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PERUSTELUT
1.

Komissio pitää Kansalaisten Eurooppa -hankkeen kannalta tärkeänä unionin
lainsäädännön yksinkertaistamista ja selkeyttämistä, jotta siitä saataisiin
yksiselitteisempää ja paremmin kansalaisten saatavilla olevaa kansalaisille.
Kansalaiset saisivat näin uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia käyttää lainsäädännön
heille tarjoamia erityisiä oikeuksia.
Tätä tavoitetta ei voida saavuttaa niin kauan kuin useita kertoja ja usein
huomattavilta osin muutettuja säännöksiä ei ole koottu yhteen, vaan niitä on etsittävä
sekä alkuperäisestä säädöksestä että siihen myöhemmin tehdyistä muutoksista.
Voimassa olevien säännösten selvittämiseksi on sen vuoksi tutkittava ja vertailtava
suurta määrää säädöksiä.
Useita kertoja muutetut säädökset on tästä syystä kodifioitava, jotta oikeus olisi
selkeää ja avointa.

2.

Komissio on 1 päivänä huhtikuuta 1987 tekemällään päätöksellä1 antanut
henkilöstölleen ohjeet toteuttaa säädösten kodifiointi viimeistään sen jälkeen, kun
niitä on muutettu kymmenen kertaa. Komissio on lisäksi korostanut, että tämä on
vähimmäissääntö, sillä säännösten selkeyden ja ymmärrettävyyden edistämiseksi
yksiköiden olisi pyrittävä kodifioimaan niiden vastuulla olevat tekstit
mahdollisimman lyhyin väliajoin.

3.

Tämä
vahvistettiin
Eurooppa-neuvoston
puheenjohtajan
Edinburghin
2
huippukokouksessa joulukuussa 1992 esittämissä päätelmissä , joissa korostettiin
kodifioinnin merkitystä, koska sillä taataan oikeusvarmuus tiettynä ajankohtana
tiettyyn kysymykseen sovellettavasta lainsäädännöstä.
Kodifiointi on toteutettava noudattaen kokonaisuudessaan unionin säädösten
tavanomaista hyväksymismenettelyä.
Koska kodifioinnissa ei saa muuttaa kodifioitavien säädösten asiasisältöä, Euroopan
parlamentti, neuvosto ja komissio ovat sopineet 20 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä
toimielinten välisellä sopimuksella nopeutetusta käsittelymenettelystä, jonka
mukaisesti kodifioidut säädökset voidaan antaa nopeasti.

4.

Tällä ehdotuksella on tarkoitus kodifioida hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen
alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta 15 päivänä helmikuuta 2011 annettu
neuvoston direktiivi 2011/16/EU3. Uudella direktiivillä korvataan siihen sisällytetyt
säädökset4. Kodifioitavien säädösten asiasisältöä ei ole muutettu tässä ehdotuksessa,
vaan niihin on yhdistettäessä tehty ainoastaan kodifioinnin edellyttämät muodolliset
muutokset.

5.

Kodifiointiehdotus on laadittu 23 virallisella kielellä direktiivin 2011/16/EU ja sen
muuttamisesta annettujen säädösten alustavan koonnelman pohjalta. Koonnelman on
laatinut Euroopan unionin julkaisutoimisto tietojenkäsittelyjärjestelmää käyttäen.
Siltä osin kuin artikloja on numeroitu uudelleen, vanhojen ja uusien numeroiden
vastaavuus esitetään kodifioidun direktiivin liitteessä VI.
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KOM(87) 868 PV.
Katso päätelmien A osan liite 3.
Sisältyy vuoden 2019 lainsäädäntöohjelmaan.
Katso tämän ehdotuksen liite V.
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 2011/16/EU (mukautettu)
2020/0022 (CNS)
Ehdotus
NEUVOSTON DIREKTIIVI
hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla (kodifikaatio)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 ja
115 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,
sen jälkeen, kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu
kansallisille parlamenteille,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,
ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon5,
noudattaa tavallista lainsäätämisjärjestystä,
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiiviä 2011/16/EU6 on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin7.
Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.
 2011/16/EU johdanto-osan
3 kappale (mukautettu)

(2)

 Tällä direktiivillä olisi annettava  jäsenvaltioille valtuudet tehdä tehokasta
yhteistyötä kansainvälisellä tasolla alati lisääntyvän globalisoitumisen kielteisten
vaikutusten torjumiseksi sisämarkkinoilla.
 2011/16/EU johdanto-osan
6 kappale (mukautettu)

(3)

 Tätä direktiiviä  olisi sovellettava välittömiin ja välillisiin veroihin, jotka eivät
toistaiseksi kuulu unionin muun lainsäädännön soveltamisalaan. Tämän direktiivin
katsotaan olevan tätä tarkoitusta varten asianmukainen väline tehokkaan hallinnollisen
yhteistyön kannalta.

5

EUVL C […], […], s. […].
Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä
verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).
Katso liite IV.
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 2011/16/EU johdanto-osan
7 kappale (mukautettu)
(4)

 Tällä direktiivillä annetaan  selvät ja  tarkat  säännöt jäsenvaltioiden
väliselle hallinnolliselle yhteistyölle, jotta jäsenvaltioiden  välillä varmistetaan
laaja  hallinnollinen yhteistyö erityisesti tietojenvaihdon osalta. Selvien sääntöjen
olisi erityisesti myös mahdollistettava soveltamisalan laajentaminen koskemaan
kaikkia oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä unionissa ottaen huomioon, että
verovelvollisten käytettävissä on jäsenvaltioissa yhä enemmän erilaisia oikeudellisia
järjestelyjä, ei vain perinteisiä järjestelyjä, kuten trusteja, säätiöitä ja sijoitusrahastoja,
vaan kaikenlaisia uusia välineitä.
 2011/16/EU johdanto-osan
8 kappale (mukautettu)

(5)

Hallinnollisesta yhteistyöstä vastaavien, jäsenvaltioiden paikallisten tai kansallisten
virastojen välillä olisi oltava suoria yhteyksiä, ja keskusyhteystoimistojen välisen
viestinnän olisi oltava yleisenä sääntönä. Suorien yhteyksien puuttuminen johtaa
tehottomuuteen, hallinnollisten yhteistyöjärjestelyjen vajaakäyttöön ja viivästyksiin
tietojen toimittamisessa. Yksiköiden välille  olisi luotava  suoria yhteyksiä, jotta
yhteistyö  olisi tehokasta ja nopeaa . Yhteysviranomaisten toimivalta olisi
määriteltävä kunkin jäsenvaltion kansallisissa säännöksissä.
 2011/16/EU johdanto-osan
9 kappale

(6)

Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava yksittäisiä tapauksia koskevia tietoja, kun jäsenvaltio
sitä pyytää, ja tehtävä tarvittavat tutkimukset tällaisten tietojen saamiseksi. ”Arvellun
merkityksellisyyden” vaatimuksen tarkoituksena on sallia mahdollisimman laaja
tietojenvaihto veroasioissa ja samanaikaisesti tarkentaa, että jäsenvaltioilla ei ole
oikeutta ryhtyä ”urkkimaan tietoja” tai pyytämään tietoja, joilla ei ole todennäköisesti
merkitystä tietyn veronmaksajan veroasioissa. Vaikka tämän direktiivin 24 artikla
sisältää menettelyyn liittyviä vaatimuksia, näitä säännöksiä on tulkittava väljästi, jotta
ei estetä tehokasta tietojenvaihtoa.
 2014/107/EU johdanto-osan
1 kappale (mukautettu)

(7)

FI

Rajat ylittäviin veropetoksiin ja veronkiertoon liittyvät haasteet ovat lisääntyneet
huomattavasti, ja niistä on tullut keskeinen huolenaihe unionissa ja
maailmanlaajuisesti. Ilmoittamattomat ja verottamatta jäävät tulot vähentävät
huomattavasti kansallisia verotuloja.  Näin ollen tarvitaan  veronkannon
tehokkuutta ja tuloksellisuutta.  Lisäksi rajat ylittävän verojen välttelyn,
aggressiivisen verosuunnittelun ja haitallisen verokilpailun tuottamat haasteet ovat
lisääntyneet merkittävästi. Tämä estää jäsenvaltioita noudattamasta kasvua suosivaa
veropolitiikkaa.  Automaattinen tietojenvaihto on tässä mielessä tärkeä väline, ja
 sitä olisi edistettävä  voimakkaasti tulevana eurooppalaisena ja kansainvälisenä
veroasioita koskevana avoimuuden ja tietojenvaihdon standardina.
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 2014/107/EU johdanto-osan
2 kappale
(8)

Automaattisen tietojenvaihdon merkitys keinona torjua rajat ylittäviä veropetoksia ja
veronkiertoa on tunnustettu myös kansainvälisesti (G20 ja G8). Amerikan
yhdysvaltojen ja useiden muiden maiden, kaikki jäsenvaltiot mukaan lukien, välillä
Foreign Account Tax Compliance -lainsäädännön (tunnetaan yleisesti nimityksellä
’FATCA’, ulkomaisten tilien verosäännösten noudattamisesta annettu laki) täytäntöönpanemiseksi tehtävistä, automaattista tietojenvaihtoa koskevista kahdenvälisistä
sopimuksista käytyjen neuvottelujen seurauksena G20 antoi taloudellisen yhteistyön ja
kehityksen järjestön (OECD) tehtäväksi laatia kyseisten sopimusten perusteella
verotustietojen automaattista vaihtoa koskeva maailmanlaajuinen standardi.
 2014/107/EU johdanto-osan
4 kappale (mukautettu)

(9)

OECD julkaisi  vuonna  2014 finanssitilien automaattista tietojenvaihtoa
veroasioissa koskevan maailmanlaajuisen standardin osatekijät  , joihin sisältyy 
toimivaltaisten viranomaisten mallisopimus ja yhteinen tietojenvaihtostandardi,
toimivaltaisten viranomaisten mallisopimus ja yhteistä tietojenvaihtostandardia
koskevat huomautukset sekä maailmanlaajuisen standardin täytäntöönpanoa koskevat
tietotekniset vaatimukset. G20-ministerit ja keskuspankkien pääjohtajat hyväksyivät
maailmanlaajuisen standardipaketin kokonaisuudessaan syyskuussa 2014.
 2014/107/EU johdanto-osan
5 kappale (mukautettu)

(10)

 Tällä  direktiivillä  olisi myös säädettävä  pakollisesta automaattisesta
tietojenvaihdosta jäsenvaltioiden välillä tiettyjen taloudellisten tulo- ja pääomalajien
osalta, joita veronmaksajilla on muissa jäsenvaltioissa kuin heidän asuinvaltiossaan.
Sillä  olisi vahvistettava  vaiheittainen lähestymistapa automaattisen
tietojenvaihdon tehostamiseksi laajentamalla sitä asteittain uusiin tulo- ja
pääomalajeihin.
 2014/107/EU johdanto-osan
9 kappale (mukautettu)

(11)

FI

Veroviranomaisille ja talouden toimijoille aiheutuvien kustannusten ja hallinnollisten
rasitteiden minimoimiseksi on keskeisen tärkeää myös varmistaa, että  rahoitusta
koskevan tiedon  automaattisen vaihdon soveltamisala unionissa on kansainvälisen
kehityksen mukainen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden olisi
vaadittava
finanssilaitoksiaan
ottamaan
käyttöön
tietojenvaihtoja
huolellisuussäännöt, jotka ovat täysin yhdenmukaiset OECD:n laatimaan yhteiseen
tietojenvaihtostandardiin sisältyvien sääntöjen kanssa.  Pakollisen automaattisen
tietojenvaihdon  soveltamisalaa olisi lisäksi  olisi katettava  samat tiedot,
jotka sisältyvät OECD:n laatimaan toimivaltaisten viranomaisten mallisopimukseen ja
yhteiseen tietojenvaihtostandardiin. Jokaisen jäsenvaltion  olisi laadittava 
kansallisesti määritellyistä Ei-raportoivista finanssilaitoksista ja Muista kuin
finanssitileistä yksi luettelo, jota  sen olisi käytettävä  sekä tämän direktiivin
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täytäntöönpanossa että maailmanlaajuisen standardin täytäntöönpanoa koskevien
muiden sopimusten soveltamisessa.
 2014/107/EU johdanto-osan
10 kappale
(12)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien Raportoivien finanssilaitosten ja
Raportoitavien tilien lajit on suunniteltu rajoittamaan veronmaksajien mahdollisuuksia
välttää raportointia siirtämällä varoja tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolella
oleviin finanssilaitoksiin tai sijoittamalla tämän direktiivin soveltamisalan
ulkopuolisiin finanssituotteisiin. Tietyt finanssilaitokset ja tilit, joissa on pieni riski
siitä, että niitä käytettäisiin veron välttämiseen, olisi kuitenkin jätettävä tämän
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Kynnysmääriä ei olisi yleisesti ottaen
sisällytettävä tähän direktiiviin, koska niitä voitaisiin helposti kiertää jakamalla tilit eri
finanssilaitoksiin. Raportoitavien ja vaihdettavien finanssitietojen olisi koskettava
kaikkien asianomaisten tulojen (korot, osingot ja vastaavantyyppiset tulot) lisäksi
myös tilisaldoja ja Finanssivarallisuuden myyntituottoja, jotta voidaan puuttua
tilanteisiin, joissa veronmaksaja yrittää piilottaa pääomaa, joka on itsessään tuloa, tai
varoja, joita koskevia veroja on vältelty. Sen vuoksi tämän direktiivin mukainen
tietojen käsittely on tarpeen ja oikeasuhteista, jotta jäsenvaltioiden verohallinnot
voivat asianmukaisesti ja yksiselitteisesti tunnistaa asianomaiset veronmaksajat,
hallinnoida ja panna täytäntöön verolakejaan rajat ylittävissä tilanteissa, arvioida veron
välttämisen todennäköisyyttä ja välttää tarpeettomia lisätutkimuksia.
 2014/107/EU johdanto-osan
11 kappale

(13)

Raportoivat finanssilaitokset voisivat täyttää tiedonantovelvoitteensa yksittäisille
Raportoitaville henkilöille noudattamalla niiden sisäisissä menettelyissä kansallisen
lainsäädännön mukaisesti säädettyjä tarkemmin määrättyjä ilmoittamismenettelyjä,
ilmoittamistiheys mukaan lukien.
 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
1 kappale (mukautettu)

(14)

FI

Lainsäädännön johdonmukaista ja avointa täytäntöönpanoa helpottavat ennakkoon
annettavat
veropäätökset
ovat
yleisenä
käytäntönä,
myös
unionissa.
Verolainsäädännön selvittäminen veronmaksajille voi edistää investointeja ja
lainsäädännön noudattamista tarjoamalla yrityksille oikeusvarmuutta, ja se voi näin
ollen edistää unionin sisämarkkinoiden kehittämistä pidemmälle perussopimusten
taustalla olevien periaatteiden ja vapauksien pohjalta. Tästä huolimatta päätökset, jotka
koskevat verotusta silmällä pitäen luotuja rakenteita, ovat tietyissä tapauksissa
johtaneet keinotekoisen korkean tulon alhaiseen verottamiseen ennakkopäätöksen
antavassa, sitä muuttavassa tai sen uudistavassa maassa ja jättäneet muiden
asianomaisten maiden verotettaviksi vain keinotekoisen vähäisiä tulomääriä.
 Avoimuuden tason on siten oltava korkea. 
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 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
7 kappale
(15)

Veronmaksajilla on oikeus vedota rajatylittäviä tilanteita varten annettaviin
ennakkopäätöksiin taikka ennakkohinnoittelusopimuksiin esimerkiksi verotusmenettelyn tai verotarkastuksen yhteydessä edellyttäen, että tosiasiat, joihin
rajatylittävää tilannetta varten annettavat ennakkopäätökset taikka ennakkohinnoittelusopimukset perustuvat, on esitetty tarkasti ja että veronmaksajat noudattavat
rajatylittävää tilannetta varten annettavien ennakkopäätösten taikka ennakkohinnoittelusopimusten ehtoja.
 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
8 kappale (mukautettu)

(16)

Jäsenvaltioiden  olisi  vaihdettava tietoja riippumatta siitä, noudattaako
veronmaksaja rajatylittävää tilannetta varten annettavan ennakkopäätöksen taikka
ennakkohinnoittelusopimuksen ehtoja.
 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
10 kappale

(17)

Jotta voidaan hyödyntää rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä
sekä ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen pakollista automaattista
vaihtoa, tiedot olisi toimitettava viipymättä sen jälkeen, kun tällaiset päätökset tai
sopimukset on annettu tai kun niitä on muutettu tai ne on uudistettu, ja sen vuoksi olisi
vahvistettava säännölliset väliajat tietojen toimittamiselle.
 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
11 kappale

(18)

Oikeusvarmuuden vuoksi on asianmukaista tiettyjen erittäin tiukkojen ehtojen
mukaisesti jättää pakollisen automaattisen vaihdon ulkopuolelle kolmansien maiden
kanssa tehdyt kahden- tai monenväliset ennakkohinnoittelusopimukset noudattaen
kyseisten maiden kanssa tehtyjä voimassa olevia kansainvälisiä sopimuksia, jos
kyseisten sopimusten määräyksissä ei sallita asianomaisen sopimuksen mukaisesti
saatujen tietojen paljastamista kolmannelle maalle. Tällöin olisi kuitenkin sen sijaan
vaihdettava 9 artiklan 5 kohdassa yksilöityjä tietoja, jotka koskevat pyyntöjä, jotka
ovat johtaneet tällaisten kahden- tai monenvälisten ennakkohinnoittelusopimusten
antamiseen. Tällaisissa tapauksissa toimitettavien tietojen olisi sen vuoksi sisällettävä
maininta siitä, että tiedot toimitetaan tällaisen pyynnön perusteella.
 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
13 kappale (mukautettu)

(19)

FI

 Rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä sekä ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen  pakollista automaattista tiedonvaihtoa
koskevassa vakiomuotoisessa lomakkeessa  olisi otettava  huomioon työ, jota on
tehty OECD:n haitallisia verokäytäntöjä käsittelevässä foorumissa, jossa ollaan
laatimassa tietojen vaihtamiseen tarkoitettua vakiomuotoista lomaketta veropohjan
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rapautumista
ja
voittojen
kotiuttamista
koskevan
toimintasuunnitelman
 (jäljempänä ’BEPS-toimintasuunnitelma’)  yhteydessä. Tiivistä yhteistyötä on
myös asianmukaista tehdä koordinoidusti OECD:n kanssa muillakin aloilla kuin
pakollista automaattista tietojenvaihtoa koskevan vakiomuotoisen lomakkeen
laadinnassa. Perimmäisenä tavoitteena olisi oltava tasapuolisten toimintamahdollisuuksien luominen maailmanlaajuisesti, ja unionin olisi otettava tässä johtava
rooli ja edistettävä ajatusta siitä, että rajatylittäviä tilanteita varten annettavia
ennakkopäätöksiä sekä ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien automaattisesti
vaihdettavien tietojen soveltamisalan olisi oltava varsin laaja.
 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
14 kappale
(20)

Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava perustietoja, ja tiettyjä perustietoja olisi toimitettava
myös komissiolle. Tämän ansiosta komission olisi voitava milloin tahansa seurata ja
arvioida rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä sekä
ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien tietojen pakollisen automaattisen vaihdon
tosiasiallista soveltamista. Komission saamia tietoja ei pitäisi kuitenkaan käyttää
muihin tarkoituksiin. Tällainen tietojen toimittaminen ei lisäksi vapauttaisi
jäsenvaltiota velvollisuudesta ilmoittaa valtiontuesta komissiolle.
 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
16 kappale (mukautettu)

(21)

Tämän direktiivin mukaisesti suoritetun pakollista tietojenvaihtoa koskevan vaiheen
jälkeen jäsenvaltion olisi tarvittaessa voitava vedota  rajatylittäviä tilanteita varten
annettavia ennakkopäätöksiä sekä ennakkohinnoittelusopimuksia koskevien
tietojen  5 artiklan mukaiseen tietojenvaihtoon pyytääkseen tällaisia päätöksiä tai
järjestelyjä myöntäneeltä jäsenvaltiolta lisätietoja, mukaan lukien rajatylittäviä
tilanteita varten annettavien ennakkopäätösten sekä ennakkohinnoittelusopimusten
koko tekstin.
 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
18 kappale

(22)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet poistaakseen kaikki
esteet, jotka saattaisivat haitata rajatylittäviä tilanteita varten annettavia
ennakkopäätöksiä sekä ennakkohinnoittelusopimuksia koskevaa tehokasta ja
mahdollisimman avointa pakollista automaattista tietojenvaihtoa.
 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
19 kappale (mukautettu)

(23)

FI

Jotta edistetään resurssien tehokasta käyttöä, helpotetaan tietojenvaihtoa ja vältetään
se, että jäsenvaltioiden olisi tehtävä vastaavia muutoksia omiin järjestelmiinsä tietojen
tallentamiseksi, olisi erityisesti säädettävä sellaisesta keskusrekisteristä, johon kaikilla
jäsenvaltioilla ja komissiolla  on  pääsy ja johon  jäsenvaltioiden olisi vietävä
ja tallennettava  tietoja sen sijaan, että ne vaihtavat näitä tietoja suojatun
sähköpostin välityksellä.
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 (EU) 2016/881 johdanto-osan
2 kappale
(24)

Koska Monikansalliset Yritysryhmät toimivat eri maissa, ne voivat harjoittaa sellaista
aggressiivista verosuunnittelua, joka ei ole mahdollista kotimaisille yrityksille. Kun
Monikansalliset Yritysryhmät menettelevät näin, vaikutus puhtaasti kotimaisiin
yrityksiin, jotka ovat yleensä pieniä tai keskisuuria yrityksiä (pk-yrityksiä), voi olla
erityisen suuri, koska niiden verorasitus on suurempi kuin Monikansallisilla
Yritysryhmillä. Toisaalta kaikille jäsenvaltioille voi syntyä tulonmenetyksiä ja vaarana
on, että syntyy kilpailua, jossa Monikansallisia Yritysryhmiä houkutellaan tarjoamalla
niille suurempia veroetuuksia.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
3 kappale

(25)

Jäsenvaltioiden veroviranomaiset tarvitsevat kattavia ja merkityksellisiä tietoja
Monikansallisten Yritysryhmien rakenteesta, siirtohinnoittelupolitiikasta ja sisäisistä
liiketoimista unionin sisällä ja sen ulkopuolella. Kyseisten tietojen avulla
veroviranomaiset voivat reagoida haitallisiin verotukseen liittyviin käytäntöihin
tekemällä muutoksia lainsäädäntöön tai suorittamalla asianmukaisia riskinarviointeja
ja verotarkastuksia sekä todeta, noudattavatko yritykset käytäntöjä, jotka johtavat
huomattaviin keinotekoisiin tulonsiirtoihin verotuksellisesti edullisiin ympäristöihin.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
4 kappale (mukautettu)

(26)

 Korkeatasoinen  avoimuus veroviranomaisia kohtaan voisi houkuttaa
Monikansallisia Yritysryhmiä hylkäämään tietyt käytännöt ja maksamaan
oikeudenmukainen osuutensa veroista maahan, jossa voitot tuotetaan. Sen vuoksi
Monikansallisten Yritysryhmien avoimuuden  varmistaminen  on olennainen osa
veropohjan rapautumisen ja voitonsiirtojen estämistä.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
5 kappale

FI

(27)

Neuvoston ja jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmassa, joka koskee
menettelysääntöjä etuyhteydessä keskenään olevien yritysten siirtohinnoitteluasiakirjoista Euroopan unionissa, jäljempänä ’EU TPD -menettelysäännöt’8,
vahvistetaan Monikansallisille Yritysryhmille unionissa keinot tietojen antamiseksi
veroviranomaisille maailmanlaajuisista liiketoiminnoista ja siirtohinnoittelupolitiikoista (’kantatiedosto’) sekä paikallisen yksikön konkreettisista liiketoimista
(’paikallistiedosto’). EU TPD -menettelysäännöissä ei kuitenkaan ole minkäänlaista
mekanismia maakohtaisten raporttien antamiselle.

8

Neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselma,
annettu
27 päivänä
kesäkuuta
2006,
etuyhteydessä
keskenään
olevien
yritysten
siirtohinnoitteluasiakirjoja Euroopan unionissa koskevista menettelysäännöistä (EUVL C 176,
28.7.2006, s. 1).
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 (EU) 2016/881 johdanto-osan
7 kappale
(28)

Julkisten varojen käytön tehostamiseksi ja Monikansallisten Yritysryhmien
hallinnollisen taakan vähentämiseksi raportointivelvollisuuden olisi koskettava
ainoastaan sellaisia Monikansallisia Yritysryhmiä, joiden vuotuinen konsolidoitu tulo
ylittää tietyn määrän. Tällä direktiivillä olisi varmistettava, että samat tiedot kerätään
ja annetaan verohallintojen saataville hyvissä ajoin kaikkialla unionissa.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
8 kappale

(29)

Sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi unionin on taattava
oikeudenmukainen kilpailu unionin Monikansallisten Yritysryhmien ja sellaisten
unionin ulkopuolisten Monikansallisten Yritysryhmien välillä, joiden yksi tai useampi
yksikkö sijaitsee unionissa. Näin ollen raportointivelvollisuuden olisi koskettava niitä
molempia. Jotta siirtyminen uuteen järjestelyyn tapahtuisi sujuvasti, jäsenvaltioiden
olisi kuitenkin voitava lykätä vuodella raportointivelvollisuuden soveltamista
Osayksikköihin, joiden kotipaikka on jäsenvaltiossa ja jotka eivät ole Monikansallisen
Yritysryhmän Perimmäisiä Emoyksikköjä eivätkä niiden Sijaisemoyksikköjä.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
12 kappale

(30)

Jäsenvaltioiden välisen maakohtaisten raporttien pakollisen automaattisen vaihtamisen
olisi kaikissa tapauksissa sisällettävä sellaisten määriteltyjen perustietojen
ilmoittaminen, jotka olisivat niiden jäsenvaltioiden saatavilla, joissa maakohtaisen
raportin mukaan joko on Monikansallisen Yritysryhmän yhden tai useamman yksikön
verotuksellinen kotipaikka tai joissa ne ovat verovelvollisia Monikansallisen
Yritysryhmän kiinteästä toimipaikasta harjoitetun liiketoiminnan osalta.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
13 kappale (mukautettu)

(31)

Sekä verohallintojen että Monikansallisten Yritysryhmien kustannusten ja
hallinnollisen rasitteen minimoimiseksi on tarpeen vahvistaa sääntöjä, jotka vastaavat
kansainvälisiä kehityssuuntauksia ja vaikuttavat myönteisellä tavalla niiden
täytäntöönpanoon. OECD julkaisi 19 päivänä heinäkuuta 2013 BEPStoimintasuunnitelmansa, joka on tärkeä kansainvälisten verosääntöjen muuttamista
koskeva aloite. OECD esitteli 5 päivänä lokakuuta 2015 loppuraporttinsa, jotka G20ryhmän valtiovarainministerit vahvistivat. G20-ryhmän päämiehet vahvistivat myös
OECD-paketin 15 ja 16 päivänä marraskuuta 2015 pidetyssä kokouksessa.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
14 kappale (mukautettu)

(32)

FI

BEPS-toimintasuunnitelman toimenpidettä 13 koskevan työn perusteella
Monikansallisille Yritysryhmille annettiin joukko tietojen antamista koskevia
standardeja, jotka koskivat muun muassa päätiedostoa, paikallisesti pidettyä tiedostoa

9

FI

ja maakohtaista raporttia. Sen vuoksi OECD:n standardit on aiheellista ottaa huomioon
 suhteessa  maakohtaista raporttia  koskeviin sääntöihin .
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
15 kappale
(33)

Tilanteessa, jossa Osayksikkö ei voi saada tai hankkia kaikkia tämän direktiivin
mukaisten raportointivaatimusten täyttämiseksi tarvittavia tietoja, jäsenvaltiot voisivat
pitää tätä osoituksena tarpeesta arvioida ylätason siirtohinnoitteluriskejä sekä muita
veropohjan rapautumiseen ja voitonsiirtoon liittyviä riskejä, jotka kohdistuvat tähän
Monikansalliseen Yritysryhmään.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
16 kappale

(34)

Jos jäsenvaltio toteaa, että toinen jäsenvaltio on toistuvasti jättänyt toimittamatta
automaattisesti maakohtaisia raportteja, sen olisi pyrittävä konsultoimaan kyseistä
jäsenvaltiota.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
17 kappale

(35)

Maakohtaista raportointia koskevissa unionin toimissa olisi jatkossakin otettava
erityisesti huomioon OECD:ssä tapahtuva kehitys. Pannessaan tätä direktiiviä
täytäntöön jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän direktiivin esimerkkien tai
tulkintojen lähteenä OECD:n laatimaa OECD:n ja G20-ryhmän yhteisen BEPShankkeen toimenpidettä 13 koskevaa vuoden 2015 loppuraporttia, jotta tämän
direktiivin soveltamisen johdonmukaisuus varmistettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
20 kappale (mukautettu)

(36)

Pakollisen tietojenvaihdon soveltamisalaan olisi sen vuoksi  sisällyttävä 
maakohtaista raporttia koskevien tietojen  automaattinen vaihtaminen .
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
21 kappale (mukautettu)

(37)

FI

Jäsenvaltioiden komissiolle toimitettavassa  tämän  direktiivin 27 artiklan
mukaisessa vuosittaisessa raportissa olisi esiteltävä yksityiskohtaisesti 10 artiklan sekä
liitteessä III olevan II jakson 1 kohdan mukaisen paikallisen raportoinnin laajuus sekä
annettava luettelo kaikista lainkäyttöalueista, jotka ovat unionissa toimivien
Osayksikköjen Perimmäisten Emoyksikköjen kotipaikkoja mutta joiden osalta ei ole
annettu tai vaihdettu kokonaisia raportteja.
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 (EU) 2018/822 johdanto-osan
3 kappale (mukautettu)
(38)

Ottaen huomioon, että useimmat mahdollisesti aggressiivisen verosuunnittelun keinoja
hyödyntävät järjestelyt koskevat useampaa kuin yhtä lainkäyttöaluetta, automaattinen
tietojenvaihto on erityisen tärkeää  eri jäsenvaltioiden  veroviranomaisten
välillä, jotta niillä olisi käytettävissään tiedot, joita ne tarvitsevat voidakseen ryhtyä
toimiin aggressiivisia verokäytäntöjä huomatessaan.
 (EU) 2018/822 johdanto-osan
4 kappale (mukautettu)

(39)

G7-ryhmän 13 päivänä toukokuuta 2017 antamassa verorikosten ja muiden laittomien
rahavirtojen torjuntaa koskevassa Barin julistuksessa OECD:tä pyydettiin aloittamaan
keskustelut mahdollisista tavoista sellaisten järjestelyjen käsittelemiseksi, joilla
pyritään kiertämään CRS-standardin mukainen raportointivelvoite tai joiden
tarkoituksena on suojata tosiasiallisia edunsaajia rakenteilla, joissa ei noudateta
avoimuuden periaatetta, ottaen huomioon myös pakollista ilmoittamista koskevat
mallisäännöt, joiden pohjana on BEPS-toimintasuunnitelman toimenpidettä 12
käsittelevässä raportissa kuvattu lähestymistapa veronkiertojärjestelyihin.
 (EU) 2018/822 johdanto-osan
5 kappale (mukautettu)

(40)

On tarpeen muistuttaa, että tietyt rahoituksen välittäjät ja muut veroneuvontaa
tarjoavat tahot vaikuttavat aktiivisesti avustaneen asiakkaitaan rahojen piilottamisessa
ulkomaille.
 (EU) 2018/822 johdanto-osan
6 kappale (mukautettu)

(41)

Mahdollisesti aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntävien rajatylittävien
järjestelyjen raportointi voi edistää tehokkaasti oikeudenmukaisen verotusympäristön
luomista sisämarkkinoilla. Näin ollen  olisi säädettävä velvoitteesta , jonka
mukaan välittäjien on ilmoitettava veroviranomaisille tietyistä rajatylittävistä
järjestelyistä, joita voitaisiin mahdollisesti käyttää aggressiiviseen verosuunnitteluun.
Raportoinnin jälkeen veroviranomaiset  olisi jaettava  tiedot muiden
jäsenvaltioiden veroviranomaisten kanssa. Tällaiset järjestelyt tukisivat myös CRSstandardin toimintaa. Lisäksi olisi erittäin tärkeää antaa komissiolle pääsy riittävään
määrään tietoja, jotta se voi valvoa, että tämä direktiivi toimii asianmukaisesti. Se, että
komissiolla olisi tällainen pääsy tietoihin, ei vapauta jäsenvaltiota velvollisuudesta
ilmoittaa valtiontuesta komissiolle.
 (EU) 2018/822 johdanto-osan
7 kappale (mukautettu)

(42)

FI

Mahdollisista aggressiivisen verosuunnittelun järjestelyistä, joilla on rajatylittävä
ulottuvuus, raportoinnilla myönnetään olevan sitä parempi ehkäisevä vaikutus, mitä
varhaisemmassa vaiheessa veroviranomaiset saavat asiaa koskevat tiedot, eli ennen
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kuin tällaiset järjestelyt otetaan käyttöön. Jäsenvaltioiden viranomaisten työn
helpottamiseksi tällaisia järjestelyjä koskevien tietojen automaattinen vaihtaminen
 olisi  sen jälkeen  tapahduttava  neljännesvuosittain.
 (EU) 2018/822 johdanto-osan
8 kappale
(43)

Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja jottei ehdotettuun
säännöstöön jäisi porsaanreikiä, raportointivelvoitteen olisi koskettava kaikkia
toimijoita, jotka ovat yleensä mukana suunnittelemassa, markkinoimassa,
organisoimassa tai hallinnoimassa raportoitavien rajatylittävien liiketoimien tai niiden
sarjan toteuttamista, ja kaikkia niitä, jotka antavat kyseisiin järjestelyihin liittyvää
neuvontaa tai apua. Olisi myös huomattava, että tietyissä tapauksissa
raportointivelvoite ei koskisi välittäjää lakisääteisen salassapitovelvollisuuden vuoksi
tai jos välittäjää ei ole esimerkiksi siitä syystä, että verovelvollinen suunnittelee ja
toteuttaa järjestelyn itse. Näissä tapauksissa erityisen tärkeää olisi myös se, etteivät
veroviranomaiset menetä mahdollisuutta saada tietoja sellaisista verotukseen liittyvistä
järjestelyistä, joihin saattaa liittyä aggressiivista verosuunnittelua. Näin ollen
raportointivelvoite olisi tarpeen siirtää verovelvolliselle, joka tällaisissa tapauksissa
hyötyy kyseisestä järjestelystä.
 (EU) 2018/822 johdanto-osan
9 kappale

(44)

Aggressiivisen verosuunnittelun järjestelyt ovat vuosien aikana muuttuneet yhä
monimutkaisemmiksi ja ne muuttuvat ja mukautuvat edelleen veroviranomaisten
vastatoimien seurauksena. Tämän vuoksi olisikin tehokkaampaa pyrkiä kokoamaan
mahdollisesti aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntävät järjestelyt
luetteloon sellaisista liiketoimien ominaispiirteistä ja osatekijöistä, jotka viittaavat
vahvasti verojen kiertämiseen tai väärinkäyttöön, sen sijaan, että määriteltäisiin
aggressiivisen verosuunnittelun käsite. Näitä nimittäjiä kutsutaan tunnusmerkeiksi.
 (EU) 2018/822 johdanto-osan
10 kappale (mukautettu)

(45)

FI

Ottaen huomioon, että tämän mahdollisesti aggressiivisen verosuunnittelun keinoja
hyödyntäviä rajatylittäviä järjestelyjä koskevan direktiivin ensisijaisena tavoitteena
olisi keskittyä sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseen, asiasta on
erittäin tärkeää säätää unionin tasolla vain siinä määrin, kuin on tarpeen asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä syystä tietojen raportointia koskevat yhteiset
säännöt  olisi rajattava  rajatylittäviin tilanteisiin eli tilanteisiin, jotka koskevat
useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota tai yhtä jäsenvaltiota ja kolmatta maata. Yhteisten
sääntöjen laatiminen sen sijaan, että ratkaisu olisi kansallisten toimien varassa, onkin
perusteltua tällaisissa tilanteissa, koska ne saattavat vaikuttaa sisämarkkinoiden
toimintaan. Jäsenvaltio voisi toteuttaa lisää samankaltaisia kansallisia
raportointitoimia, mutta kaikkia tämän direktiivin nojalla raportoitavien tietojen lisäksi
kerättäviä tietoja ei olisi toimitettava automaattisesti muiden jäsenvaltioiden
toimivaltaisille viranomaisille. Sellaisia tietoja voitaisiin vaihtaa pyynnöstä tai omaaloitteisesti, sovellettavien sääntöjen mukaan.
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 (EU) 2018/822 johdanto-osan
11 kappale (mukautettu)
(46)

Ottaen huomioon, että raportointivelvollisuuden kohteena olevilla järjestelyillä olisi
oltava rajatylittävä ulottuvuus, asianmukaiset tiedot olisi tärkeää jakaa muiden
jäsenvaltioiden veroviranomaisten kanssa, jotta tämän direktiivin vaikutus
aggressiiviseen verosuunnitteluun liittyvien käytäntöjen ehkäisemiseen olisi
mahdollisimman tehokas.
 (EU) 2018/822 johdanto-osan
13 kappale (mukautettu)

(47)

Veroviranomaisille ja välittäjille aiheutuvien kustannusten ja hallinnollisen taakan
minimoimiseksi ja sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin vaikutus aggressiiviseen
verosuunnitteluun liittyvien käytäntöjen ehkäisemiseen olisi tehokas, raportoitavia
rajatylittäviä järjestelyjä koskevan automaattisen tietojenvaihdon soveltamisalan
unionissa olisi oltava yhdenmukainen kansainvälisen kehityksen kanssa. Olisi
 säädettävä erityisestä tunnusmerkistä  sellaisten järjestelyjen käsittelemiseksi,
jotka on suunniteltu automaattista tietojenvaihtoa sisältävien raportointivelvoitteiden
kiertämiseen. Tätä tunnusmerkkiä käytettäessä sopimuksia, jotka koskevat CRSstandardin mukaista finanssitilitietojen automaattista vaihtoa, olisi pidettävä 8 artiklan
4 kohdassa ja liitteessä I säädettyjä raportointivelvoitteita vastaavina. Pannessaan
täytäntöön tämän direktiivin osia, jotka koskevat CRS-standardin kiertämisjärjestelyjä
sekä järjestelyjä, joissa on mukana oikeushenkilöitä tai oikeudellisia järjestelyjä taikka
muita samankaltaisia rakenteita, jäsenvaltiot voisivat hyödyntää havainnollistamisen
tai tulkinnan lähteenä OECD:n työtä ja erityisesti sen pakollista ilmoittamista koskevia
mallisääntöjä CRS-standardin kiertämisjärjestelyjen ja läpinäkymättömien offshorerakenteiden käsittelemiseksi sekä sen kommentaareja, jotta kaikissa jäsenvaltioissa
voitaisiin varmistaa johdonmukainen soveltaminen, siinä määrin kuin nämä tekstit
saatetaan yhdenmukaisiksi unionin oikeuden säännösten kanssa.
 (EU) 2018/822 johdanto-osan
14 kappale (mukautettu)

FI

(48)

Vaikka välitön verotus kuuluu edelleen jäsenvaltioiden toimivaltaan, on aiheellista
viitata yhteisöverokantaan, joka on nolla tai lähes nolla, yksinomaan sen vuoksi, että
voidaan määritellä selkeästi soveltamisala tunnusmerkille, joka kattaa rajatylittäviä
liiketoimia sisältävät järjestelyt, joista välittäjien ja tapauksen mukaan verovelvollisten
olisi raportoitava  tämän  direktiivin nojalla ja joista toimivaltaisten
viranomaisten olisi vaihdettava tietoja automaattisesti. Lisäksi on syytä palauttaa
mieleen, että aggressiivisen verosuunnittelun keinoja hyödyntäviin rajatylittäviin
järjestelyihin, joiden pääasiallisena tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisista
tarkoituksista on sovellettavan verolain tavoitteen tai tarkoituksen vastaisen veroedun
saaminen, sovelletaan yleistä veronkierron vastaista sääntöä, josta säädetään
neuvoston direktiivin (EU) 2016/11649 6 artiklassa.

9

Neuvoston direktiivi (EU) 2016/1164, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, sisämarkkinoiden
toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen
vahvistamisesta (EUVL L 193, 19.7.2016, s. 1).
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 2011/16/EU johdanto-osan
11 kappale (mukautettu)
(49)

Olisi myös edistettävä jäsenvaltioiden välistä oma-aloitteista tietojenvaihtoa.
 2011/16/EU johdanto-osan
12 kappale

(50)

Tämän direktiivin mukaiselle tietojen antamiselle olisi säädettävä määräajat, jotta
varmistetaan, että tietojenvaihto tapahtuu oikeaan aikaan ja on siten tehokasta.
 2011/16/EU johdanto-osan
13 kappale

(51)

On tärkeää, että jäsenvaltion verohallinnon virkamiehet voivat olla läsnä toisen
jäsenvaltion alueella.
 2011/16/EU johdanto-osan
14 kappale

(52)

Koska yhden tai useamman useampaan jäsenvaltioon sijoittautuneen verovelvollisen
henkilön verotukselliseen tilanteeseen liittyy usein yhteinen intressi tai toisiaan
täydentäviä intressejä, olisi tehtävä mahdolliseksi, että kaksi tai useampi jäsenvaltio
tekee tällaisille henkilöille samanaikaisia tarkastuksia yhteisestä sopimuksesta ja
vapaaehtoisuuden pohjalta.
 2011/16/EU johdanto-osan
15 kappale (mukautettu)

(53)

Ottaen huomioon, että eräissä jäsenvaltioissa on lakisääteisenä vaatimuksena, että
verovelvolliselle on ilmoitettava tämän verovelvollisuutta koskevista päätöksistä ja
asiakirjoista, ja että tämä aiheuttaa veroviranomaisille ongelmia muun muassa
sellaisissa tapauksissa, joissa verovelvollinen on siirtynyt toiseen jäsenvaltioon, on
suotavaa, että veroviranomaiset  voisivat  tällaisessa tilanteessa pyytää
yhteistyötä sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, johon verovelvollinen on
siirtynyt.
 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
15 kappale

(54)

FI

Tietoja vastaanottavan jäsenvaltion antama palaute tietoja lähettävälle jäsenvaltiolle on
välttämätön osa tehokkaan automaattisen tietojenvaihtojärjestelmän toimintaa. Siksi
on syytä korostaa, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi kerran
vuodessa lähetettävä palautetta tietojen automaattisesta vaihdosta muille
asianomaisille jäsenvaltioille. Käytännössä pakollinen palaute olisi annettava
kahdenvälisesti sovittujen järjestelyjen mukaisesti.
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 2011/16/EU johdanto-osan
17 kappale
(55)

Jäsenvaltioiden ja komission välistä yhteistyötä tarvitaan yhteistyömenettelyjen
jatkuvaa tarkastelua varten sekä kokemusten ja parhaiden toimintatapojen vaihtoa
varten kyseisillä aloilla.
 2011/16/EU johdanto-osan
18 kappale (mukautettu)

(56)

Hallinnollisen yhteistyön tehokkuuden kannalta on tärkeää, että tämän direktiivin
nojalla tietoja ja asiakirjoja saanut jäsenvaltio  voi  tässä direktiivissä säädetyin
rajoituksin käyttää niitä myös muihin tarkoituksiin. Lisäksi on tärkeää, että jäsenvaltiot
 voivat  tietyin edellytyksin toimittaa kyseiset tiedot kolmannelle maalle.
 2011/16/EU johdanto-osan
19 kappale

(57)

Tilanteet, joissa pyynnön vastaanottava jäsenvaltio voi kieltäytyä antamasta tietoja,
olisi määritettävä ja rajattava selkeästi, ottaen huomioon eräät suojaamista edellyttävät
yksityiset edut sekä yleinen etu.
 2011/16/EU johdanto-osan
20 kappale

(58)

Jäsenvaltion ei pitäisi kuitenkaan kieltäytyä toimittamasta tietoja sillä perusteella, että
kyse ei ole sen omasta kansallisesta edusta tai että tiedot ovat pankin, muun
rahoituslaitoksen, asiamiehen, edustajan tai uskotun miehen hallussa tai että ne
koskevat omistusosuuksia henkilössä.
 2011/16/EU johdanto-osan
21 kappale

(59)

Tässä direktiivi sisältää vähimmäissäännöt, ja sen ei pitäisi näin ollen vaikuttaa
jäsenvaltioiden oikeuteen tehdä laajempaa yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa
kansallisen lainsäädäntönsä tai muiden jäsenvaltioiden kanssa tehtyjen kahden- tai
monenvälisten sopimusten mukaisesti.
 2011/16/EU johdanto-osan
22 kappale

(60)

FI

Lisäksi olisi tehtävä selväksi, että kun jäsenvaltio tekee kolmannen maan kanssa
laajempaa yhteistyötä kuin mitä tässä direktiivissä edellytetään, sen ei pitäisi
kieltäytyä tällaisesta laajemmasta yhteistyöstä muiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka
haluavat aloittaa tällaisen keskinäisen laajemman yhteistyön.
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 2011/16/EU johdanto-osan
23 kappale
(61)

Tietojenvaihto olisi suoritettava vakiomuotoisia lomakkeita, tiedonsiirtoformaatteja ja
viestintäkanavia käyttäen.
 (EU) 2016/2258 johdanto-osan
2 kappale (mukautettu)

(62)

Jos Tilinhaltija on välittäjäyhteisö, finanssilaitosten  olisi  tutkittava sen taustalla
oleva rakenne ja tunnistettava välittäjäyhteisön tosiasialliset edunsaajat ja ilmoitettava
niistä.  Kyseinen tämän  direktiivin soveltamisen kannalta tärkeä tekijä perustuu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/84910 perusteella saatuihin
rahanpesun torjuntaa koskeviin tietoihin, joiden avulla on tarkoitus tunnistaa
tosiasialliset edunsaajat.
 (EU) 2016/2258 johdanto-osan
3 kappale (mukautettu)

(63)

Tehokkaan valvonnan varmistamiseksi sen osalta, miten finanssilaitokset soveltavat
 tässä  direktiivissä säädettyjä huolellisuusmenettelyjä, rahanpesun torjuntaa
koskevien tietojen on oltava veroviranomaisten käytettävissä. Jos näin ei ole,
veroviranomaiset eivät pysty valvomaan, vahvistamaan ja tarkastamaan, että
finanssilaitokset soveltavat  tätä  direktiiviä asianmukaisesti siltä osin, että ne
tunnistavat oikein välittäjäyhteisöjen tosiasialliset edunsaajat ja ilmoittavat niistä.
 (EU) 2016/2258 johdanto-osan
4 kappale (mukautettu)

(64)

 Tässä  direktiivissä käsitellään myös muuta jäsenvaltioiden välistä
tietojenvaihtoa ja muita jäsenvaltioiden hallinnollisen yhteistyön muotoja. Sallimalla
pääsy yksiköiden hallussa direktiivin (EU) 2015/849 mukaisesti oleviin, rahanpesun
torjuntaa koskeviin tietoihin verotuksen alalla tehtävän hallinnollisen yhteistyön
puitteissa  olisi varmistettava , että veroviranomaisilla on paremmat välineet
täyttää  tämän  direktiivin mukaiset velvoitteensa ja torjua tehokkaammin
veronkiertoa ja veropetoksia.
 (EU) 2016/2258 johdanto-osan
5 kappale (mukautettu)

FI

(65)

Veroviranomaisilla  olisi sen vuoksi oltava  pääsy rahanpesun torjuntaa
koskeviin tietoihin, menettelyihin, asiakirjoihin ja mekanismeihin, jotta ne voivat
tehtävänsä mukaisesti valvoa, että  tätä  direktiiviä sovelletaan asianmukaisesti,
ja jotta kaikki  sen  mukaiset hallinnollisen yhteistyön muodot toimivat.

10

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).
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 2011/16/EU johdanto-osan
24 kappale
(66)

Hallinnollisen yhteistyön tehokkuutta olisi arvioitava erityisesti tilastotietojen pohjalta.
 2011/16/EU johdanto-osan
27 kappale (mukautettu)

(67)

Kaikkeen tässä direktiivissä tarkoitettuun tietojenvaihtoon sovelletaan Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/67911 ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetusta (EU) 2018/172512. On kuitenkin asianmukaista harkita asetuksessa
(EU) 2016/679 säädettyjen tiettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien rajoittamista
mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen
turvaamiseksi. Tällaiset rajoitukset ovat tarpeellisia ja oikeasuhteisia, kun otetaan
huomioon jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuvat tulonmenetykset ja se, kuinka
tärkeitä tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tiedot ovat petosten tehokkaan
torjunnan kannalta.
 2014/107/EU johdanto-osan
12 kappale

(68)

Raportoivien finanssilaitosten, lähettävien jäsenvaltioiden ja vastaanottavien
jäsenvaltioiden olisi rekisterinpitäjinä säilytettävä tämän direktiivin mukaisesti
käsiteltyjä tietoja ainoastaan niin kauan kuin sen tarkoitusten saavuttamiseksi on
tarpeen. Jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen erot huomioon ottaen enimmäissäilytysaika
olisi vahvistettava ottaen huomioon kunkin rekisterinpitäjän kansallisessa
verolainsäädännössä säädetyt vanhentumisajat.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
22 kappale (mukautettu)

(69)

Tämän direktiivin mukainen tietojenvaihdon ei  olisi johdettava  liike-,
elinkeino- tai ammattisalaisuuden, kaupallisen menettelyn tai sellaisen tiedon
paljastamiseen, jonka paljastaminen olisi yleisen oikeusjärjestyksen perusteiden
vastaista.
 (EU) 2016/881 johdanto-osan
9 kappale

(70)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita
sovelletaan tämän direktiivin nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen,

11

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016,
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119,
4.5.2016, s. 1).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018,
luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001
ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).
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ja varmistettava, että nämä seuraamukset pannaan täytäntöön. Vaikka seuraamusten
valinta on jäsenvaltioiden harkinnassa, säädettyjen seuraamusten olisi oltava
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
 2014/107/EU johdanto-osan
13 kappale
(71)

Jäsenvaltioiden olisi käytettävä tämän direktiivin täytäntöönpanossa OECD:n laatimia
kommentaareja, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten mallisopimusta ja
yhteistä tietojenvaihtostandardia, esimerkkien ja tulkintojen lähteenä ja jotta
varmistetaan johdonmukainen soveltaminen eri jäsenvaltioissa. Unionin tämän alan
toimissa olisi jatkossakin otettava erityisesti huomioon tuleva kehitys OECD:ssä.
 (EU) 2018/822 johdanto-osan
16 kappale (mukautettu)

(72)

Jotta tämän direktiivin täytäntöönpanolle ja erityisesti veroviranomaisten väliselle
automaattiselle tietojenvaihdolle voitaisiin varmistaa yhdenmukaiset edellytykset,
komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä  vakiolomakkeet ,
 joihin  kuuluu rajattu määrä osia, mukaan lukien kielijärjestelyt. Samasta syystä
komissiolle olisi myös siirrettävä täytäntöönpanovalta hyväksyä tarvittavat käytännön
järjestelyt  yhteisen tietoliikenneverkkon ja  verotuksen alan hallinnollisen
yhteistyön keskusrekisterin päivittämiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201113 mukaisesti.
 (EU) 2016/2258 johdanto-osan
6 kappale

(73)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin
perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita. Vaikka tämän direktiivin mukaisesti
veroviranomaisten pääsystä henkilötietoihin on säädettävä laissa, siinä ei välttämättä
edellytä parlamentin säädöstä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianomaisen
jäsenvaltion perustuslaillisen järjestyksen soveltamista. Kyseisen lainsäädännön olisi
kuitenkin oltava selkeää ja täsmällistä, ja sen soveltamisen olisi oltava asianosaisten
kannalta selkeää ja ennakoitavissa Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.
 (EU) 2015/2376 johdanto-osan
23 kappale
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(74)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli
jäsenvaltioiden välistä tehokasta hallinnollista yhteistyötä sisämarkkinoiden
moitteettoman toiminnan kannalta soveltuvin edellytyksin, vaan se voidaan vaaditun
yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen
vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen
5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa

13

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011,
yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission
täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
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vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä
on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(75)

Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa
liitteessä V olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava
siinä luetellut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,
 2011/16/EU (mukautettu)

 ON ANTANUT  TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET
1 artikla
Kohde
1. Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt ja menettelyt, joiden mukaan jäsenvaltiot tekevät
toistensa kanssa yhteistyötä vaihtaakseen tietoja, jotka ovat ennalta arvioiden olennaisia
2 artiklassa tarkoitettuja veroja koskevien jäsenvaltioiden kansallisten lakien hallinnoimiseksi
ja täytäntöönpanemiseksi.
2. Tässä direktiivissä vahvistetaan myös säännökset 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen
vaihtamiseksi sähköisin välinein sekä säännöt ja menettelyt, joita noudattaen jäsenvaltiot ja
komissio  on tehtävä  yhteistyötä koordinointia ja arviointia koskevissa asioissa.
3. Tämä direktiivi ei vaikuta rikosasioissa annettavaa keskinäistä oikeusapua koskevien
sääntöjen soveltamiseen jäsenvaltioissa. Se ei myöskään estä jäsenvaltioita täyttämästä muista
oikeudellisista välineistä, kahden- tai monenväliset sopimukset mukaan lukien, johtuvia
laajempaa hallinnollista yhteistyötä koskevia velvoitteitaan.
2 artikla
Soveltamisala
1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikentyyppisiin jäsenvaltion tai jäsenvaltion alueellisten tai
hallinnollisten osa-alueiden, paikallisviranomaiset mukaan lukien, kantamiin tai niiden
puolesta kannettuihin veroihin.
2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tätä direktiiviä ei sovelleta arvonlisäveroon ja
tulleihin eikä valmisteveroihin, jotka kuuluvat jäsenvaltioiden välistä hallinnollista yhteistyötä
koskevan muun unionin lainsäädännön soveltamisalaan. Tätä direktiiviä ei myöskään
sovelleta
jäsenvaltiolle,
jäsenvaltion
osa-alueelle
tai
julkisoikeudellisille
sosiaaliturvalaitoksille maksettaviin pakollisiin sosiaaliturvamaksuihin.
3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen verojen ei missään tapauksessa pidä tulkita sisältävän
seuraavia:

FI

a)

maksut, kuten maksut viranomaisten antamista todistuksista ja muista asiakirjoista;

b)

sopimusluonteiset maksut, kuten vastike julkisista palveluista.
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4. Tätä direktiiviä sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuihin veroihin, jotka kannetaan alueella,
johon perussopimuksia sovelletaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 52 artiklan
nojalla.
3 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan
1)

jäsenvaltion ’toimivaltaisella viranomaisella’ kyseisen jäsenvaltion sellaiseksi
nimeämää viranomaista. Myös keskusyhteystoimistoa, yhteysviranomaista tai
toimivaltaista virkamiestä pidetään toimivaltaisena viranomaisena 4 artiklan
mukaisen valtuutuksen nojalla, kun ne toimivat tämän direktiivin nojalla;

2)

’keskusyhteystoimistolla’ sellaiseksi nimettyä virastoa, joka pääasiallisesti vastaa
yhteydenpidosta muihin jäsenvaltioihin hallinnollisen yhteistyön alalla;

3)

’yhteysviranomaisella’ sellaista muuta virastoa kuin keskusyhteystoimisto, joka on
nimetty yhteysviranomaiseksi vaihtamaan suoraan tietoja tämän direktiivin nojalla;

4)

’toimivaltaisella virkamiehellä’ virkamiestä, joka on valtuutettu vaihtamaan suoraan
tietoja tämän direktiivin nojalla;

5)

’pyynnön esittävällä viranomaisella’ toimivaltaisen viranomaisen puolesta
avunpyynnön esittävää jäsenvaltion keskusyhteystoimistoa, yhteysviranomaista tai
toimivaltaista virkamiestä;

6)

’pyynnön vastaanottavalla viranomaisella’ toimivaltaisen viranomaisen puolesta
avunpyynnön vastaanottavaa jäsenvaltion keskusyhteystoimistoa, yhteysviranomaista
tai toimivaltaista virkamiestä;

7)

’hallinnollisella tutkimuksella’ kaikkia tarkastuksia, tarkistuksia ja muita toimia, joita
jäsenvaltiot suorittavat hoitaessaan tehtäviään verolainsäädännön moitteettoman
soveltamisen varmistamiseksi;

8)

’pyyntöön perustuvalla tietojenvaihdolla’ pyynnön esittävän jäsenvaltion pyynnön
vastaanottavalle jäsenvaltiolle esittämään pyyntöön perustuvaa tietojenvaihtoa
yksittäisessä tapauksessa;
 (EU) 2016/881 1 artiklan
1 alakohta

9)

’automaattisella tietojenvaihdolla’
 (EU) 2018/822 1 artiklan
1 alakohdan a alakohdan
i) alakohta
a)

FI

kun sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa sekä 9, 10 ja 11 artiklaa, ilman edeltävää
pyyntöä tapahtuvaa ennalta määriteltyjen tietojen järjestelmällistä ilmoittamista
toiselle jäsenvaltiolle ennalta vahvistetuin säännöllisin väliajoin. Kun
sovelletaan 8 artiklan 1 kohtaa, saatavilla olevilla tiedoilla tarkoitetaan tiedot
ilmoittavan jäsenvaltion verotusasiakirjoissa olevia tietoja, jotka voidaan saada
käyttöön kyseisen jäsenvaltion tiedonkeruu- ja käsittelymenettelyn mukaisesti;
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 (EU) 2016/881 1 artiklan
1 alakohta
b)

kun sovelletaan 8 artiklan 4 kohtaa, ilman edeltävää pyyntöä tapahtuvaa
ennalta määriteltyjen tietojen järjestelmällistä ilmoittamista muissa
jäsenvaltioissa asuvista henkilöistä asianomaiselle asuinjäsenvaltiolle ennalta
vahvistetuin säännöllisin väliajoin;
 (EU) 2018/822 1 artiklan
1 alakohdan a alakohdan
ii) alakohta

c)

kun sovelletaan muita tämän direktiivin säännöksiä kuin 8 artiklan
1 ja 4 kohtaa sekä 9, 10 ja 11 artiklaa, a ja b alakohdassa säädettyä ennalta
määriteltyjen tietojen järjestelmällistä ilmoittamista.
 (EU) 2016/881 1 artiklan
1 alakohta
1 (EU) 2018/822 1 artiklan
1 alakohdan a alakohdan
iii) alakohta

1 Isoilla alkukirjaimilla 8 artiklan 4 ja 7 kohdassa, 25 artiklan 2 kohdassa,
30 artiklan 3 ja 4 kohdassa sekä liitteessä IV kirjoitetuilla ilmauksilla on merkitys,
joka niillä on liitteessä I olevissa vastaavissa määritelmissä.  Isoilla alkukirjaimilla
10 artiklassa ja liitteessä III kirjoitetuilla ilmauksilla on merkitys, joka niillä on
liitteessä III olevissa vastaavissa määritelmissä;
 2011/16/EU
10)

’oma-aloitteisella tietojenvaihdolla’ milloin tahansa ilman edeltävää pyyntöä
tapahtuvaa satunnaista tietojen ilmoittamista toiselle jäsenvaltiolle;

11)

’henkilöllä’:

12)

FI

a)

luonnollista henkilöä;

b)

oikeushenkilöä;

c)

jos voimassa olevassa lainsäädännössä niin säädetään, henkilöiden
yhteenliittymää, joka tunnustetaan kelpoiseksi suorittamaan oikeustoimia mutta
jolla ei kuitenkaan ole oikeushenkilön asemaa;

d)

muuta minkä tahansa luonteista ja muotoista oikeudellista järjestelyä
riippumatta siitä, onko sillä oikeushenkilön asema vai ei, joka omistaa tai
hoitaa varoja, joista, niistä kertyvät tulot mukaan lukien, kannetaan tämän
direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa veroa;

’sähköisin välinein’ tietojenkäsittelyyn ja -tallennukseen, myös tietojen digitaaliseen
pakkaamiseen, tarkoitettujen sähköisten laitteiden käyttöä johtoja, radiolähetystä,
optisia teknologioita tai muita sähkömagneettisia välineitä käyttäen;
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13)

’CCN-verkolla’ yhteistä järjestelmää, joka perustuu yhteiseen tietoliikenneverkkoon
(Common Communication Network, CCN) ja jonka unioni on kehittänyt kaikkeen
toimivaltaisten viranomaisten välillä tullin ja verotuksen alalla sähköisin välinein
tapahtuvaan tiedonsiirtoon;
 (EU) 2015/2376 1 artiklan
1 alakohdan b alakohta
(mukautettu)

14)

’rajatylittävää tilannetta varten annettavalla ennakkopäätöksellä’ sopimusta,
tiedonantoa tai muuta asiakirjaa tai toimea, jolla on vastaava vaikutus, myös jos se on
annettu tai sitä on muutettu taikka se on uudistettu verotarkastuksen yhteydessä, ja
joka täyttää seuraavat ehdot:
a)

sen antaa tai sitä muuttaa taikka sen uudistaa jäsenvaltion keskushallinto tai
veroviranomainen tai jäsenvaltion alueellinen tai hallinnollinen yksikkö taikka
niiden puolesta toimiva taho, paikallisviranomaiset mukaan lukien, riippumatta
siitä, käytetäänkö sitä todellisuudessa vai ei;

b)

se annetaan tietylle henkilölle tai henkilöryhmälle tai sitä muutetaan tai se
uudistetaan näiden osalta, ja kyseisellä henkilöllä tai henkilöryhmällä on oikeus
vedota siihen;

c)

se koskee sellaisen oikeudellisen tai hallinnollisen säännöksen tulkintaa tai
soveltamista, joka koskee jäsenvaltion tai sen alueellisten tai hallinnollisten
yksiköiden verotukseen liittyvien kansallisten lakien hallinnointia tai
täytäntöönpanoa, paikallisviranomaiset mukaan lukien;

d)

se liittyy rajatylittävään liiketoimeen tai kysymykseen siitä, luoko henkilön
toisella lainkäyttöalueella harjoittama toiminta kiinteän toimipaikan;

e)

se tehdään ennen liiketoimia tai toisella lainkäyttöalueella harjoitettua kiinteän
toimipaikan mahdollisesti luovaa toimintaa taikka ennen sellaisen
veroilmoituksen jättämistä, joka kattaa ajanjakson, jonka aikana liiketoimi tai
liiketoimien sarja tapahtui.

Rajatylittävä liiketoimi voi sisältää esimerkiksi investointeja, tavaroiden, palvelujen
tai rahoituksen tarjoamista taikka aineellisen tai aineettoman omaisuuden käyttöä,
eikä sen tarvitse koskea suoraan henkilöä, joka vastaanottaa rajatylittävää tilannetta
varten annettavan ennakkopäätöksen;
15)
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’ennakkohinnoittelusopimuksella’ sopimusta, tiedonantoa tai muuta asiakirjaa tai
toimea, jolla on vastaava vaikutus, myös jos se on annettu tai sitä on muutettu taikka
se on uudistettu verotarkastuksen yhteydessä, ja joka täyttää seuraavat ehdot:
a)

sen antaa tai sitä muuttaa taikka sen uudistaa yhden tai useamman jäsenvaltion
keskushallinto tai veroviranomainen tai jäsenvaltion alueellinen tai
hallinnollinen yksikkö tai niiden puolesta toimiva taho, paikallisviranomaiset
mukaan lukien, riippumatta siitä, käytetäänkö sitä todellisuudessa vai ei;

b)

se annetaan tietylle henkilölle tai henkilöryhmälle tai sitä muutetaan taikka se
uudistetaan näiden osalta, ja kyseisellä henkilöllä tai henkilöryhmällä on oikeus
vedota siihen;

c)

se määrittelee ennen etuyhteydessä keskenään olevien yritysten rajatylittäviä
liiketoimia asianmukaiset perusteet kyseisten liiketoimien siirtohinnoittelun
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määrittämiseksi
toimipaikoille.

tai

määrittelee

voittojen

kohdentumisen

kiinteille

Yritykset ovat etuyhteydessä keskenään olevia yrityksiä, jos yksi yritys osallistuu
suoraan tai välillisesti toisen yrityksen johtamiseen, valvontaan tai pääomaan tai jos
samat henkilöt osallistuvat suoraan tai välillisesti yritysten johtamiseen, valvontaan
tai pääomaan.
Siirtohinnat ovat hintoja, joilla yritys siirtää fyysisiä tavaroita ja aineetonta
omaisuutta tai tarjoaa palveluja kanssaan etuyhteydessä oleville yrityksille, ja
’siirtohinnoittelu’ on ymmärrettävä vastaavasti;
16)

sovellettaessa 14 kohtaa, ’rajatylittävällä liiketoimella’ liiketoimea tai liiketoimien
sarjaa, jossa yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a)

kaikkien liiketoimen tai liiketoimien sarjan osapuolten verotuksellinen
kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa, joka antaa rajatylittävää tilannetta varten
annettavan ennakkopäätöksen tai muuttaa sitä taikka uudistaa sen;

b)

jonkin liiketoimen tai liiketoimien sarjan osapuolen verotuksellinen kotipaikka
on samanaikaisesti useammalla kuin yhdellä lainkäyttöalueella;

c)

yksi liiketoimen tai liiketoimien sarjan osapuolista harjoittaa liiketoimintaa
toisella lainkäyttöalueella kiinteän toimipaikan välityksellä, ja kyseinen
liiketoimi tai liiketoimien sarja muodostaa osan kiinteän toimipaikan
liiketoiminnasta tai koko liiketoiminnan. Rajatylittävään liiketoimeen tai
liiketoimien sarjaan kuuluvat myös järjestelyt, jotka henkilö tekee toisella
lainkäyttöalueella kiinteästä toimipaikasta harjoittamansa liiketoiminnan
osalta;

d)

näillä liiketoimilla tai liiketoimien sarjalla on rajatylittävä vaikutus.

Sovellettaessa 15 kohtaa ’rajatylittävällä liiketoimella’ tarkoitetaan liiketoimea tai
liiketoimien sarjaa, jossa on mukana etuyhteydessä keskenään olevia yrityksiä, joista
kaikkien verotuksellinen kotipaikka ei ole yhdellä ainoalla lainkäyttöalueella, tai
liiketoimea tai liiketoimien sarjaa, jolla on rajatylittävä vaikutus;
17)

sovellettaessa 15 ja 16 kohtaa ’yrityksellä’ kaikkia liiketoiminnan harjoittamisen
muotoja;
 (EU) 2018/822 1 artiklan
1 alakohdan b alakohta

18)
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’rajatylittävällä järjestelyllä’ järjestelyä, joka koskee joko useampaa kuin yhtä
jäsenvaltiota tai yhtä jäsenvaltiota ja yhtä kolmatta maata ja joka täyttää ainakin
yhden seuraavista edellytyksistä:
a)

kaikkien järjestelyn osallistujien verotuksellinen kotipaikka ei ole samalla
lainkäyttöalueella;

b)

järjestelyn yhden tai useamman osallistujan verotuksellinen kotipaikka on
samanaikaisesti useammalla kuin yhdellä lainkäyttöalueella;

c)

yksi tai useampi järjestelyn osallistujista harjoittaa liiketoimintaa toisella
lainkäyttöalueella kyseisellä lainkäyttöalueella sijaitsevan kiinteän toimipaikan
välityksellä, ja kyseinen järjestely muodostaa osan kiinteän toimipaikan
liiketoiminnasta tai koko liiketoiminnan;
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d)

yksi tai useampi järjestelyn osallistuja harjoittaa toimintaa toisella
lainkäyttöalueella ilman että sillä on verotuksellinen kotipaikka tällä
lainkäyttöalueella tai luomatta kiinteää toimipaikkaa sinne;

e)

tällaisella järjestelyllä on mahdollisesti vaikutuksia
tietojenvaihtoon tai tosiasiallisen edunsaajan tunnistamiseen.

automaattiseen

Sovellettaessa tämän artiklan 18–25 kohtaa, 11 artiklaa ja liitettä IV, järjestelyyn
kuuluu myös järjestelyjen sarja. Järjestelyyn voi sisältyä useampi kuin yksi vaihe tai
osa;
19)

’raportoitavalla rajatylittävällä järjestelyllä’ rajatylittävää järjestelyä, joka sisältää
ainakin yhden liitteessä IV esitetyistä tunnusmerkeistä;

20)

’tunnusmerkillä’ rajatylittävän järjestelyn ominaispiirrettä tai osatekijää, joka viittaa
mahdolliseen veronkiertoriskiin ja joka on mainittu liitteessä IV;

21)

’välittäjällä’ henkilöä, joka suunnittelee, markkinoi, organisoi tai tuo saataville
toteuttamista varten raportoitavan rajatylittävän järjestelyn tai hallinnoi sen
toteuttamista.
Sillä tarkoitetaan myös henkilöä, joka – ottaen huomioon asiaankuuluvat tosiseikat ja
olosuhteet ja saatavilla olevien tietojen ja asiaankuuluvaan asiantuntemuksen ja
tällaisten palvelujen tarjoamiseen tarvittavan tietämyksen perusteella – tietää tai
jonka voitaisiin kohtuudella olettaa tietävän, että se on ryhtynyt tarjoamaan suoraan
tai muiden henkilöiden välityksellä tukea, apua tai neuvoja, jotka koskevat
raportoitavan rajatylittävän järjestelyn suunnittelua, markkinointia tai organisointia
tai sen asettamista saataville toteuttamista varten tai sen toteuttamisen hallinnointia.
Kaikilla henkilöillä on oltava oikeus toimittaa näyttöä siitä, että kyseinen henkilö ei
tiennyt eikä sen voitu kohtuudella olettaa tietäneen, että tämä henkilö oli mukana
raportoitavassa rajatylittävässä järjestelyssä. Tätä varten tämä henkilö voi vedota
kaikkiin asiaankuuluviin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin sekä saatavilla oleviin
tietoihin ja asiaankuuluvaan asiantuntemukseensa ja tietämykseensä.
Toimiakseen välittäjänä henkilön on täytettävä ainakin yksi seuraavista lisäehdoista:
a)

henkilön verotuksellinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa;

b)

henkilöllä on jossakin jäsenvaltiossa kiinteä toimipaikka, josta järjestelyyn
liittyviä palveluja tarjotaan;

c)

henkilö on muodostettu jäsenvaltiossa tai henkilöön sovelletaan jäsenvaltion
lainsäädäntöä;

d)

henkilö on rekisteröity oikeudellisiin, verotuksellisiin tai konsulttipalveluihin
liittyvään ammatilliseen yhteenliittymään jossakin jäsenvaltiossa;

22)

’asianomaisella verovelvollisella’ henkilöä, jonka saataville rajatylittävä järjestely on
asetettu toteuttamista varten tai joka on valmis toteuttamaan raportoitavan
rajatylittävän järjestelyn tai joka on toteuttanut tällaisen järjestelyn ensimmäisen
vaiheen;

23)

sovellettaessa 11 artiklaa ’etuyhteydessä olevalla yrityksellä’ henkilöä, joka liittyy
toiseen henkilöön ainakin yhdellä seuraavista tavoista:
a)
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henkilö osallistuu toisen henkilön johtamiseen olemalla asemassa, jossa voi
käyttää huomattavaa vaikutusvaltaa tähän toiseen henkilöön;
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b)

henkilö
osallistuu
toisen
henkilön
yli 25:tä prosenttia äänioikeuksista;

määräysvaltaan

hallitsemalla

c)

henkilö osallistuu toisen henkilön pääomaan omistusoikeudella, joka suoraan
tai välillisesti ylittää 25 prosenttia pääomasta;

d)

henkilöllä on oikeus 25 prosenttiin tai enempään toisen henkilön voitoista.

Jos useampi kuin yksi henkilö osallistuu a–d alakohdassa tarkoitetulla tavalla saman
henkilön johtotehtäviin, määräysvaltaan, pääomaan tai voittoihin, kaikki nämä
henkilöt katsotaan etuyhteydessä oleviksi yrityksiksi.
Jos samat henkilöt osallistuvat a–d alakohdassa tarkoitetulla tavalla useamman kuin
yhden henkilön johtotehtäviin, määräysvaltaan, pääomaan tai voittoihin, kaikki nämä
henkilöt katsotaan etuyhteydessä oleviksi yrityksiksi.
Tätä kohtaa sovellettaessa henkilöllä, joka toimii yhdessä toisen henkilön kanssa
jonkin yksikön äänioikeuksien tai pääomaomistuksen suhteen, katsotaan olevan
osuus kaikista toisen henkilön hallitsemista äänioikeuksista tai koko
pääomaomistuksesta kyseisessä yksikössä.
Välillisessä osallistumisessa c alakohdassa säädettyjen vaatimusten täyttyminen on
määritettävä kertomalla hallitut määrät konsernin omistusketjussa. Henkilöllä, jolla
on yli 50 prosenttia äänioikeuksista, on katsottava olevan 100 prosenttia
äänioikeuksista.
Luonnollista henkilöä, hänen puolisoaan ja hänen suoraan ylenevässä tai alenevassa
polvessa olevaa sukulaistaan on pidettävä yhtenä henkilönä;
24)

’markkinakelpoisella järjestelyllä’ rajatylittävää järjestelyä, joka on suunniteltu, jota
on markkinoitu, joka on valmis toteutettavaksi tai asetettu saataville toteuttamista
varten, ilman että sitä olisi merkittävästi muokattava;

25)

’räätälöidyllä järjestelyllä’ mitä tahansa rajatylittävää järjestelyä, joka ei ole
markkinakelpoinen järjestely.
 2011/16/EU (mukautettu)
4 artikla
Toiminnan järjestäminen

1. Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle  viipymättä kaikista muutoksista ,
 jotka koskevat tämän direktiivin soveltamisen osalta toimivaltaista viranomaista, jonka
kyseinen jäsenvaltion on aikaisemmin ilmoittanut direktiivin 2011/16/EU 4 artiklan 1 kohdan
mukaisesti .
Komissio saattaa tiedon muiden jäsenvaltioiden saataville ja julkaisee jäsenvaltioiden
viranomaisten luettelon Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
2.  Jokaisen jäsenvaltion  toimivaltaisen viranomaisen on nimettävä yksi
keskusyhteystoimisto. Toimivaltainen viranomainen vastaa tämän ilmoittamisesta komissiolle
ja muille jäsenvaltioille.
Keskusyhteystoimisto voidaan nimetä myös vastaamaan yhteydenpidosta komissioon.
Toimivaltainen viranomainen vastaa tämän ilmoittamisesta komissiolle.
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3. Kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi nimetä yhteysviranomaisia, joilla on
sen kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti annettu toimivalta.
Keskusyhteystoimiston tehtävänä on pitää yhteysviranomaisia koskeva luettelo ajan tasalla ja
saattaa se muiden asianomaisten jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen ja komission
saataville.
4. Kunkin jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi nimetä toimivaltaisia virkamiehiä.
Keskusyhteystoimiston tehtävänä on pitää toimivaltaisia virkamiehiä koskeva luettelo ajan
tasalla ja saattaa se muiden asianomaisten jäsenvaltioiden keskusyhteystoimistojen ja
komission saataville.
5. Virkamiehiä, jotka osallistuvat tämän direktiivin nojalla tapahtuvaan hallinnolliseen
yhteistyöhön, on joka tapauksessa pidettävä tätä varten toimivaltaisina virkamiehinä
toimivaltaisten viranomaisten vahvistamien järjestelyjen mukaisesti.
6. Jos yhteysviranomainen tai toimivaltainen virkamies lähettää tai vastaanottaa
yhteistyöpyynnön tai vastauksen yhteistyöpyyntöön, sen on ilmoitettava tästä oman
jäsenvaltionsa keskusyhteystoimistolle kyseisen jäsenvaltion vahvistamien menettelyjen
mukaisesti.
7. Jos yhteysviranomainen tai toimivaltainen virkamies vastaanottaa yhteistyöpyynnön, joka
edellyttää toimia, jotka jäävät sen oman jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön tai käytännön
mukaisesti sille annetun toimivallan ulkopuolelle, sen on toimitettava tällainen pyyntö
viipymättä oman jäsenvaltionsa keskusyhteystoimistolle ja ilmoitettava tästä pyynnön
esittävälle viranomaiselle. Tällaisessa tapauksessa 7 artiklassa säädetty määräaika alkaa sitä
päivää seuraavasta päivästä, jona yhteistyöpyyntö toimitetaan keskusyhteystoimistolle.

II LUKU
TIETOJENVAIHTO
I JAKSO
PYYNTÖÖN PERUSTUVA TIETOJENVAIHTO
5 artikla
Pyyntöön perustuvaa tietojenvaihtoa koskeva menettely
Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyynnön esittävän viranomaisen pyynnöstä
ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle kaikki 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot,
jotka ovat sen hallussa tai jotka se saa hallinnollisten tutkimusten tuloksena.
6 artikla
Hallinnolliset tutkimukset
1. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on huolehdittava sellaisten hallinnollisten
tutkimusten suorittamisesta, jotka ovat tarpeen 5 artiklassa tarkoitettujen tietojen saamiseksi.
2. Edellä 5 artiklassa tarkoitettu pyyntö voi sisältää erityistä hallinnollista tutkimusta
koskevan perustellun pyynnön. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen katsoo, että
hallinnollinen tutkimus ei ole tarpeen, sen on välittömästi ilmoitettava pyynnön esittävälle
viranomaiselle syyt tähän.
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3. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pyydettyjen tietojen saamiseksi tai pyydetyn
hallinnollisen tutkimuksen tekemiseksi noudatettava samoja menettelyjä, joita se noudattaisi
toimiessaan omasta aloitteestaan tai oman jäsenvaltionsa toisen viranomaisen pyynnöstä.
4. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on toimitettava alkuperäiset asiakirjat pyynnön
esittävän viranomaisen sitä nimenomaisesti pyytäessä, edellyttäen, että se ei ole vastoin
pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltiossa voimassa olevia säännöksiä.
7 artikla
Määräajat
1. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on annettava 5 artiklassa tarkoitetut tiedot
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamispäivästä.
Tiedot on kuitenkin toimitettava kahden kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä, jos kyseiset
tiedot ovat jo pyynnön vastaanottavan viranomaisen hallussa.
2. Pyynnön esittävän ja vastaanottavan viranomaisen kesken
erityistapauksissa sopia muista kuin 1 kohdassa säädetyistä määräajoista.

voidaan

tietyissä

3. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään
seitsemän työpäivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta lähetettävä pyynnön esittävälle
viranomaiselle vahvistus pyynnön vastaanottamisesta, mikäli mahdollista sähköisin välinein.
4. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle
pyynnössä mahdollisesti olevista puutteista ja täydentävien taustatietojen tarpeesta kuukauden
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tässä tapauksessa 1 kohdassa säädetyt määräajat
alkavat sitä päivää seuraavana päivänä, jona pyynnön vastaanottava viranomainen on
vastaanottanut tarvittavat täydentävät tiedot.
5. Jos pyynnön vastaanottava viranomainen ei pysty vastaamaan pyyntöön määräajassa, sen
on ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle välittömästi ja joka tapauksessa kolmen
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syyt siihen, ettei se noudata määräaikaa,
sekä päivämäärä, johon mennessä se katsoo voivansa vastata pyyntöön.
6. Jos pyynnön vastaanottavan viranomaisen hallussa ei ole pyydettyjä tietoja eikä se pysty
vastaamaan tietopyyntöön tai kieltäytyy vastaamasta siihen 21 artiklassa säädetyin perustein,
sen on ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle syyt siihen välittömästi ja joka
tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

II JAKSO
PAKOLLINEN AUTOMAATTINEN TIETOJENVAIHTO
8 artikla
Pakollisen automaattisen tietojenvaihdon soveltamisala ja edellytykset
1. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattista tietojenvaihtoa
noudattaen ilmoitettava toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä toisessa
jäsenvaltiossa asuvia henkilöitä koskevat saatavilla olevat tiedot verotuskausilta
1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen seuraavista erityisistä tulo- ja pääomalajeista, sellaisina
kuin nämä ymmärretään tiedot ilmoittavan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön nojalla:
a)
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työtulo;
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b)

johtajanpalkkiot;

c)

henkivakuutustuotteet, joita muut tietojenvaihtoa koskevat unionin oikeudelliset
välineet ja muut vastaavat toimenpiteet eivät kata;

d)

eläkkeet;

e)

kiinteän omaisuuden omistaminen ja siitä saatava tulo.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle  kaikista muutoksista, jotka koskevat
direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitettuja tietoja, jotka liittyvät 
niihin 1 kohdassa  lueteltuihin lajeihin , joista niillä on tietoja saatavilla.
 2014/107/EU 1 artiklan
2 alakohdan a alakohta
3. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ilmoittaa toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle, ettei se halua ottaa vastaan tietoja yhdestä tai useammasta 1 kohdassa
tarkoitetusta tulo- ja pääomalajista. Sen on ilmoitettava tästä myös komissiolle.
Voidaan katsoa, ettei jäsenvaltio halua ottaa vastaan tietoja 1 kohdan mukaisesti, jos se ei
ilmoita komissiolle yhdestäkään lajista, josta sillä on tietoja saatavilla.
 2014/107/EU 1 artiklan
2 alakohdan b alakohta
(mukautettu)
4. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla sen Raportoivia
finanssilaitoksia vaaditaan ottamaan käyttöön liitteissä I ja II olevat tietojenvaihto- ja
huolellisuussäännöt ja varmistettava niiden tehokas täytäntöönpano ja noudattaminen
liitteessä I olevan IX jakson mukaisesti.
Liitteisiin I ja II sisältyvien sovellettavien tietojenvaihto- ja huolellisuussääntöjen mukaisesti
kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on automaattisella tietojenvaihdolla
ilmoitettava 5 kohdan b alakohdassa vahvistetussa määrärajassa toisen jäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavat tiedot Raportoitavaa tiliä koskevista verokausista
1 päivästä tammikuuta 2016:

FI

a)

kunkin sellaisen Raportoitavan henkilön nimi, osoite, verotunniste(et) ja
syntymäaika- ja paikka (jos kyseessä on luonnollinen henkilö), joka on Tilinhaltija,
ja jos kyseessä on Yksikkö, joka on Tilinhaltija ja jossa liitteissä esitettyjen
huolellisuussääntöjen soveltamisen jälkeen tunnistetaan olevan yksi tai useampi
Kontrolloiva henkilö, joka on Raportoitava henkilö, tämän Yksikön ja jokaisen
Raportoitavan henkilön nimi, osoite ja verotunniste(et) sekä jokaisen Raportoitavan
henkilön syntymäaika ja -paikka;

b)

tilinumero (tai sen puuttuessa sitä tehtävältään vastaava tieto);

c)

raportoivan finanssilaitoksen nimi ja tunnistenumero (jos sellainen on);

d)

tilin saldo tai arvo (mukaan lukien Käteisarvovakuutussopimuksen tai Elinkorkosopimuksen osalta Käteisarvo tai takaisinostoarvo) kyseisen kalenterivuoden tai
muun asianmukaisen raportointijakson lopussa, tai jos tili suljettiin tällaisen vuoden
tai kauden aikana, tilin sulkeminen;
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e)

säilytystilin osalta:
i)

koron kokonaisbruttomäärä, osingon kokonaisbruttomäärä ja tilillä pidettyihin
varoihin liittyen syntyneen muun tulon kokonaisbruttomäärä, kussakin
tapauksessa maksettuna tai hyvitettynä tilille (tai tiliin liittyen) kalenterivuoden
tai muun asianmukaisen raportointijakson aikana; ja

ii)

Finanssivarojen myynnistä tai lunastuksesta tilille maksettu tai hyvitetty
kokonaisbruttotulo sen kalenterivuoden tai muun asianmukaisen
raportointijakson aikana, jonka osalta Raportoiva finanssilaitos toimi
säilytyksenhoitajana, välittäjänä, nimellisomistajana tai muutoin Tilinhaltijan
asiamiehenä;

f)

talletustilin osalta tilille kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson
aikana suoritetun tai hyvitetyn koron kokonaisbruttomäärä;

g)

sellaisen tilin osalta, jota ei kuvata e tai f alakohdassa, Tilinhaltijalle tilin osalta
kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointijakson aikana maksettu tai
hyvitetty kokonaisbruttomäärä, jonka osalta Raportoiva finanssilaitos on
velvoittautunut tai velallinen, mukaan lukien Tilinhaltijalle kalenterivuoden tai muun
asianmukaisen raportointijakson aikana maksettujen lunastusmaksujen yhteismäärä.

Vaihdettaessa tietoja tämän kohdan mukaisesti, ellei tässä kohdassa tai liitteissä  I ja II 
toisin säädetä, voidaan Raportoitavaan tiliin liittyen suoritettujen maksujen määrä ja
luonnehdinta määrittää tiedot toimittavan jäsenvaltion verolainsäädännön mukaan.
Tämän kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta ovat etusijalla 1 kohdan c alakohtaan tai mihin
tahansa muuhun unionin säädökseen nähden, siinä määrin kuin asiassa käytävä tietojenvaihto
kuuluisi 1 kohdan c alakohdan tai minkä tahansa muun unionin säädöksen soveltamisalaan.
 2014/107/EU 1 artiklan
2 alakohdan d alakohta
5. Tietojenvaihto toteutetaan seuraavasti:
a)

edellä 1 kohdassa säädettyjen tulo- ja pääomalajien osalta vähintään kerran vuodessa,
kuuden kuukauden kuluessa jäsenvaltion sen verovuoden päättymisestä, jonka aikana
tiedot tulivat saataville;

b)

edellä 4 kohdassa säädettyjen tietojen osalta tietoja vaihdetaan vuosittain, yhdeksän
kuukauden kuluessa kalenterivuoden tai muun sellaisen asianmukaisen
raportointijakson päättymisestä, johon tiedot liittyvät.
 2011/16/EU (mukautettu)

6. Komissio  säätää täytäntöönpanosäädöksillä  automaattista tietojenvaihtoa
 koskevista  käytännön  järjestelyistä .  Kyseiset täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään  32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
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 2014/107/EU 1 artiklan
2 alakohdan e alakohta
(mukautettu)
7. Liitteessä I olevan VIII jakson B kohdan 1 alakohdan c alakohtaa ja C kohdan
17 alakohdan g alakohtaa sovellettaessa kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle
 kaikista muutoksista, jotka koskevat komissiolle direktiivin 2011/16/EU 8 artiklan
7a kohdan mukaisesti ilmoitettua luetteloa  yksiköistä ja tileistä, joita kohdellaan
Ei-raportoivina finanssilaitoksina ja Muina kuin finanssitileinä. Komissio julkaisee Euroopan
unionin virallisessa lehdessä vastaanotettujen tietojen luettelon ja päivittää sitä tarpeen
mukaan.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisenlaiset Ei-raportoivat finanssilaitokset ja Muut
kuin finanssitilit täyttävät kaikki liitteessä I olevan VIII jakson B kohdan 1 alakohdan
c alakohdassa ja C kohdan 17 alakohdan g alakohdassa luetellut vaatimukset ja erityisesti, että
 finanssilaitoksen  asema Ei-raportoivana finanssilaitoksena tai Muuna kuin
finanssitilinä ei estä tämän direktiivin tarkoituksia.
 2011/16/EU
8. Jos jäsenvaltiot muiden jäsenvaltioiden kanssa tekemissään kahden- tai monenvälisissä
sopimuksissa sopivat automaattisesta tietojenvaihdosta muiden tulo- ja pääomalajien osalta,
niiden on toimitettava nämä sopimukset komissiolle, joka saattaa kyseiset sopimukset
kaikkien muiden jäsenvaltioiden saataville.
 (EU) 2015/2376 1 artiklan
3 alakohta (mukautettu)
9 artikla
Rajatylittäviä tilanteita varten annettavia ennakkopäätöksiä sekä
ennakkohinnoittelusopimuksia koskevan pakollisen automaattisen tietojenvaihdon
soveltamisala ja ehdot
1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 25 artiklan nojalla hyväksyttyjen
sovellettavien käytännön järjestelyiden mukaisesti ilmoitettava automaattista tietojenvaihtoa
käyttäen kaikkien muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle, jos
rajatylittävää tilannetta varten annettava ennakkopäätös taikka ennakkohinnoittelusopimus on
annettu tai sitä on muutettu taikka se on uudistettu 31 päivän joulukuuta 2016 jälkeen, tämän
artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta.
2. Kolmansien maiden kanssa tehdyt kahden- tai monenväliset ennakkohinnoittelusopimukset
on jätettävä tämän artiklan mukaisen automaattisen tietojenvaihdon soveltamisalan
ulkopuolelle, kun kansainvälinen verosopimus, jonka perusteella ennakkohinnoittelusopimus
on neuvoteltu, ei salli tietojen paljastamista kolmansille osapuolille. Tietoja tällaisista kahdenja monenvälisistä ennakkohinnoittelusopimuksista vaihdetaan 13 artiklan mukaisesti, jos
kansainvälinen verosopimus, jonka perusteella ennakkohinnoittelusopimus on neuvoteltu,
sallii tietojen paljastamisen ja kolmannen maan toimivaltainen viranomainen antaa luvan
niiden paljastamiseen.
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Jos kahden- ja monenväliset ennakkohinnoittelusopimukset jätetään tietojen automaattisen
vaihdon ulkopuolelle tämän kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen
mukaisesti, 5 kohdassa yksilöityjä tietoja, joihin viitataan pyynnössä, joka johti tällaisen
kahden- tai monenvälisen ennakkohinnoittelusopimuksen antamiseen, on sen sijaan
vaihdettava 1 kohdan mukaisesti.
3. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta, jos rajatylittävää tilannetta varten annettava ennakkopäätös
koskee yksinomaan yhden tai useamman luonnollisen henkilön verotusta.
4. Tietojenvaihto toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden ensimmäisen
puolikkaan päättymisestä, jolloin rajatylittävää tilannetta varten annettava ennakkopäätös
taikka ennakkohinnoittelusopimus annettiin tai sitä muutettiin taikka se uudistettiin.
5. Tietoihin, jotka jäsenvaltion on 1 kohdan nojalla toimitettava, kuuluvat seuraavat:
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a)

henkilön, muun kuin luonnollisen henkilön, tunnistetiedot ja tarvittaessa henkilöiden
ryhmä, johon se kuuluu;

b)

sellainen tiivistelmä rajatylittävää tilannetta varten annettavan ennakkopäätöksen
taikka ennakkohinnoittelusopimuksen sisällöstä, mukaan lukien yleinen kuvaus
olennaisesta liiketoiminnasta taikka olennaisista liiketoimista tai liiketoimien
sarjasta, joka ei johda liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen
menettelyn paljastamiseen tai sellaisten tietojen paljastamiseen, joiden paljastaminen
olisi vastoin yleistä järjestystä;

c)

päivät, jolloin rajatylittävää tilannetta varten annettava ennakkopäätös taikka
ennakkohinnoittelusopimus on annettu tai sitä on muutettu taikka se on uudistettu;

d)

rajatylittävää
tilannetta
varten
annettavan
ennakkopäätöksen
taikka
ennakkohinnoittelusopimuksen voimassaolon alkamispäivä, jos se on mainittu;

e)

rajatylittävää tilannetta varten annettavan ennakkopäätöksen taikka ennakkohinnoittelusopimuksen voimassaolon päättymispäivä, jos se on mainittu;

f)

rajatylittävää
tilannetta
varten
ennakkohinnoittelusopimuksen tyyppi;

g)

rajatylittävää tilannetta varten annettavan ennakkopäätöksen taikka ennakkohinnoittelusopimuksen liiketoimen tai liiketoimien sarjan määrä, mikäli tällaiseen
määrään viitataan rajatylittävää tilannetta varten annettavassa ennakkopäätöksessä
taikka ennakkohinnoittelusopimuksessa;

h)

kuvaus siirtohinnoittelun tai siirtohinnan määrittämisessä käytetyistä perusteista, kun
kyse on ennakkohinnoittelusopimuksesta;

i)

siirtohinnoittelun tai siirtohinnan määrittämisessä käytetyn menetelmän yksilöinti,
kun kyse on ennakkohinnoittelusopimuksesta;

j)

niiden muiden mahdollisten jäsenvaltioiden yksilöinti, joita rajatylittävää tilannetta
varten annettava ennakkopäätös taikka ennakkohinnoittelusopimus todennäköisesti
koskee;

k)

niiden muissa jäsenvaltioissa olevien mahdollisten muiden kuin luonnollisten
henkilöiden yksilöinti, joita rajatylittävää tilannetta varten annettava ennakkopäätös
taikka ennakkohinnoittelusopimus todennäköisesti koskee (ilmoittaen, mihin
jäsenvaltioihin asianomaiset henkilöt liittyvät);
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annettavan

ennakkopäätöksen

taikka
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l)

maininta siitä, perustuvatko toimitetut tiedot rajatylittävää tilannetta varten
annettavaan ennakkopäätökseen taikka ennakkohinnoittelusopimukseen vai tämän
artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun pyyntöön.

6. Tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon helpottamiseksi komissio hyväksyy
tarvittavat käytännön järjestelyt tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien
toimenpiteet tämän artiklan 5 kohdan mukaisen tietojenvaihdon yhdenmukaistamiseksi osana
24 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vakiomuotoisen lomakkeen vahvistamismenettelyä.
7. 5 kohdan a, b, h ja k alakohdassa  viitattuja  tietoja ei toimiteta komissiolle.
8. Jäsenvaltiot voivat 5 artiklan mukaisesti ja 25 artiklan 4 kohdan huomioon ottaen pyytää
lisätietoja, mukaan lukien rajatylittävää tilannetta varten annettavan ennakkopäätöksen taikka
ennakkohinnoittelusopimuksen koko tekstin.
 (EU) 2016/881 1 artiklan
2 alakohta (mukautettu)
10 artikla
Maakohtaista raporttia koskevan pakollisen automaattisen tietojenvaihdon
laajuus ja edellytykset
1. Jokaisen jäsenvaltion on toteuttava tarvittavat toimenpiteet vaatiakseen Monikansallisen
Yritysryhmän Perimmäistä Emoyksikköä, jonka verotuksellinen kotipaikka on kyseisen
jäsenvaltion alueella, tai muuta liitteessä III olevan II jakson mukaista Raportoivaa Yksikköä
antamaan maakohtaisen raportin Raportoitavasta Tilivuodestaan 12 kuukauden kuluessa
liitteessä III olevan II jakson mukaisesta Monikansallisen Yritysryhmän Raportoitavan
Tilivuoden viimeisestä päivästä.
2. Sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, joka vastaanotti maakohtaisen raportin
1 kohdan mukaisesti, on automaattista tietojenvaihtoa käyttäen toimitettava maakohtainen
raportti 4 kohdassa säädetyssä määräajassa niille muille jäsenvaltioille, joissa maakohtaisen
raportin sisältämien tietojen mukaan joko on Raportoivan Yksikön Monikansallisen
Yritysryhmän yhden tai useamman Osayksikön verotuksellinen kotipaikka tai joissa ne ovat
verovelvollisia kiinteästä toimipaikasta harjoitetun liiketoiminnan osalta.
3. Maakohtaisessa raportissa on oltava seuraavat tiedot Monikansallisesta Yritysryhmästä:
a)

kootut tiedot kunkin sellaisen lainkäyttöalueen osalta, jolla Monikansallinen
Yritysryhmä harjoittaa toimintaa, tulojen määrästä, voitosta (tappiosta) ennen
tuloveroja, maksetuista tuloveroista, kertyneistä tuloveroista, oman pääoman
kirjanpidollisesta arvosta, kertyneistä voittovaroista, työntekijöiden määrästä ja
muista aineellisista hyödykkeistä kuin käteisestä tai muista rahavaroista;

b)

kunkin Monikansallisen Yritysryhmän Osayksikön tunnistetiedot, josta käyvät ilmi
kyseisen Osayksikön verotuksellisen kotipaikan mukainen lainkäyttöalue ja se
lainkäyttöalue, jonka lainsäädännön mukaisesti kyseinen Osayksikkö on organisoitu,
jos tämä lainkäyttöalue on eri kuin verotuksellisen kotipaikan mukainen
lainkäyttöalue, sekä kyseisen Osayksikön pääasiallisen liiketoiminnan tai
pääasiallisten liiketoimintojen luonne.

4. Maakohtainen raportti on toimitettava 15 kuukauden kuluessa sen Monikansallisen
Yritysryhmän Tilivuoden viimeisestä päivästä, jota maakohtainen raportti koskee.
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 (EU) 2018/822 1 artiklan
2 alakohta (mukautettu)
1 Oikaisu, EUVL L 31,
1.2.2019, s. 108
11 artikla
Raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevan pakollisen automaattisen
tietojenvaihdon laajuus ja edellytykset
1. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla välittäjät velvoitetaan
toimittamaan toimivaltaisille viranomaisille tiedossaan, hallussaan tai määräysvallassaan
olevat raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevat tiedot 30 päivän kuluessa
a)

siitä päivästä, jona raportoitava rajatylittävä järjestely asetetaan saataville
toteuttamista varten;

b)

siitä päivästä, jona raportoitava rajatylittävä järjestely on valmis toteuttamista varten;

c)

siitä  päivästä jona  raportoitavan rajatylittävän järjestelyn ensimmäinen vaihe
on toteutettu,

riippuen siitä, mikä näistä tapahtuu ensin.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, myös 3 artiklan 21 alakohdan
toisessa alakohdassa tarkoitettujen välittäjien on toimitettava tiedot 30 päivän kuluessa siitä,
kun ne ovat tarjonneet suoraan tai muiden henkilöiden välityksellä tukea, apua tai neuvoja.
2. Markkinakelpoisten järjestelyjen osalta jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset
toimenpiteet, joilla välittäjä velvoitetaan laatimaan joka kolmas kuukausi ajantasainen raportti
niistä 14 kohdan a, d, g ja h alakohdassa tarkoitetuista uusista raportoitavista tiedoista, jotka
ovat tulleet saataville edellisen raportin toimittamisen jälkeen.
3. Jos välittäjä on velvollinen toimittamaan raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevat
tiedot useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, tiedot toimitetaan
ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, joka on alla olevassa luettelossa ensimmäinen:
a)

jäsenvaltio, jossa välittäjän verotuksellinen kotipaikka sijaitsee;

b)

jäsenvaltio, jossa välittäjällä on kiinteä toimipaikka, josta järjestelyyn liittyvä
palveluja tarjotaan;

c)

jäsenvaltio, jossa välittäjä on muodostettu tai jonka lainsäädäntöä välittäjään
sovelletaan;

d)

jäsenvaltio, jossa välittäjä on rekisteröity oikeudellisiin, verotuksellisiin tai
konsulttipalveluihin liittyvään ammatilliseen yhteenliittymään.

4. Tapauksissa, joissa 3 kohdan mukaan on useita raportointivelvoitteita, välittäjä vapautetaan
tietojen toimittamisesta, jos sillä on kansallisen lainsäädännön mukaiset todisteet siitä, että
samat tiedot on toimitettu toisessa jäsenvaltiossa.
5. Kukin jäsenvaltio voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla välittäjille annetaan oikeus
olla toimittamatta raportoitavaa rajatylittävää järjestelyä koskevia tietoja, jos
raportointivelvoite loukkaisi kyseessä olevan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaista
oikeudellista ammattisalassapitovelvollisuutta. Tällaisissa tilanteissa kunkin jäsenvaltion on
toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla välittäjät velvoitetaan ilmoittamaan viipymättä
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toiselle välittäjälle tai, jos toista välittäjää ei ole, asianomaiselle verovelvolliselle niiden
6 kohdan mukaisista raportointivelvoitteista.
Välittäjät voidaan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vapauttaa tietojen toimittamisesta vain
siinä tapauksessa, että ne harjoittavat toimintaansa sellaisten asiaa koskevien kansallisten
lakien mukaisesti, joilla niiden ammattia säädellään.
6. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen vaatimiseksi, että
tapauksissa, joissa välittäjää ei ole tai välittäjä ilmoittaa asianomaiselle verovelvolliselle tai
toiselle välittäjälle 5 kohdan mukaisesta vapautuksesta, raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä
koskevien tietojen ilmoittamista koskeva velvoite koskee toista välittäjää, jolle on ilmoitettu
asiasta, tai jos toista välittäjää ei ole, asianomaista verovelvollista.
7. Asianomaisen verovelvollisen, jota raportointivelvoite koskee, on toimitettava tiedot
30 päivän kuluessa siitä päivästä, jona raportoitava rajatylittävä järjestely asetetaan tämän
asianomaisen verovelvollisen saataville toteuttamista varten tai se on valmis asianomaisen
verovelvollisen toimesta tapahtuvaa toteuttamista varten, tai siitä kun asianomaiseen
verovelvolliseen liittyvä ensimmäinen vaihe on toteutettu, siitä riippuen, mikä näistä tapahtuu
ensin.
Jos asianomainen verovelvollinen on velvollinen toimittamaan raportoitavia rajatylittäviä
järjestelyjä koskevat tiedot useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille,
tiedot toimitetaan ainoastaan siinä jäsenvaltiossa, joka on alla olevassa luettelossa
ensimmäinen:
a)

jäsenvaltio, jossa asianomaisen verovelvollisen verotuksellinen kotipaikka sijaitsee;

b)

jäsenvaltio, jossa asianomaisella verovelvollisella on kiinteä toimipaikka, joka
hyötyy järjestelystä;

c)

jäsenvaltio, jossa asianomainen verovelvollinen saa tuloja tai voittoja, vaikka
asianomaisella verovelvollisella ei ole verotuksellista kotipaikkaa eikä kiinteää
toimipaikkaa missään jäsenvaltiossa;

d)

jäsenvaltio, jossa asianomainen verovelvollinen harjoittaa toimintaa, vaikka
asianomaisella verovelvollisella ei ole verotuksellista kotipaikkaa eikä kiinteää
toimipaikkaa missään jäsenvaltiossa.

8. Tapauksissa, joissa 7 kohdasta seuraa useita raportointivelvoitteita, asianomainen
verovelvollinen vapautetaan tietojen toimittamisesta, jos sillä on kansallisen lainsäädännön
mukaiset todisteet siitä, että samat tiedot on toimitettu toisessa jäsenvaltiossa.
9. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen vaatimiseksi, että
tapauksissa, joissa välittäjiä on enemmän kuin yksi, raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä
koskevien tietojen toimittamista koskeva velvoite koskee kaikkia välittäjiä, jotka osallistuvat
samaan raportoivaan rajatylittävään järjestelyyn.
Välittäjä vapautetaan tietojen toimittamisesta ainoastaan siinä määrin, kuin sillä on
kansallisen lainsäädännön mukaiset todisteet siitä, että toinen välittäjä on jo toimittanut
14 kohdassa tarkoitetut samat tiedot.
10. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen vaatimiseksi, että
tapauksissa, joissa raportointivelvoite on asianomaisella verovelvollisella ja asianomaisia
verovelvollisia on enemmän kuin yksi, tiedot toimittaa 6 kohdan mukaisesti se asianomainen
verovelvollinen, joka on alla olevassa luettelossa ensimmäinen:
a)

FI

asianomainen verovelvollinen, joka sopi raportoitavasta rajatylittävästä järjestelystä
välittäjän kansa;
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b)

asianomainen verovelvollinen, joka hallinnoi järjestelyn toteuttamista.

Asianomainen verovelvollinen vapautetaan tietojen toimittamisesta ainoastaan siinä määrin,
kuin sillä on kansallisen lainsäädännön mukaiset todisteet siitä, että toinen asianomainen
verovelvollinen on jo toimittanut 14 kohdassa tarkoitetut samat tiedot.
11. Kukin jäsenvaltio voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen vaatimiseksi, että kukin
asianomainen verovelvollinen toimittaa tiedot järjestelyn käytöstään verohallinnolle kunakin
niistä vuosista, joina ne käyttävät sitä.
1 12. Kunkin jäsenvaltion on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen vaatimiseksi, että
välittäjät ja asianomaiset verovelvolliset toimittavat tiedot niistä raportoitavista rajatylittävistä
järjestelyistä, joiden ensimmäinen vaihe toteutettiin 25 päivän kesäkuuta 2018 ja 30 päivän
kesäkuuta 2020 välisenä aikana. Välittäjien ja tapauksesta riippuen asianomaisten
verovelvollisten on toimitettava näitä raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä koskevat tiedot
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2020. 
13. Sen jäsenvaltion, jossa tiedot oli toimitettu tämän artiklan 1–12 kohdan mukaisesti,
toimivaltaisen viranomaisen on 25 artiklan nojalla hyväksyttyjen käytännön järjestelyiden
mukaisesti ilmoitettava tämän artiklan 14 kohdassa tarkoitetut tiedot kaikkien muiden
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille automaattista tietojenvaihtoa käyttäen.
14. Tietoihin, jotka jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 13 kohdan nojalla
toimitettava, kuuluvat tapauksesta riippuen seuraavat:
a)

välittäjien ja asianomaisten verovelvollisten tunnistamiseen liittyvät tiedot, mukaan
lukien nimi, syntymäaika ja -paikka (jos kyseessä on luonnollinen henkilö),
verotuksellinen kotipaikka ja verotunniste sekä tapauksesta riippuen tiedot
henkilöistä, jotka ovat asianomaiseen verovelvolliseen etuyhteydessä olevia
yrityksiä;

b)

yksityiskohtaiset tiedot liitteessä IV esitetyistä tunnusmerkeistä, jotka tekevät
rajatylittävästä järjestelystä raportoitavan;

c)

tiivistelmä raportoitavan rajatylittävän järjestelyn sisällöstä, mukaan lukien viittaus
nimeen, jolla se yleisesti tunnetaan, jos sellainen on, ja sellainen yleinen kuvaus
olennaisista liiketoimista tai järjestelyistä, joka ei johda liike-, elinkeino- tai
ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn paljastamiseen tai sellaisten tietojen
paljastamiseen, joiden paljastaminen olisi vastoin yleistä järjestystä;

d)

päivä, jona raportoitavan rajatylittävän järjestelyn ensimmäinen vaihe on toteutettu
tai toteutetaan;

e)

yksityiskohtaiset tiedot kansallisista säännöksistä, joihin raportoitava rajatylittävä
järjestely perustuu;

f)

raportoitavan rajatylittävän järjestelyn arvo;

g)

sen asianomaisen verovelvollisen (verovelvollisten) jäsenvaltion tai niiden muiden
jäsenvaltioiden yksilöinti, joita raportoitava rajatylittävä järjestely todennäköisesti
koskee;

h)

niiden jäsenvaltiossa olevien muiden henkilöiden yksilöinti, joita raportoitava
rajatylittävä järjestely todennäköisesti koskee, sekä tiedot siitä, mihin jäsenvaltioihin
asianomaiset henkilöt liittyvät.

15. Se, että verohallinto ei reagoi raportoitavaan rajatylittävään järjestelyyn, ei tarkoita tämän
järjestelyn pätevyyden tai verokohtelun hyväksymistä.

FI

35

FI

16. Tämän artiklan 13 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon helpottamiseksi komissio
hyväksyy tarvittavat käytännön järjestelyt tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi, mukaan
lukien toimenpiteet tämän artiklan 14 kohdan mukaisen tietojen ilmoittamisen
yhdenmukaistamiseksi osana 24 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vakiomuotoisen lomakkeen
vahvistamismenettelyä.
17. Komissiolle ei anneta pääsyä 14 kohdan a, c ja h kohdassa tarkoitettuihin tietoihin.
18. Automaattinen tietojenvaihto tapahtuu yhden kuukauden kuluessa sen vuosineljänneksen
päättymisestä, jona tiedot on toimitettu. Ensimmäiset tiedot ilmoitetaan viimeistään
31 päivänä lokakuuta 2020.
 (EU) 2015/2376 1 artiklan
3 alakohta (mukautettu)
12 artikla
 Automaattisen tietojenvaihdon soveltamisalan laajentaminen 
Komissio esittää tarvittaessa neuvostolle ehdotuksen, joka koskee 8 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettuja lajeja ja siinä säädettyjä edellytyksiä, mukaan luettuna edellytys, jonka mukaan
muissa jäsenvaltioissa asuvia henkilöitä koskevien tietojen on oltava saatavilla, taikka
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja tai molempia.
Tarkastellessaan komission ehdotusta neuvosto arvioi, onko automaattisen tietojenvaihdon
tehokkuutta ja toimivuutta mahdollista lisätä sekä nostaa sen tasoa siinä tarkoituksessa, että
a)

kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava automaattisella
tietojenvaihdolla toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisessä
toisessa jäsenvaltiossa asuvia henkilöitä koskevat tiedot verokausilta 1 päivästä
tammikuuta 2019 alkaen kaikista 8 artiklan 1 kohdassa luetelluista tulo- ja
pääomalajeista, sellaisina kuin nämä on ymmärrettävä tiedot ilmoittavan jäsenvaltion
lainsäädännön nojalla;

b)

edellä 8 artiklan 1 ja 4 kohdassa säädettyjä tulo- ja pääomalajien ja tietojen luetteloja
laajennetaan niin, että ne kattavat myös muut tulo- ja pääomalajit, rojaltit mukaan
luettuina, ja muut tiedot.
 2011/16/EU (mukautettu)

III JAKSO
OMA-ALOITTEINEN TIETOJENVAIHTO
13 artikla
Oma-aloitteisen tietojenvaihdon soveltamisala ja edellytykset
1. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toisen jäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot seuraavissa tilanteissa:
a)
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jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on syytä otaksua, että toisessa
jäsenvaltiossa ehkä menetetään verotuloja;
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b)

verovelvollinen saa jäsenvaltiossa veronalennuksen tai verovapautuksen, josta
aiheutuisi toisessa jäsenvaltiossa veron lisäys tai verovelvollisuus;

c)

jäsenvaltiossa verovelvollisen henkilön ja toisessa jäsenvaltiossa verovelvollisen
henkilön välisiä liiketoimia suoritetaan yhden tai useamman maan kautta siten, että
veroja voi säästyä jommassakummassa tai kummassakin jäsenvaltiossa;

d)

jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on syytä otaksua, että veroja säästyy
yritysryhmien sisäisten keinotekoisten voitonsiirtojen tuloksena;

e)

niiden tietojen perusteella, jotka jäsenvaltio on saanut toisen jäsenvaltion
toimivaltaiselta viranomaiselta, on kyetty saamaan tietoja, joilla voi olla merkitystä
määrättäessä verovelvollisuutta viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa.

2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoittaa oma-aloitteista
tietojenvaihtoa noudattaen muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki
tuntemansa tiedot, joista voi olla hyötyä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille
viranomaisille.
14 artikla
Määräajat
1. Toimivaltaisen viranomaisen, jonka saataville tulee 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja
tietoja, on toimitettava nämä tiedot asianomaisen toisen jäsenvaltion toimivaltaiselle
viranomaiselle mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun ne
tulevat saataville.
2. Toimivaltaisen viranomaisen, jolle tiedot toimitetaan 13 artiklan nojalla, on lähetettävä,
mikäli mahdollista sähköisin välinein, tiedot antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle
vahvistus tietojen vastaanottamisesta välittömästi ja joka tapauksessa viimeistään seitsemän
työpäivän kuluttua vastaanottamisesta.

III LUKU
MUUT HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MUODOT
I JAKSO
LÄSNÄOLO HALLINTOVIRASTOISSA JA OSALLISTUMINEN
HALLINNOLLISIIN TUTKIMUKSIIN

15 artikla
Soveltamisala ja edellytykset
1. Pyynnön esittävän viranomaisen valtuuttamat virkamiehet voivat pyynnön esittävän
viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välisestä sopimuksesta ja
jälkimmäisen vahvistamien järjestelyjen mukaisesti 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
tietojen vaihtamiseksi
a)
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olla läsnä virastoissa, joissa pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion hallintoviranomaiset suorittavat tehtäviään;
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b)

olla läsnä pyynnön vastaanottavan
hallinnollisissa tutkimuksissa.

jäsenvaltion

alueella

suoritettavissa

Kun pyydetyt tiedot sisältyvät asiakirja-aineistoon, joka on pyynnön vastaanottavan
viranomaisen virkamiesten käytettävissä, siitä on annettava jäljennökset pyynnön esittävän
viranomaisen virkamiehille.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa voidaan määrätä, mikäli tämä on pyynnön
vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädännön nojalla sallittua, että kun pyynnön esittävän
viranomaisen virkamiehet ovat läsnä hallinnollisissa tutkimuksissa, he voivat haastatella
henkilöitä ja tarkastella asiakirjoja.
Jos tutkimuksen kohteena oleva henkilö vastustaa pyynnön esittävän viranomaisen
virkamiesten tarkastustoimenpiteitä, pyynnön vastaanottavan viranomaisen on pidettävä tätä
sen omiin virkamiehiin kohdistuvana vastustuksena.
3. Pyynnön esittävän jäsenvaltion valtuuttamien virkamiesten, jotka ovat 1 kohdan mukaisesti
läsnä toisessa jäsenvaltiossa, on milloin tahansa kyettävä esittämään kirjallinen valtuutus,
josta ilmenee heidän henkilöllisyytensä ja viranomaisasemansa.

II JAKSO
SAMANAIKAISET TARKASTUKSET
16 artikla
Samanaikaiset tarkastukset
1. Kun kaksi jäsenvaltiota tai useampi jäsenvaltio sopii suorittavansa omalla alueellaan
samanaikaisia tarkastuksia, jotka koskevat yhtä tai useampaa henkilöä, joiden osalta niillä on
yhteinen intressi tai toisiaan täydentäviä intressejä, vaihtaakseen näin saatuja tietoja,
sovelletaan 2, 3 ja 4 kohtaa.
2. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on itsenäisesti yksilöitävä henkilöt, joiden
osalta se aikoo ehdottaa samanaikaista tarkastusta. Sen on ilmoitettava muiden asianomaisten
jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tapaukset, joiden osalta se ehdottaa
samanaikaista tarkastusta, ja perusteltava samalla valintansa.
Sen on ilmoitettava ajanjakso, jona tarkastukset on tarkoitus suorittaa.
3. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, haluaako se
osallistua samanaikaisiin tarkastuksiin. Sen on vahvistettava samanaikaista tarkastusta
ehdottaneelle viranomaiselle suostumuksensa tai ilmoitettava sille perusteltu
kieltäytymisensä.
4. Kunkin asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on nimitettävä edustaja,
jonka tehtävänä on tarkastuksen valvonta ja koordinointi.
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III JAKSO
HALLINNOLLINEN TIEDOKSIANTO
17 artikla
Tiedoksiantopyyntö
1. Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toisen jäsenvaltion toimivaltaisen
viranomaisen pyynnöstä annettava vastaanottajalle tiedoksi kaikki pyynnön esittävän
jäsenvaltion hallintoviranomaisilta lähtöisin olevat asiakirjat ja päätökset, jotka koskevat
tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia veroja koskevan lainsäädännön soveltamista
pyynnön esittävän jäsenvaltion alueella, noudattaen samanlaisten asiakirjojen tiedoksiantoa
pyynnön vastaanottavassa jäsenvaltiossa koskevia sääntöjä.
2. Tiedoksiantopyynnöissä on mainittava tiedoksi annettavan asiakirjan tai päätöksen aihe ja
ilmoitettava vastaanottajan nimi ja osoite sekä mahdolliset muut tiedot, jotka saattavat
helpottaa vastaanottajan tunnistamista.
3. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on välittömästi ilmoitettava pyynnön esittävälle
viranomaiselle tiedoksiantopyynnön osalta toteuttamansa toimet ja erityisesti päivä, jona
asiakirja tai päätös on annettu tiedoksi vastaanottajalle.
4. Pyynnön esittävä viranomainen tekee tiedoksiantopyynnön tämän artiklan nojalla vain
silloin, kun tiedoksiantoa ei voida suorittaa niiden sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat
kyseisten asiakirjojen tiedoksiantoa pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa, tai kun tällainen
tiedoksianto aiheuttaisi kohtuuttomia vaikeuksia. Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen
voi antaa kaikki asiakirjat suoraan tiedoksi toisen jäsenvaltion alueella olevalle henkilölle
kirjatulla kirjeellä tai sähköisesti.

IV JAKSO
PALAUTE
18 artikla
Edellytykset
1. Jos toimivaltainen viranomainen antaa 5 tai 13 artiklan nojalla tietoja, se voi pyytää tiedot
vastaanottavaa toimivaltaista viranomaista lähettämään niistä palautetta. Jos palautetta
pyydetään, tiedot vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen on lähetettävä palaute tiedot
antaneelle toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen
kuukauden kuluttua siitä, kun pyydettyjen tietojen käytön tulos on tiedossa, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta tiedot vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion
verosalaisuutta ja tietosuojaa koskevien sääntöjen soveltamista. Komissio vahvistaa
 täytäntöönpanosäädöksillä  käytännön järjestelyt  . Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään  32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
2. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on lähetettävä kerran vuodessa palautetta
automaattisesta tietojenvaihdosta muille asianomaisille jäsenvaltioille kahdenvälisesti
sovittuja käytännön järjestelyjä noudattaen.

FI

39

FI

V JAKSO
PARHAIDEN TOIMINTATAPOJEN JA KOKEMUSTEN VAIHTO
19 artikla
Soveltamisala ja edellytykset
1. Jäsenvaltioiden on yhdessä komission kanssa tarkasteltava ja arvioitava tämän direktiivin
mukaista hallinnollista yhteistyötä ja vaihdettava kokemuksiaan kyseisen yhteistyön
parantamiseksi ja tarvittaessa kyseisiä aloja koskevien sääntöjen laatimiseksi.
2. Jäsenvaltiot voivat yhdessä komission kanssa laatia suuntaviivoja kaikista seikoista, joita
pidetään parhaiden toimintatapojen ja kokemusten vaihdon kannalta tarpeellisina.

IV LUKU
HALLINNOLLISTA YHTEISTYÖTÄ SÄÄNTELEVÄT EHDOT
20 artikla
Tietojen ja asiakirjojen sisällön paljastaminen
1. Jäsenvaltioiden tämän direktiivin nojalla missä tahansa muodossa toisilleen ilmoittamia
tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava tiedot vastaanottaneen
jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille säädettyä suojaa. Tällaisia
tietoja voidaan käyttää jäsenvaltioiden 2 artiklassa tarkoitettuja veroja koskevien kansallisten
lakien hallintoa ja täytäntöönpanoa varten.
Tällaisia tietoja voidaan käyttää myös neuvoston direktiivin 2010/24/EU14 2 artiklan piiriin
kuuluvien muiden verojen ja tullien määräämiseen ja täytäntöönpanoon tai pakollisten
sosiaaliturvamaksujen määräämiseen ja täytäntöönpanoon.
Niitä voidaan lisäksi käyttää verolainsäädännön rikkomisesta johtuvan, mahdollisesti
rangaistuksiin johtavan oikeudellisen ja hallinnollisen menettelyn yhteydessä, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta vastaajan ja todistajien oikeuksia tällaisissa menettelyissä koskevien
yleisten sääntöjen ja määräysten soveltamista.
2. Tämän direktiivin nojalla vastaanotettuja tietoja ja asiakirjoja saa käyttää muihin kuin
1 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin sen jäsenvaltion, joka ilmoittaa tiedot tämän
direktiivin nojalla, toimivaltaisen viranomaisen luvalla ja vain siltä osin, mikä on sallittua
tiedot vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla.
Tällainen lupa on myönnettävä, jos tietoja voidaan käyttää samanlaisiin tarkoituksiin tiedot
ilmoittavan toimivaltaisen viranomaisen jäsenvaltiossa.
3. Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että sen toisen jäsenvaltion
toimivaltaiselta viranomaiselta saamista tiedoista todennäköisesti on hyötyä jonkin
kolmannen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 1 kohdan mukaisissa tarkoituksissa, se
voi toimittaa tiedot viimeksi mainitulle toimivaltaiselle viranomaiselle edellyttäen, että niiden
toimittaminen on tässä direktiivissä vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen mukaista. Sen on
14
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Neuvoston direktiivi 2010/24/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010, keskinäisestä avunannosta
veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (EUVL L 84, 31.3.2010,
s. 1).
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ilmoitettava sen jäsenvaltion, josta tiedot ovat peräisin, toimivaltaiselle viranomaiselle
aikomuksestaan jakaa kyseiset tiedot kolmannen jäsenvaltion kanssa. Jäsenvaltio, josta
kyseiset tiedot ovat peräisin, voi vastustaa tällaista tietojen jakamista kymmenen työpäivän
kuluessa siitä, kun se sai tietojenvaihtoa haluavan jäsenvaltion ilmoituksen.
4. Vain sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, josta tiedot ovat peräisin, voi antaa
luvan 3 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen käyttämiseen 2 kohdan mukaisesti.
5. Pyynnön esittävän jäsenvaltion toimivaltaiset elimet voivat todisteena vedota kaikkiin
pyynnön vastaanottavan viranomaisen saamiin ja pyynnön esittävälle viranomaiselle tämän
direktiivin mukaisesti toimitettuihin tietoihin, raportteihin, lausuntoihin ja muihin
asiakirjoihin tai niiden oikeaksi todistettuihin jäljennöksiin tai niiden otteisiin samoin
perustein kuin samanlaisiin kyseisen jäsenvaltion viranomaisen antamiin tietoihin,
raportteihin, lausuntoihin ja muihin asiakirjoihin.
 (EU) 2016/881 1 artiklan
3 alakohta
6. Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1–4 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden välillä
10 artiklan nojalla annettavia tietoja käytetään ylätason siirtohinnoitteluriskien sekä muiden
veropohjan rapautumiseen ja voitonsiirtoon liittyvien riskien arviointiin, mukaan lukien
niiden riskien arviointi, jotka aiheutuvat siitä, että Monikansallisen Yritysryhmän jäsenet eivät
noudata sovellettavia siirtohinnoittelun sääntöjä, sekä tarvittaessa taloudelliseen ja
tilastolliseen analyysiin. Vastaanottavan jäsenvaltion veroviranomaisten tekemät
siirtohinnoitteluoikaisut eivät saa perustua 10 artiklan nojalla vaihdettuihin tietoihin. Sen
estämättä, mitä edellä säädetään, jäsenvaltioiden välillä 10 artiklan nojalla vaihdettuja tietoja
ei ole kiellettyä käyttää perustana lisäselvityksille, jotka koskevat Monikansallisen
Yritysryhmän siirtohinnoittelujärjestelyjä tai muita verokysymyksiä verotarkastuksen aikana,
ja näin ollen Osayksikön verotettaviin tuloihin voidaan tehdä asianmukaisia oikaisuja.
 2011/16/EU (mukautettu)
21 artikla
Rajoitukset
1. Viranomaisen, joka vastaanottaa pyynnön jäsenvaltiossa, on annettava 5 artiklassa
tarkoitetut tiedot toisessa jäsenvaltiossa olevalle pyynnön esittävälle viranomaiselle sillä
edellytyksellä, että pyynnön esittävä viranomainen on käyttänyt kaikki tavanomaiset
tietolähteet, joita se olisi kyseisissä olosuhteissa voinut käyttää pyydettyjen tietojen
saamiseksi vaarantamatta tavoitteidensa saavuttamista.
2. Tämä direktiivi ei velvoita pyynnön vastaanottavaa jäsenvaltiota suorittamaan tutkimuksia
tai ilmoittamaan tietoja, jos tällaisten tutkimusten tekeminen tai pyydettyjen tietojen
kerääminen sen omiin tarkoituksiin olisi sen lainsäädännön vastaista.
3. Pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä antamasta
tietoja, jos pyynnön esittävä jäsenvaltio ei voi oikeudellisista syistä antaa samanlaisia tietoja.
4. Tietojen antamisesta voidaan kieltäytyä, jos se johtaisi liike-, elinkeino- tai
ammattisalaisuuden tai kaupallisen menettelyn tai sellaisen tiedon paljastamiseen, jonka
paljastaminen olisi yleisen oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.
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5. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen on ilmoitettava pyynnön esittävälle viranomaiselle
perusteet tietopyynnön epäämiseen.
22 artikla
Velvollisuudet
1. Jos jäsenvaltio pyytää tämän direktiivin mukaisesti tietoja, pyynnön vastaanottavan
jäsenvaltion on pyydettyjen tietojen saamiseksi käytettävä tietojen keräämiseen tarkoitettuja
toimenpiteitään, vaikka kyseinen jäsenvaltio ei tarvitsisi näitä tietoja omiin verotuksellisiin
tarkoituksiinsa. Tämä velvollisuus ei rajoita 21 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan soveltamista, mutta
kyseisten kohtien ei missään tapauksessa pidä tulkita antavan pyynnön vastaanottavalle
jäsenvaltiolle mahdollisuutta kieltäytyä tietojen toimittamisesta vain sen vuoksi, että sillä ei
ole tietoihin kansallista intressiä.
2. Edellä olevan 21 artiklan 2 ja 4 kohdan ei pidä missään tapauksessa tulkita antavan
jäsenvaltiossa olevalle pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle mahdollisuutta kieltäytyä
toimittamasta tietoja vain sen vuoksi, että kyseiset tiedot ovat pankin, muun rahoituslaitoksen,
asiamiehen tai edustajan tai uskotun miehen hallussa tai ne koskevat omistusosuuksia
henkilössä.
3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi kieltäytyä toimittamasta
pyydettyjä tietoja, jos tiedot koskevat 1 päivää tammikuuta 2011 edeltäviä verotuskausia ja
jos tietojen toimittamisesta olisi voitu kieltäytyä direktiivin 77/799/ETY 8 artiklan 1 kohdan
perusteella, jos niitä olisi pyydetty ennen 11 päivää maaliskuuta 2011.
23 artikla
Kolmannelle maalle tarjotun laajemman yhteistyön laajentaminen
Kun jäsenvaltio tarjoaa kolmannelle maalle laajempaa yhteistyötä kuin mitä tässä direktiivissä
edellytetään, kyseinen jäsenvaltio ei saa kieltäytyä tällaisen laajemman yhteistyön
tarjoamisesta myös sellaiselle toiselle jäsenvaltiolle, joka haluaa aloittaa tällaisen keskinäisen
laajemman yhteistyön kyseisen jäsenvaltion kanssa.
24 artikla
Vakiomuotoiset lomakkeet ja tiedonsiirtoformaatit
1. Edellä olevan 5 artiklan mukaiset tietoja ja hallinnollisia tutkimuksia koskevat pyynnöt ja
niihin annetut vastaukset, vahvistukset, täydentäviä taustatietoja koskevat pyynnöt ja
7 artiklan mukaista kykenemättömyyttä tai kieltäytymistä koskevat ilmoitukset on
mahdollisuuksien mukaan lähetettävä käyttäen vakiomuotoista lomaketta, jonka komissio on
 vahvistanut
täytäntöönpanosäädöksillä.
Kyseiset
täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään  32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Vakiomuotoisten lomakkeiden mukana voi olla raportteja, lausuntoja ja muita asiakirjoja tai
niiden oikeaksi todistettuja jäljennöksiä tai niiden otteita.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun vakiomuotoiseen lomakkeeseen on sisällytettävä ainakin
seuraavat pyynnön esittävän viranomaisen antamat tiedot:
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a)

tutkimuksen tai tutkinnan kohteena olevan henkilön henkilöllisyys;

b)

verotuksellinen tarkoitus, jota varten tiedot hankitaan.
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Pyynnön esittävä viranomainen voi kansainvälisen kehityksen mukaisesti antaa sellaisten
henkilöiden, joiden hallussa pyydettyjen tietojen uskotaan olevan, nimen ja osoitteen, jos ne
ovat tiedossa, sekä minkä tahansa tiedon, joka voi tehdä tietojen keräämisen helpommaksi
pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle.
3. Edellä olevan 13 artiklan mukaiset oma-aloitteisesti annetut tiedot ja niitä koskevat
14 artiklan mukaiset vahvistukset, 17 artiklan mukaiset hallinnollista tiedoksiantoa koskevat
pyynnöt ja 18 artiklan mukaiset palautteet on lähetettävä käyttäen  vakiomuotoista
lomaketta, jonka komissio on vahvistanut täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään  32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.
 2014/107/EU 1 artiklan
3 alakohta (mukautettu)
4. Edellä olevan 8 artiklan mukaiset automaattisesti vaihdettavat tiedot on lähetettävä
käyttämällä komission  täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamaa vakiomuotoista
tiedonsiirtoformaattia, jonka tarkoituksena on helpottaa tällaista automaattista tietojenvaihtoa
ja jota on käytettävä kaikentyyppisessä automaattisessa tietojenvaihdossa. Kyseiset
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään  32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.
 (EU) 2018/822 1 artiklan
3 alakohta (mukautettu)
5. Komissio  voi täytäntöönpanosäädöksillä tarkistaa  vakiolomakkeita, mukaan lukien
 kielijärjestelyitä, jotka on hyväksytty direktiivin 2011/16(EU) 20 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen 9 artiklan mukaista rajatylittäviä tilanteita varten
annettavia ennakkopäätöksiä sekä ennakkohinnoittelusopimuksia koskevaa automaattista
tietojenvaihtoa varten  ja  11 artiklan mukaista raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä
koskevaa automaattista tietojenvaihtoa varten.
 Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen. 
Vakiomuotoisissa lomakkeissa ei saa olla enempää tietojenvaihdon osia, kuin 9 artiklan
5 kohdassa ja 11 artiklan 14 kohdassa on lueteltu, eikä muita kyseisiin osiin liittyviä
asiaankuuluvia aloja kuin ne, jotka ovat tarpeen 9 ja 11 artiklan mukaisten tavoitteiden
saavuttamiseksi.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kielijärjestelyt eivät estä jäsenvaltioita toimittamasta
9 ja 11 artiklassa tarkoitettuja tietoja millä tahansa unionin virallisista kielistä. Kyseisissä
kielijärjestelyissä voidaan kuitenkin määrätä, että kyseisten tietojen pääkohdat on lähetettävä
myös jollakin muulla unionin virallisella kielellä.
 (EU) 2016/881 1 artiklan
4 alakohta (mukautettu)
6. Edellä olevan 10 artiklan nojalla tapahtuvassa maakohtaista raporttia koskevassa
automaattisessa tietojenvaihdossa on käytettävä liitteessä III olevan III jakson taulukoissa 1, 2
ja 3 olevaa vakiomuotoista lomaketta. Komissio  säätää  kyseistä tietojenvaihtoa
 koskevista kielijärjestelyistä  täytäntöönpanosäädöksillä. Kyseiset kielijärjestelyt eivät
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estä jäsenvaltioita toimittamasta 10 artiklassa tarkoitettuja tietoja jollakin unionin virallisella
kielellä ja työkielellä. Niissä voidaan kuitenkin määrätä, että kyseisten tietojen pääkohdat on
lähetettävä myös jollakin muulla unionin virallisella kielellä. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
 2011/16/EU (mukautettu)
25 artikla
Käytännön järjestelyt
1. Tämän direktiivin mukaisesti ilmoitettavat tiedot on mahdollisuuksien mukaan toimitettava
sähköisin välinein CCN-verkkoa käyttäen.
Tarvittaessa komissio hyväksyy  täytäntöönpanosäädöksillä  ensimmäisen alakohdan
täytäntöönpanemisen edellyttämät käytännön järjestelyt  . Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään  32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
 2014/107/EU 1 artiklan
4 alakohta
2. Komissio vastaa kaikesta CCN-verkon kehittämisestä, joka on tarpeen näiden tietojen
vaihdon mahdollistamiseksi jäsenvaltioiden välillä ja CCN-verkon turvallisuuden
varmistamiseksi.
Jäsenvaltioiden on vastattava kaikesta järjestelmiensä kehittämisestä, joka on tarpeen näiden
tietojen vaihtamisen mahdollistamiseksi CCN-verkkoa käyttäen ja niiden järjestelmien
turvallisuuden varmistamiseksi.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokaiselle Raportoitavalle luonnolliselle henkilölle
ilmoitetaan häntä koskeviin tietoihin liittyvistä tietoturvaloukkauksista, jos kyseinen loukkaus
todennäköisesti vahingoittaa hänen henkilötietojensa tai yksityisyytensä suojaa.
Jäsenvaltioiden on luovuttava kaikista tämän direktiivin soveltamisesta johtuvia kustannuksia
koskevista korvausvaatimuksista, lukuun ottamatta tapauksen mukaan niitä, jotka koskevat
asiantuntijoille maksettuja palkkioita.
 (EU) 2015/2376 1 artiklan
5 alakohdan a alakohta
3. Nämä tiedot voivat olla komission turvallisuusjärjestelyt hyväksyvän viranomaisen
asianmukaisesti valtuuttamien henkilöiden käytettävissä vain sikäli, kuin 5 kohdassa
tarkoitetun rekisterin ja CCN-verkon huolto, ylläpito ja kehittäminen sitä edellyttävät.
 2011/16/EU
4. Yhteistyöpyynnöt, mukaan lukien tiedoksiantopyynnöt, ja niihin liitetyt asiakirjat voidaan
laatia millä tahansa pyynnön vastaanottavan viranomaisen ja pyynnön esittävän viranomaisen
kesken sovitulla kielellä.
Pyyntöihin on liitettävä käännös pyynnön vastaanottavan viranomaisen jäsenvaltion
viralliselle kielelle tai jollekin sen virallisista kielistä ainoastaan erityistapauksissa, kun
pyynnön vastaanottava viranomainen esittää perusteensa käännöksen pyytämiselle.
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 (EU) 2018/822 1 artiklan
4 alakohta (mukautettu)
5.  Kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava pääsy tietoihin, jota
säilytetään  verotuksen alan hallinnollista yhteistyötä koskevan jäsenvaltioiden turvallisen
keskusrekisterissä  , jota kehitetään ja pidetään saatavilla komission antamalla teknisellä ja
logistisella tuella direktiivin 2011/16/EU 21 artiklan 5 kohdan mukaisesti,  ja johon
9 artiklan 1 kohdan  ja  11 artiklan 13, 14 ja 16 kohdan mukaisesti toimitettavat tiedot
kirjataan mainittujen kohtien mukaisen automaattisen tiedonvaihdon toteuttamiseksi.
Myös komissiolla on pääsy kyseiseen rekisteriin kirjattuihin tietoihin 9 artiklan 7 kohdassa ja
11 artiklan 17 kohdassa asetetuin rajoituksin. Komissio hyväksyy  täytäntöönpanosäädöksillä  tarpeelliset käytännön järjestelyt. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Edellä olevien 9 artiklan 1 kohdan ja 11 artiklan 13, 14 ja 16 kohdan mukainen automaattinen
tietojenvaihto toteutetaan tämän artiklan 1 kohtaa ja sovellettavia käytännön järjestelyjä
noudattaen, kunnes  kyseinen rekisteri  on toiminnassa.
 (EU) 2016/881 1 artiklan
5 alakohta
6. Edellä olevan 10 artiklan 2 kohdan nojalla annettavat tiedot on annettava sähköisesti CCNverkkoa käyttäen. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tarvittavat käytännön
järjestelyt CCN-verkon parantamiseksi. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
 2011/16/EU
26 artikla
Erityiset velvollisuudet
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
a)

tehokkaan sisäisen koordinoinnin varmistamiseksi 4 artiklassa tarkoitetun toiminnan
järjestämisen puitteissa;

b)

suoran yhteistyön aikaansaamiseksi 4 artiklassa tarkoitettujen muiden jäsenvaltioiden
viranomaisten kanssa;

c)

tässä direktiivissä edellytettyjen hallinnollisten yhteistyöjärjestelyjen sujuvan
toiminnan varmistamiseksi.
 (EU) 2016/2258 1 artikla

2. Niiden jäsenvaltioissa säädettyjen lakien täytäntöönpanoa ja täytäntöönpanon valvontaa
varten, joilla tämä direktiivi pannaan täytäntöön, sekä tässä direktiivissä vahvistetun
hallinnollisen yhteistyön toimivuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden on säädettävä laissa
siitä, että veroviranomaisilla on pääsy direktiivin (EU) 2015/849 13, 30, 31 ja 40 artiklassa
tarkoitettuihin mekanismeihin, menettelyihin, asiakirjoihin ja tietoihin.
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 2011/16/EU
3. Komissio ilmoittaa kullekin jäsenvaltiolle kaikki tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja
soveltamista koskevat yleiset tiedot, jotka se vastaanottaa ja pystyy toimittamaan.

V LUKU
SUHTEET KOMISSIOON
27 artikla
Arviointi
1. Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelevat ja arvioivat tässä direktiivissä edellytetyn
hallinnollisen yhteistyön toimivuutta.
2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki olennaiset tiedot, joita tarvitaan
arvioitaessa tämän direktiivin mukaisen hallinnollisen yhteistyön tehokkuutta veronkierron ja
verojen välttämisen torjunnassa.
 (EU) 2018/822 1 artiklan
5 alakohta
3. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittainen arviointi 8–11 artiklassa
tarkoitetun automaattisen tietojenvaihdon tehokkuudesta ja saavutetuista käytännön tuloksista.
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä kyseisen vuosittaisen arvioinnin
toimittamismuodon ja -edellytykset. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
 2011/16/EU (mukautettu)
4. Komissio vahvistaa  täytäntöönpanosäädöksillä  tarkoitettua menettelyä noudattaen
luettelon tilastotiedoista, jotka jäsenvaltioiden on annettava tämän direktiivin arvioimiseksi.
 Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen. 
 (EU) 2015/2376 1 artiklan
7 alakohta
28 artikla
Tietojen luottamuksellisuus
1. Komissio pitää sille tämän direktiivin mukaisesti toimitetut tiedot luottamuksellisina
unionin viranomaisiin sovellettavien säännösten mukaisesti, eikä tietoja saa käyttää muuhun
tarkoitukseen kuin sen määrittämiseen, noudattavatko jäsenvaltiot tätä direktiiviä ja missä
määrin ne sitä noudattavat.
2. Jäsenvaltion komissiolle 27 artiklan mukaisesti toimittamia tietoja sekä kaikkia komission
tällaisia tietoja käyttäen laatimia kertomuksia tai asiakirjoja voidaan lähettää muille
jäsenvaltioille. Lähetettyjä tietoja koskee salassapitovelvollisuus, ja niihin on sovellettava
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tiedot vastaanottaneen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä samanlaisille tiedoille
säädettyä suojaa.
Jäsenvaltiot voivat käyttää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja komission laatimia
kertomuksia ja asiakirjoja ainoastaan analyysitarkoituksiin, ja niitä ei saa julkistaa tai saattaa
minkään muun henkilön tai elimen saataville ilman komission nimenomaista lupaa.
 2011/16/EU

VI LUKU
SUHTEET KOLMANSIIN MAIHIN
29 artikla
Tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa
1. Kun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa kolmannelta maalta tietoja, jotka ovat
ennalta arvioiden olennaisia 2 artiklassa tarkoitettuja veroja koskevien tämän jäsenvaltion
kansallisten lakien hallinnoimiseksi ja täytäntöönpanemiseksi, kyseinen viranomainen voi,
sikäli kuin tämä on sallittua kyseisen kolmannen maan kanssa tehdyn sopimuksen nojalla,
antaa nämä tiedot niille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joille tiedoista voi olla
hyötyä, ja kaikille pyynnön esittäville viranomaisille.
2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa tämän direktiivin mukaisesti saatuja tietoja
kolmannelle maalle noudattamalla kansallisia säännöksiään, jotka koskevat henkilötietojen
toimittamista kolmansille maille, edellyttäen, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
a)

sen jäsenvaltion, josta kyseiset tiedot ovat peräisin, toimivaltainen viranomainen on
suostunut tietojen toimittamiseen;

b)

kyseinen kolmas maa on sitoutunut tekemään yhteistyötä, jota tarvitaan näytön
keräämiseksi sellaisten liiketoimien sääntöjenvastaisuudesta tai laittomuudesta, jotka
vaikuttavat olevan ristiriidassa verolainsäädännön kanssa tai rikkovan sitä.

VII LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET
30 artikla
Tietosuoja
 2014/107/EU 1 artiklan
5 alakohdan a alakohta
(mukautettu)
1. Kaikkeen tämän direktiivin mukaiseen tietojenvaihtoon sovelletaan  asetusta 
(EU) 2016/679. Jäsenvaltioiden on kuitenkin tämän direktiivin asianmukaiseksi
soveltamiseksi rajoitettava asetuksen (EU) 2016/679 13 artiklassa, 14 artiklan 1 kohdassa
sekä 15 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin
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se on tarpeen mainitun asetuksen 23 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen etujen
turvaamiseksi.
 (EU) 2015/2376 1 artiklan
8 alakohta
2. Kun unionin toimielimet ja muut elimet käsittelevät henkilötietoja tämän direktiivin nojalla,
sovelletaan asetusta (EU) 2018/1725. Tämän direktiivin asianmukaiseksi soveltamiseksi on
kuitenkin rajoitettava asetuksen (EU) 2018/1725 15 artiklassa, 16 artiklan 1 kohdassa sekä
17–21 artiklassa säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa siinä määrin kuin
se on tarpeen mainitun asetuksen 25 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen etujen
turvaamiseksi.
 2014/107/EU 1 artiklan
5 alakohdan b alakohta
3. Raportoivia finanssilaitoksia ja kunkin jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia pidetään
asetuksessa (EU) 2016/679 tarkoitettuina rekisterinpitäjinä.
4. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kukin
sen lainkäyttöalueella toimiva raportoiva finanssilaitos ilmoittaa kullekin asianomaiselle
Raportoitavalle luonnolliselle henkilölle, että 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja häntä
koskevia tietoja kerätään ja siirretään tämän direktiivin mukaisesti, sekä varmistettava, että
raportoiva finanssilaitos antaa kyseiselle henkilölle kaikki tiedot, joihin hänellä on oikeus
asetuksen (EU) 2016/679 nojalla; tiedot on annettava riittävän ajoissa, jotta henkilö voi
käyttää tietosuojaoikeuksiaan ja joka tapauksessa ennen kuin asianomainen raportoiva
finanssilaitos ilmoittaa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut tiedot asuinjäsenvaltionsa
toimivaltaiselle viranomaiselle.
5. Tämän direktiivin mukaisesti käsiteltyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin
tämän direktiivin tarkoitusten saavuttamiseksi on tarpeen ja joka tapauksessa kunkin
rekisterinpitäjän vanhentumisaikoja koskevien kansallisten sääntöjen mukaisesti.
 (EU) 2018/822 1 artiklan
6 alakohta
31 artikla
Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan tämän
direktiivin nojalla annettujen 10 ja 11 artiklaa koskevien kansallisten säännösten rikkomiseen,
ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi.
Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
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(EU) 2016/881 1 artiklan
8 alakohta
32 artikla
Komiteamenettely
1. Komissiota avustaa hallinnollista veroyhteistyötä käsittelevä komitea. Tämä komitea on
asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
2. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.
 (EU) 2018/822 1 artiklan
7 alakohta (mukautettu)
33 artikla
Kertomukset
1. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin
soveltamisesta joka viides vuosi 1 päivän tammikuuta  2018  jälkeen.
2. Jäsenvaltiot ja komissio arvioivat liitteen IV asianmukaisuutta joka toinen vuosi
1 päivän heinäkuuta 2020 jälkeen, ja komissio antaa neuvostolle asiaa koskevan kertomuksen.
Tähän kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.
 2011/16/EU (mukautettu)
34 artikla
 Toimittaminen 
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä  säännellyistä  kysymyksistä
antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.
35 artikla
Kumoaminen
Kumotaan direktiivi  2011/16/EU sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä V olevassa
A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden
velvollisuuteen noudattaa liitteen V B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on
saatettava siinä luetellut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä alettava soveltaa
niitä .
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin  liitteessä VI
olevan vastaavuustaulukon mukaisesti .
36 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan  2 päivänä heinäkuuta 2020 .
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37 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä

Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
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