja päätökset, jotka ovat edelleen 
voimassa mutta jotka annettiin tai joita 
muutettiin tai uudistettiin ennen vuotta 
2012; pitää valitettavana, että Euroopan 
parlamentin aiemmat asiaa koskevat 
pyynnöt on tähän mennessä jätetty 
huomiotta; pitää valitettavana, että DAC3-
direktiivin mukaiset tiedot ovat laadultaan 

7. panee merkille, että DAC3-
direktiivissä on jätetty huomioimatta 
tiettyjä näkökulmia, ja katsoo, että sillä voi 
olla tahattomia kielteisiä vaikutuksia, kuten 
se, että verohallinnot eivät vaihda ACBR-
päätöksiä, jos ne ovat liian suotuisia, tai 
verohallinnot turvautuvat epävirallisiin 
järjestelyihin tietojenvaihdon 
välttämiseksi; toteaa, että tästä on 
osoituksena esimerkiksi Luxemburgissa 
paljastanut käytäntö ilmoittaa 
varjoveropäätöksistä ns. tiedotteilla; pitää 
valitettavana varakkaiden 
yksityishenkilöiden etuuskohtelua; 
kehottaa tämän vuoksi laajentamaan 
DAC3-direktiivin mukaisen 
tietojenvaihdon soveltamisalaa siten, että 
se kattaa myös epämuodolliset järjestelyt, 
muut kuin ”ennakkoon tehtävät” APA-
sopimukset ja ACBR-päätökset 
(esimerkiksi liiketoimen jälkeiset 
sopimukset tai sopimukset palautusten 
ilmoittamisen jälkeen), luonnolliset 
henkilöt ja päätökset, jotka ovat edelleen 
voimassa mutta jotka annettiin tai joita 
muutettiin tai uudistettiin ennen vuotta 
2012; pitää valitettavana, että Euroopan 
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puutteellisia ja että jäsenvaltioiden 
verohallinnot eivät vielä käytä tai 
hyödynnä niitä laajasti; suosittaa, että 
veroviranomaisille olisi lähetettävä 
erityinen ilmoitus, jos DAC3-direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvasta 
veropäätöksestä hyötyvällä yrityksellä on 
veronalaista toimintaa;

parlamentin aiemmat asiaa koskevat 
pyynnöt on tähän mennessä jätetty 
huomiotta; pitää valitettavana, että DAC3-
direktiivin mukaiset tiedot ovat laadultaan 
puutteellisia ja että jäsenvaltioiden 
verohallinnot eivät vielä käytä tai 
hyödynnä niitä laajasti; suosittaa, että 
veroviranomaisille olisi lähetettävä 
erityinen ilmoitus, jos DAC3-direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvasta 
veropäätöksestä hyötyvällä yrityksellä on 
veronalaista toimintaa;

Or. en
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Tarkistus 16
Sven Giegold
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Manon Aubry, José Gusmão
The Left -ryhmän puolesta
Jonás Fernández
S&D-ryhmän puolesta
Evelyn Regner

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

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. pitää valitettavana Luxemburgin 
käytäntöä tehdä varjoveropäätöksiä, joka 
tuli esiin LuxLetters-paljastuksissa, sillä 
tämä johtaa siihen, että epävirallisia 
järjestelyjä ei ilmoiteta DAC3-direktiivissä 
edellytetyllä tavalla; kehottaa komissiota 
arvioimaan kiireesti sitä, rikkovatko 
Luxemburg ja muut jäsenvaltiot, joilla on 
samanlaisia käytäntöjä, mahdollisesti 
DAC3-direktiivin vaatimuksia, ja 
käynnistämään tarvittaessa 
rikkomismenettelyjä;

Or. en


