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EHDOTUKSET 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 

valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se 

myöhemmin hyväksyy: 

1. suhtautuu myönteisesti komission äskettäisiin aloitteisiin ja kehottaa jäsenvaltioita 

torjumaan tehokkaammin veropetoksia, veronkiertoa ja verojen välttelyä, edistämään 

selkeämpiä, avoimempia ja oikeudenmukaisempia veropäätöksiä, torjumaan 

aggressiivista verosuunnittelua, välttämään kaksinkertaista verotusta ja verottamatta 

jättämistä ja lopettamaan epäoikeudenmukaisen ja haitallisen keskinäisen 

verokilpailunsa; 

2. edellyttää, että yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa koskeva järjestelmä käynnistetään 

uudelleen, ja kehottaa panemaan sen täytäntöön kokonaisuudessaan soveltaen perustana 

kattavaa vaikutustenarviointia ja toissijaisuusperiaatteen kunnioittamista sekä 

asianmukaisia välineitä, joilla vältetään järjestelmän väärinkäyttö; katsoo, että yhteistä 

yhdistettyä yhtiöveropohjaa koskevassa järjestelmässä olisi vältettävä tarpeetonta 

hallinnollista kuormitusta ja säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten 

lisäämistä ja että olisi tukittava kansallisten järjestelmien väliset porsaanreiät; katsoo 

myös, että yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan olisi täydennettävä sitä, että 

monikansallisilta yhtiöiltä aletaan edellyttää julkista ja avointa maakohtaista raportointia; 

3. muistuttaa, että viimeaikaisesta kehityksestä huolimatta neuvoston tasolla ei ole tehty 

merkittäviä päätöksiä yhtiöiden verottamisesta, ja pitää yhteistä yhdistettyä 

yhtiöveropohjaa kriittisenä askeleena kohti unionin integraation syventämistä; 

4. panee merkille komission ehdotuksen, jonka mukaan ensimmäisessä vaiheessa otetaan 

käyttöön yksinkertainen yhteinen yhtiöveropohja (ilman yhdistämistä) ja siihen asti, 

kunnes yhdistäminen otetaan jälleen käyttöön myöhemmässä vaiheessa, komissio 

sisällyttää aloitteeseen rajatylittävien tappioiden hyvityksen; huomauttaa, ettei tämä 

hyvitys täysin korvaa yhdistämistä ja että tämän uuden järjestelmän täysin 

toimintavalmiiksi saamiseen tarvitaan aikaa; 

5. katsoo, että veropolitiikan ja yritysverotuksen olisi muodostettava merkittävä väline, jolla 

lisätään innovointia, kilpailukykyä, kasvua, työpaikkoja ja investointeja; katsoo, että 

jäsenvaltioiden on kaikkien yritysten tehokkaamman, merkittävästi vähemmän 

veronkiertoa suosivan, avoimemman ja oikeudenmukaisemman verokohtelun avulla 

edistettävä houkuttavaa, kilpailukykyistä ja vakaata liiketoimintaympäristöä, joka antaa 

yrityksille, myös pk-yrityksille, innovaatioyrityksille, perheyrityksille, itsensä 

työllistäneille henkilöille ja vapaan ammatin harjoittajille, mahdollisuuden 

yksinkertaisempaan rajojen yli ulottuvaan toimintaan unionissa, minkä yhtenä 

tarkoituksena on houkutella lisää ulkomaisia investointeja; pitää valitettavana, että pk-

yrityksiin nähden etulyöntiasemassa olevat monikansalliset yhtiöt käyttävät 

aggressiivisen verosuunnittelun välineitä, mikä heikentää pk-yritysten kilpailukykyä; 

vaatii edistämään kilpailukykyisiä, yksinkertaisia ja koordinoidumpia verojärjestelmiä, 

joissa myönnetään vähemmän verovapautuksia; vaatii myös poistamaan haitalliset 

verotustoimenpiteet tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja jäsenvaltioiden 

kesken; 
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6. on vahvasti sitä mieltä, että veropetosten, veronkierron ja verojen välttelyn torjuntaa olisi 

toteutettava laajemmassa mittakaavassa ja OECD:n suositusten mukaisesti; kehottaa 

komissiota antamaan ehdotuksen, jolla vahvistetaan kriteerit ”veroparatiisien” 

määrittelemiseksi unionin määritelmän perusteella, sekä neuvottelemaan unionin puolesta 

verosopimuksista kolmansien maiden kanssa tässä asiassa; korostaa, että yhteisen 

määritelmän puuttuminen vääristää sisämarkkinoita ja aiheuttaa oikeudellista 

epävarmuutta; 

7. korostaa, että veroja ja osinkoja on maksettava niissä maissa, joissa harjoitetaan 

taloudellista toimintaa tai luodaan arvoa ja joissa käytetään julkisia palveluja ja 

infrastruktuureja; kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan kyseisiä periaatteita kansallisessa 

verolainsäädännössään; pitää valitettavana, että kansallisten verojärjestelmien liiallista 

monimutkaisuutta ja niiden välisiä eroja käytetään aggressiiviseen verosuunnitteluun;  

8. korostaa, että tässä yhteydessä tarvitaan selkeitä, avoimia ja yhtenäisiä sääntöjä voittoja ja 

arvonmuodostusta koskevaa kirjanpitoa varten; 

9. kannattaa avoimuusperiaatetta ja veroviranomaisten välistä automaattista tietojenvaihtoa 

veropäätösten yhteydessä; toteaa, että näin voidaan parantaa jäsenvaltioiden keskinäistä 

luottamusta; katsoo, että veropäätöksiä käytetään, jotta veronmaksajille voidaan taata 

oikeusvarmuus ja suotuisa liiketoimintaympäristö; 

10. toteaa, että myös digitalisoituminen on haasteena kansallisille verotusjärjestelmille ja 

rajatylittävälle toiminnalle; korostaa tässä yhteydessä, että yritysverotuksen yleisiä 

periaatteita on sovellettava yhtenäisesti; kehottaa komissiota edistämään yhtenäisen 

määritelmän antamista digitaalisen yrityksen ”pysyvälle toimipaikalle” ja ”taloudelliselle 

sisällölle”, jotta parannetaan tietyllä alueella tuotetun voiton arvioimista ja jotta vero 

voidaan määrittää sen mukaisesti; 

11. katsoo, että yritysten hyvän hallintotavan mukaiset avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta 

koskevat perusperiaatteet edistävät vahvaa ja vakaata taloutta vähentämällä markkinoiden 

epävakautta ja lisäämällä luottamusta yrityksiin; kehottaa laatimaan julkisia maakohtaisia 

raportteja suurista yrityksistä kaikilla aloilla, jotta lisätään niiden toimintaa koskevaa 

avoimuutta etenkin tehtyjen voittojen, voitoista maksettujen verojen ja saatujen tukien 

osalta; katsoo, että pakollinen raportointi tällä alalla on tärkeä osa vastuuta, joka 

yrityksillä on sidosryhmiä ja yhteiskuntaa kohtaan; 

12. katsoo, että sisämarkkinoiden tehokas toimivuus edellyttää avoimempaa, yhteistyöhön 

perustuvaa ja asteittain yhdenmukaistettua verokehystä; painottaa, että nykytilanteessa 

unionin pk-yritykset voivat kohdata epäreilua kilpailua verrattuna monikansallisiin 

yhtiöihin, jotka voivat suunnitella rakenteensa keinotekoisesti siten, että niiden verojen 

määrä alenee; 

13. katsoo, että on otettava huomioon jäsenvaltioiden täysivaltaiset oikeudet sekä erot talous-

, kauppa- ja yrityssektoreilla näiden kasvuun ja kehitykseen sekä sosiaaliseen 

yhteenkuuluvuuteen kohdistuvien vaikutusten kannalta niin jäsenvaltioissa kuin koko 

unionissa; 

14. painottaa, että on tärkeää varmistaa verotuksen avoimuutta koskevan tavoitteen 

täyttyminen sekä turvata henkilötietojen suoja, vaihdettujen tietojen luottamuksellisuus ja 
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liiketoiminnan harjoittamisen vapaus; kehottaa etsimään tässä yhteydessä ratkaisuja, 

joissa avoimuus ja luottamuksellisuus ovat tasapainossa; 

15. korostaa, että unionin aloitteet eivät saisi lisätä tarpeettomasti hallinnollista kuormitusta 

eivätkä säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia; katsoo, että kaikilla 

ehdotuksilla olisi lisättävä hallinnollisen prosessin oikeusvarmuutta, avoimuutta, 

yksinkertaisuutta ja nopeutta;  

16. muistuttaa, että toteutetuista toimenpiteistä huolimatta ilmenee edelleen kaksinkertaiseen 

verotukseen liittyviä tapauksia, jotka on ratkaistava; kannustaa laatimaan helpompia, 

nopeampia ja avoimempia ratkaisuja, erityisesti pk-yrityksille, itsenäisille 

ammatinharjoittajille ja vapaan ammatin harjoittajille; ehdottaa ulkomaille maksettuihin 

veroihin perustuvien luottojen käytön helpottamista; 

17. toteaa, että kahdenvälisten ja monenvälisten verosopimusten monimutkaisuus johtaa 

usein porsaanreikiin, jotka suosivat veronkiertoa kotimaan verotusjärjestelmissä; 

18. korostaa, että asiasta vastaavien veroviranomaisten on vaihdettava tietoja, myös 

veropäätöksistä, automaattisesti, avoimesti, välittömästi ja kattavasti; katsoo, että tämä 

voitaisiin toteuttaa unionin keskitetyllä hakemistolla, ja kannustaa verotusasioissa 

toimivaltaisia viranomaisia parantamaan tietojenvaihtoaan; 

19. katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi verotukseen liittyvissä menettelyissä 

otettava laajemmin käyttöön elektronisia ratkaisuja vähentääkseen siten hallinnollista 

rasitusta ja yksinkertaistaakseen rajatylittäviä menettelyjä; 

20. korostaa laajan itsemääräämisoikeuden merkitystä verotuksen alalla ja kehottaa 

säilyttämään verotuksen jokaisen jäsenvaltion kansallisen toimivallan alaisuudessa, kuten 

perustamissopimuksissa määrätään; kannustaa kuitenkin lisäämään viranomaisten välistä 

tietojenvaihtoa verotukseen liittyvissä asioissa; 

21. ehdottaa, että komissio arvioi vaikutuksia, joita aiheutuu unionin nykyisistä 

erityistalousalueista, joita käytettiin edistämään kasvua ja talouden elpymistä rajatulla, 

kriisin tai korkean työttömyyden koettelemalla alueella, kuten raja-alueilla; kehottaa tässä 

yhteydessä vaihtamaan parhaita käytäntöjä veroviranomaisten välillä; korostaa, että 

veroetuja epäedullisessa asemassa oleville alueille tuottamaan suunniteltujen 

menettelytapojen on oltava yhdenmukaisia veroavoimuuden parantamista sekä 

veronkierron ja veropetosten torjumista koskevien unionin tavoitteiden kanssa eivätkä ne 

saa vesittää alueellista apua koskevaa unionin nykyistä oikeudellista järjestelmää;  

22. pyytää, että pääsyn EU:ssa toimivien yritysten tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa 

koskeviin tietoihin, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 

N:o 2015/8491, on katettava myös yritysten yleistä voimassa olevaa yhtiöverokantaa 

koskevat tiedot, jotka perustuvat tilinpäätökseen, joka vahvistetaan ja julkistetaan 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU2 mukaisesti; pyytää myös, 

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, 

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73). 
2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, 

tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY 

ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19). 
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että pääsyn näihin tietoihin on oltava suora ja se on tarjottava sähköisesti, ilman 

tarpeettomia muodollisuuksia ja asianomaisten viranomaisten helposti ymmärtämällä 

kielellä; 

23. korostaa, että unionin talouden vakauttaminen pitkällä aikavälillä edellyttää 

finanssivakausunionin toteutumista; 

24. katsoo, että tehokkaampaa yhtiöverotusta koskevien aloitteiden olisi sisällettävä uusien 

yritysten liiketoimintaympäristöä parantavia ehdotuksia, kuten sijoittajille myönnettävät 

verokannustimet, jotta nämä sijoittaisivat uudelleen pääomavoittoja pieniin ja 

suuririskisiin unionin yrityksiin, tai selkeämmät osakeoptioiden verotusta koskevat 

säännöt; 

25. korostaa, että kunnes yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja on pantu kokonaisuudessaan 

täytäntöön, on tuettava veropäätöksiä ja muita luonteeltaan tai vaikutuksiltaan 

samankaltaisia toimenpiteitä käsittelevää erityisvaliokuntaa, joka tutkii patenttiboksien 

väärinkäyttöä, pöytälaatikkoyrityksiä ja muita verosuunnitteluun liittyviä käytäntöjä, 

joiden tarkoituksena on välttää veroja tai minimoida ne, sillä kaikenlainen verojen 

välttely johtaa lopulta julkisen velan kasvuun ja/tai pk-yrityksiltä ja kansalaisilta 

perittävien verojen lisääntymiseen; 

26. kehottaa vahvistamaan säännön, jonka mukaan julkiset laitokset, unioni, jäsenvaltiot ja 

niiden omistamat yritykset mukaan luettuina, eivät voi antaa julkisia varoja yrityksille, 

jotka eivät ole julkistaneet tosiasiallista omistajaansa ja edunsaajaansa, yleistä voimassa 

olevaa yhtiöverokantaansa eivätkä maakohtaisia raportteja; 

27. pyytää komissiota ehdottamaan yhdenmukaisia kriteerejä yritysten tutkimukseen ja 

kehittämiseen tekemien investointien verovapautuksille, jotta voidaan saavuttaa unionin 

tavoite kasvattaa tutkimus- ja kehitysmenot kolmeen prosenttiin BKT:stä vuoteen 2020 

mennessä; 

28. kehottaa komissiota hyödyntämään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 116 artiklaa, 

joka tarjoaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle välttämättömän oikeusperustan, jotta 

ne voivat tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen poistaa kilpailun 

vääristymiseen sisämarkkinoilla johtavia käytäntöjä, kuten verokilpailua, jota jäsenvaltiot 

käyvät ei-avoimien ja epäoikeudenmukaisten veropäätösten avulla; 

29. kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan 

käyttöönottoa koskevan lainsäädäntöehdotuksen, jotta voidaan parantaa 

liiketoimintaympäristöä ja torjua veron välttelyä unionissa. 
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