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Valtiovarainvaliokunnan verojaostolle

U 7/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi
sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta
Valtioneuvoston kirjelmä koskee EU-komission 28.1.2016 antamaa esitystä direktiiviksi, jolla pyritään yhtenäistämään ja vahvistamaan jäsenvaltioiden sääntöjä veronkiertämisen torjumiseksi. Direktiiviesityksen
tarkoituksena on myös koordinoida OECD:n BEPS-työn implementointia yhtenäisesti EU-tasolla.
Direktiiviesityksessä on kuusi erillistä esitystä veron kiertämisen estämiseksi. Nämä ovat korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, ns.
maastapoistumisvero, verosopimuksiin otettava ns. switch over clause,
yleisen veronkiertosäännöksen säätäminen, ns. väliyhteisölainsäädännön säätäminen sekä verojärjestelmien eroista johtuvien nolla verotilanteiden estäminen (ns. hybridisääntö).
Edellä mainituista kohdista BEPS-toimenpidesuosituksiin perustuvat
korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, väliyhteisölainsäädäntö sekä ns. hybridisääntely. Muilta osin kyseessä on siten ohi BEPS:n menevä sääntely.
Valtioneuvoston on kantanaan todennut, että se kannattaa pyrkimyksiä
torjua veron kiertämistä ja aggressiivista verosuunnittelua kansainvälisellä ja Euroopan unionin tasolla sekä suurimmaksi osaksi sääntelyä
direktiivissä esitetyillä aloilla. Kuten valtioneuvosto on kantanaan todennut, on kansainvälinen yhteistoiminta em. tavoitteiden saavuttamisessa keskeistä. OECD:n BEPS- työ on G20- ja OECD-maiden yhteinen hanke. On tärkeää, että kaikki tahot etenevät yhdessä rintamassa
BEPS-suositusten täytäntöönpanossa. EU:n ei tule sortua ylisääntelyyn
suhteessa EU-ulkopuolisiin maihin.
EU:n komission strategiassa keskeisessä asemassa ovat talouskasvu,
työllisyys ja investoinnit. Nämä ovat välttämättömiä myös Suomen talouden suunnan kääntämiseksi. Direktiiviesitys ei sisällä lainkaan vaikutusarviota esitettyjen muutosten vaikutuksesta EU-alueen kilpailukyyn. Kuten valtioneuvostokin on kantanaan esittänyt, on direktiiviesityksen jatkovalmistelussa otettava huomioon ehdotetun sääntelyn vaikutus jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin kilpailukykyyn. Suomen tulee
aktiivisesti vaatia taloudellisen vaikutusarvioinnin tekemistä direktiiviesityksestä.
On tärkeää, että direktiiviehdotusten jatkovalmistelussa otetaan huomioon ehdotettujen säännösten yhteensopivuus kansallisesti jo voimassa
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olevien vastaavien säännösten sekä koko kansallisen tuloverojärjestelmän kanssa. Suomella on voimassa sisäisessä lainsäädännössämme esitetyistä sääntelyistä jo neljä: korkojen vähennysoikeuden rajoitus, väliyhteisölainsäädäntö, yleinen veronkiertosäännös sekä uusimpana emo-tytäryhtiödirektiivin muutoksen myötä voimaan tullut osinkojen verovapauden rajoittaminen ns. hybriditilanteissa. Suomen tulee
aktiivisesti toimia siten, että kansallinen lainsäädäntömme täyttää mahdollisessa direktiivissä asetetun minimisääntelyn edellytykset.

