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LYHYET PERUSTELUT

Säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annettu neuvoston direktiivi 2003/48/EY 
(jäljempänä "direktiivi") hyväksyttiin vuonna 2003. Jäsenvaltiot alkoivat soveltaa sen 
säännöksiä 1. heinäkuuta 2005. Direktiivin tavoitteena on mahdollistaa se, että jäsenvaltiot 
voivat verottaa lainsäädäntönsä mukaisesti säästöjen korkotuloista myös niitä tosiasiallisia 
edunsaajia, jotka ovat jäsenvaltiossa asuvia verovelvollisia luonnollisia henkilöitä ja jotka 
saavat kyseiset korkotulot toisesta jäsenvaltiosta.

Direktiivin 18 artiklan mukaan komissio esittää kolmen vuoden välein neuvostolle 
kertomuksen direktiivin toiminnasta ja tekee neuvostolle näiden kertomusten perusteella 
tarvittaessa ehdotuksia direktiivin muuttamiseksi.

Komission 15. syyskuuta 2008 antamassa ensimmäisessä kertomuksessa todettiin, että 
direktiiviä on nykyään mahdollista kiertää käyttämällä välitystarkoituksessa sijoitusyhteisöjä 
(oikeushenkilöitä tai oikeudellisia järjestelyjä), joita tosiasiallisen edunsaajan tämänhetkinen 
virallinen määritelmä ei koske (määritelmä viittaa ainoastaan luonnollisiin henkilöihin) ja 
jotka eivät toistaiseksi ole direktiivin mukaan velvollisia toimimaan maksuasiamiehinä. 
Edelleen direktiiviä voidaan kiertää järjestämällä sijoitussalkku siten, että tulot, joissa saadaan 
velkasitoumuksiin verrattavalla tavalla hyötyä rajoitetusta riskistä, joustavuudesta ja 
sijoitukselle sovitusta tuotosta, jäävät direktiivissä esitetyn koronmaksun määritelmän 
ulkopuolelle.

Komission ehdotuksen tavoitteet ja toimenpiteiden kuvaus

Komission ehdotuksen tavoitteena on laajentaa direktiivin soveltamisalaa samalla kuitenkaan 
lisäämättä taloudellisten toimijoiden hallinnollista taakka. Lisäksi tarkoituksena on toteuttaa 
muutokset, joilla pyritään mahdollisuuksien mukaan sulkemaan komission kertomuksessa 
esille tuodut direktiiviin jäänet aukot sekä estämään vääristymät. 

Tosiasiallisen edunsaajan määritelmä

Direktiivin soveltamisalaan eivät nykyään sisälly sellaisille yhteisöille ja oikeudellisille 
järjestelyille suoritettavat maksut, jotka ovat luonnollisten henkilöiden omistuksessa, minkä 
takia luonnolliset henkilöt ovat voineet kiertää direktiivin säännöksiä käyttämällä yhteisöä tai 
oikeudellista järjestelyä välikätenä. Komissio katsoo, että tosiasiallisen edunsaajan 
määritelmän ulottaminen koskemaan kaikkia yhteisöille ja oikeudellisille järjestelyille 
suoritettavia maksuja ei olisi asianmukainen ratkaisu ja sellaisenaan se olisi liian raskas. 
Komission mielestä on tehokkaampaa velvoittaa maksuasiamiehet hyödyntämään tietoja, 
jotka ovat jo rahanpesun vastaisien velvoitteiden (direktiivi 2005/60/EY) vuoksi niiden 
käytettävissä (look through –menetelmä). Tällä pyritään saattamaan kaikki ne luonnolliset 
henkilöt, jotka käyttävät erilaisia välikäsiä säästöjensä tuottojen vastaanottamisessa, 
asuinvaltionsa tosiasiallisen verotuksen piiriin. 

Ehdotuksen mukaan EU:hun sijoittautuneet maksuasiamiehet soveltaisivat look through –
menetelmää maksuihin, jotka suoritetaan tietynlaisille EU:n ulkopuolelle sijoittautuneille 
yhteisöille ja oikeudellisille järjestelyille, joiden osalta ei varmisteta kyseisille yhteisöille 
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suoritettavien koronmaksujen asianmukaista verotusta. Nämä yhteisöt ja oikeudenkäyttöalueet 
luetellaan liitteessä I.

Rahanpesun estämiseksi voimassa olevien säännösten hyödyntäminen on perusteltua 
hallinnollisen lisätaakan välttämiseksi. Viittaukset edellä mainittuun direktiiviin ovat 
kuitenkin ongelmallisia muun muassa käsitteellisten erojen vuoksi, mikä vaikeuttaa
direktiivin tulkintaa. Rahanpesun torjumiseen tarkoitettu tiedonkeruujärjestelmä ei 
sellaisenaan sovellu direktiivin tarkoitukseen estää verokeinottelu. Rahanpesun vastaisten 
säännösten käyttämistä tässä direktiivissä tulisi selvittää lisää, jotta epäselvyyksiltä vältytään.

Maksuasiamies ja maksuasiamies maksua vastaanotettaessa

Komissio ehdottaa direktiivin 4 artiklassa maksuasiamiehen käsitteen selventämistä, ja 
muutoksen myötä välittäjänä toimivilla rakenteilla olisi velvollisuus toimia ”koronmaksun 
vastaanottaneena maksuasiamiehenä”. Positiivinen luettelo, joka sisältää kunkin jäsenvaltion 
yhteisöt ja oikeudelliset järjestelyt, joita pidetään ”koronmaksun vastaanottaneina 
maksuasiamiehinä”, ehdotetaan lisättäväksi liitteeksi III. Epäselväksi kuitenkin jää 
maksuasiamiesten keskinäinen vastuunjako tilanteissa, joissa useampi maksuasiamies toimii 
välirakenteena ennen säästöjen tuoton päätymistä tosiasialliselle edunsaajalle.

Koronmaksujen määritelmä

Komissio ehdottaa direktiivin 6 artiklaa muutettavaksi siten, että saatujen "korkojen" 
määritelmään sisällytetään korkotulojen lisäksi myös korkotuloja olennaisesti vastaavat tulot, 
jotka saadaan arvopapereista ja joita sijoittajan kannalta voidaan pitää velkasitoumuksia 
vastaavina, koska niihin liittyvä riski on tiedossa ja se ei ole suurempi kuin 
velkasitoumuksissa (sijoittaja saa arvopapereiden juoksuajan erääntyessä vähintään 95 
prosenttia sijoitetusta pääomasta takaisin). Ehdotuksessa halutaan mahdollisimman vähän 
rasittaa talousalueen sijoitustoimintaa, jolloin 95 prosenttia taattua pääomaa kynnysarvona on 
arvopapereiden osalta perusteltu ja siitä koituva haitta on oikeasuhteinen muutoksesta 
saatavaan hyötyyn nähden. 

Komissio ehdottaa lisäksi direktiivin ulottamista kattamaan sellaiset 
henkivakuutussopimuksista saadut etuudet, jotka ovat suoraan verrattavissa yhteistä 
sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, koska niiden tosiasiallinen positiivinen toiminta, 
josta etuudet syntyvät, liittyy täysin direktiivin mukaisiin velkasitoumuksista saataviin 
tuloihin ja muihin vastaaviin tuloihin ja koska ne eivät tarjoa merkittävää biometristen riskien 
kattamista (alle 5 prosenttia). Määritelmän laajentaminen tällaisiin henkivakuutustuotteisiin 
liittyy veronkiertotapauksiin, jotka jatkossa kyseisellä muutoksella voidaan komission 
mukaan torjua. Olisi kuitenkin pyrittävä yleisempään sääntelyyn, jolloin direktiivin 
kiertäminen uusien sijoitustuotteiden kehittyessä olisi estettävissä. Tehokkaiden, mutta 
kuitenkin oikeasuhtaisten keinojen löytäminen on haasteellista.

Lähdeveron perimistä koskeva siirtymäkausi

Belgia, Itävalta ja Luxemburg hyötyvät voimassa olevan direktiivin mukaan siirtymäkaudesta, 
jonka aikana ne jäävät automaattisen tietojenvaihtojärjestelmän ulkopuolelle soveltaessaan 
vaihtoehtoista lähdeverojärjestelmää. Komissio ei tee kyseistä asiaa koskevia ehdotuksia. 
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Komissio ei myöskään tee ehdotuksia verotulojen jakamiseksi lähdeverojärjestelmää 
käytettäessä.

°

°     °

Komission ehdottamat muutokset direktiivin ovat tarpeellisia veronkierron estämiseksi ja 
nykyisen direktiivin soveltamisalan selkeyttämiseksi. Ehdotetut muutokset ovat kuitenkin 
edelleen osittain vaikeaselkoisia ja tulkinnanvaraisia. Esittelijä ei tässä vaiheessa tee 
tarkistuksia komission ehdotukseen pitäessään sitä nykytilanteeseen nähden selvänä 
edistysaskeleena. 

JOHTOPÄÄTÖKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.
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