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Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu
Euroopan unionin komissio antoi 18.5.2021 tiedonannon 2000-luvun yritysverotuksesta
edistääkseen vakaata, tehokasta ja oikeudenmukaista yritysverojärjestelmää Euroopan
unionissa. Tiedonannossa esitetään komission suunnitelma lyhyen ja pitkän aikavälin
toimista, joilla tuetaan Euroopan elpymistä covid-19-pandemiasta ja varmistetaan
verotulojen riittävyys tulevina vuosina. Toimet on jaettu kolmeen osaan: 1) OECD:n
piirissä tehtävän työn huomioon ottaminen EU:ssa (Pilari I ja II) 2) OECD:n sopimusta
pidemmälle menevät toimet – kohdennetut ratkaisut seuraaviksi kahdeksi vuodeksi 3)
OECD:n sopimusta pidemmälle menevät toimet – EU:n yritysverotusympäristö 2000luvulla. Tiedonanto ei sisällä direktiiviehdotuksia. Komissio antoi samassa yhteydessä
suosituksen tappioiden verokohtelusta (niin sanottu loss carry back) covid-19-kriisin
aikana.
Komissio esitteli tiedonantoa 1.6.2021 pidetyssä verotuksen korkean tason työryhmässä.
Valtiovarainministeriö on antanut 12.5.2021 selvityksen valtiovarainvaliokunnalle
OECD:n kansainvälisen tuloverotuksen uudistamishankkeesta, jossa on kuvattu
valtiovarainministeriön kantaa OECD:n pilari I ja II -hankkeeseen. OECD:n tavoitteena
on, että käsillä oleva globaalin tason verouudistus etenee jo tämän vuoden aikana.
Suomen kanta
Suomi suhtautuu myönteisesti tiedonannon tavoitteisiin vakaasta, tehokkaasta ja
oikeudenmukaisesta yritysverojärjestelmästä. Yritysten rajat ylittävän toiminnan
helpottaminen on lähtökohtaisesti tärkeää sisämarkkinoiden toiminnan kannalta. Myös
aggressiivisen verosuunnittelun estäminen on tärkeää samoin kuin verotuksen
läpinäkyvyys. Verotuksen tulee myös tukea talous- ja työllisyyspolitiikalle asetettuja
tavoitteita sekä Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.
Tiedonannossa ehdotettujen toimien osalta Suomen kannan muodostaminen on kuitenkin
mahdollista vasta siinä vaiheessa, kun asiasta on yksityiskohtaisemmat ehdotukset eli
kun komissio on antanut konkreettiset lainsäädäntöehdotukset ja niitä koskevat
vaikutusarvioinnit on tehty. Tulevia ehdotuksia on tarkasteltava myös siitä näkökulmasta,
miten hyvin ne sopivat Suomen verojärjestelmään ottaen myös huomioon Suomen ja
suomalaisten yritysten kilpailukyvyn ja tavoitteen tiiviistä veropohjasta.
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Suomi pitää tärkeänä, että globaaleihin ongelmiin haetaan ratkaisuja laajassa yhteistyössä
OECD-hankkeen suunnitellulla aikataululla. Tulevia OECD:n pilari I ja II –hankkeeseen
liittyviä EU-tason ratkaisuehdotuksia on arvioitava tarkasti sen jälkeen, kun OECD:n
piirissä on päästy asiassa ratkaisuun.
Arvioitaessa komission suositusta tappioiden takautuvasta verokohtelusta (niin sanottu
loss carry back) covid-19-kriisin aikana on otettava huomioon paitsi verotuottoa
alentavat vaikutukset myös se, onko suositus hallinnollisesti mahdollista toteuttaa.
Erityisesti suosituksen vaatimus siitä, että loss carry back pitäisi sallia vuoden 2021
osalta kesken verovuoden pelkästään tappioiden määrää koskevan ennakollisen arvion
perusteella, on ongelmallinen.
Pääasiallinen sisältö
Komission tiedonanto
Yleistä
Tiedonannossa kuvataan aluksi EU:n veropoliittisen kehyksen taustaa.
Toimintaympäristön nähdään muuttuneen perinpohjaisesti koronaviruksen takia.
Taustalla ovat lisäksi väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos, ympäristön pilaantuminen,
globalisaatio ja työmarkkinoiden muuttuminen. Pandemia on myös vauhdittanut
suuntauksia kohti digitalisaatiota. Tiedonannon mukaan nykyisin vallitsee yksimielisyys
siitä, että verotuksellisen kotipaikan ja verotulolähteen peruskäsitteet, joihin
kansainvälinen verojärjestelmä on perustunut viimeisen vuosisadan ajan, ovat
vanhentuneita. Eri maiden hallitukset ovat yhä enenevässä määrin toteuttaneet hyvin
kirjavia veronkierron ja veropetosten vastaisia toimenpiteitä. Kansainvälisissä
keskusteluissa etsitään maailmanlaajuista ratkaisua, jolla uudistettaisiin vanhentunutta
kansainvälistä yhteisöverojärjestelmää ja joihin sisältyisi verotusoikeuksien
uudelleenjakamista ja tosiasiallista vähimmäisverotusta koskevia toimia.
Tiedonannon mukaan näiden keskustelujen sisältö vaikuttaa yritysverotusta koskeviin
EU:n toimiin riippumatta siitä, saadaanko konkreettinen maailmanlaajuinen sopimus
aikaan. Tiedonannossa viitataan myös Yhdysvaltain ja Yhdistyneiden kuningaskuntien
suunnitelmiin muokata yritysverotusta. Tiedonannon mukaan EU tarvitsee vankan,
toimivan ja oikeudenmukaisen verokehyksen, joka vastaa julkisiin rahoitustarpeisiin.
Tällaisen kehyksen olisi myös tuettava elpymistä ja vihreää ja digitaalista siirtymää
luomalla toimintaympäristö, joka edistää oikeudenmukaista, kestävää ja työllistävää
kasvua ja investointeja.
Tiedonannon mukaan yritysverotusta koskevat EU:n toimet on sisällytettävä kattavaan
EU:n veropoliittiseen ohjelmaan. Keskeinen osa ohjelmaa on tarve tasapainoiseen
verotulojen yhdistelmään sekä verojärjestelmään, jota ohjaavat oikeudenmukaisuuden,
tehokkuuden ja yksinkertaisuuden periaatteet. EU:n veropoliittisella ohjelmalla
edistetään yleistavoitetta oikeudenmukaisen ja kestävän kasvun mahdollistamisesta
tukemalla laajempia EU-politiikkoja, kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa,
komission digitaalistrategiaa, Euroopan uutta teollisuusstrategiaa ja
pääomamarkkinaunionia. Esimerkiksi EU:n verokehys on suunniteltava siten, että se
edistää vahvempien sisämarkkinoiden luomista Euroopan elpymistä varten vuonna 2020
laaditun uuden teollisuusstrategian ja sen toukokuussa 2021 hyväksytyn päivityksen
mukaisesti. EU:n verokehyksellä nähdään olevan keskeinen asema myös
pääomamarkkinaunionin kehityksen tukemisessa erityisesti poistamalla veroesteet rajat
ylittäviltä investoinneilta ja puuttumalla velanoton suosimiseen yritysverotuksessa.
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Tehokkaan verotuksen varmistamisella nähdään olevan yhteys laadukkaiden julkisten
palveluiden rahoittamiseen, verorasitteen oikeudenmukaiseen jakautumiseen ja
tasapuolisten toimintaedellytysten luomiseen yrityksille. Tiedonannossa viitataan myös
verotuottomenetyksiin veropetosten, veronkierron ja verojen välttelyn takia ja tuodaan
myös esille, että myös yksittäisten jäsenvaltioiden verosäännökset voivat johtaa tulojen
menetyksiin muissa jäsenvaltioissa.
Tiedonannossa kuvataan EU:n veroyhdistelmää 2050-lukua lähestyttäessä. Vaikka
verotulojen kokonaiskoostumus EU:ssa on pysynyt suhteellisen vakaana viimeisten
kahden vuosikymmenen aikana, ilmastonmuutokset ja työmarkkinoiden
digitalisoitumisen kaltaiset merkittävät suuntaukset todennäköisesti vaikuttavat tulevaan
veroyhdistelmään EU:n jäsenvaltioissa. Tältä osin viitataan muun muassa väestön
ikääntymiseen ja epätyypillisten työsuhteiden lisääntymiseen sekä historiallisesti
korkeisiin kulutusveroasteisiin ja käyttäytymisperusteisten verojen tärkeyteen EU:n
veropolitiikassa. Tulevaisuuden vaatimuksen huomioon ottava veroyhdistelmä edellyttää
sekä yksityishenkilöiden että yritysten pääomatulojen oikeudenmukaista ja tehokasta
verotusta. Tiedonannossa viitataan myös kiinteistöihin kohdistuviin juokseviin veroihin
mahdollisena tehokkaana tapana lisätä verotuloja. Tiedonannon mukaan komissio
aloittaa näkökohtien pohjalta tarkastelun, jonka päätteeksi on tarkoitus järjestää vuonna
2022 symposium aiheesta Verotus EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Tiedonannossa
viitataan myös omia varoja koskeviin tuleviin ehdotuksiin, kuten digitaaliveroon ja
todetaan, että se suunnitellaan siten, että se on riippumaton kansainvälisen
yhteisöverojärjestelmän uudistusta koskevasta tulevasta maailmanlaajuisesta
sopimuksesta.
Tiedonannon mukaan yritysverotuksella olisi varmistettava, että verorasite jakautuu
oikeudenmukaisesti yrityksille ja että veronalaiset tulot jakautuvat oikeudenmukaisesti
eri lainkäyttöalueiden kesken. Koko järjestelmän tulisi olla yksinkertainen kustannusten
vähentämiseksi. Verojärjestelmän olisi lisäksi vähennettävä mahdollisimman paljon
liiketoimintapäätösten tahatonta vääristymistä, esimerkiksi velanoton asettamista oman
pääoman ehtoisen rahoituksen edelle. Näin tuetaan kestävää ja pitkäaikaista
yritysrahoitusta ja sellaisten yritysten rahoitusrakenteiden tasapainottamista, joille on
kertynyt vaarallisen paljon velkaa muun muassa covid-19-kriisin seurauksena.
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti yritysverotusta koskevissa EU:n toimissa olisi
tarkasteltava haasteita, joihin liittyy selkeä rajat ylittävä ulottuvuus.
EU:ssa tapahtuvaa edistystä olisi tiedonannon mukaan täydennettävä kansallisilla
toimilla. Tiedonannon mukaan EU voi myös tuoda keskusteluun uusia asioita ja jakaa
tietoa sekä antaa taloudellista tukea kansallisille uudistuksille ja investoinneille.
Tiedonannon mukaan komissio aikoo toimia ripeästi verotusoikeuksien
uudelleenjakamista ja tehokasta vähimmäisverotusta koskevan tulevan
maailmanlaajuisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Se myös ryhtyy seuraavien
kahden vuoden aikana toimiin kiireellisimpien haasteiden ratkaisemiseksi. Komissio
aikoo lisäksi esittää suunnitelman EU:n kokonaisvaltaiseksi yritysverokehykseksi, joka
soveltuu tulevien vuosikymmenten tarpeisiin.
Tiedonannossa viitataan OECD:n piirissä valmisteltavana olevaan digitaaliseen talouden
verohaasteita koskevaan hankkeeseen, johon sisältyy kaksi sääntelykokonaisuutta pilari I
ja pilari II. Molemmat sääntelykokonaisuudet eli pilarit merkitsevät toteutuessaan
muutoksia valtioiden oikeuteen verottaa. Näistä pilari I koskee verotusoikeuden
uudelleen allokointia valtioiden välillä ja pilari II globaalia minimiverotusta.
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Pilari I:n ja pilari II:n täytäntöönpano EU:ssa
Varmistaakseen sopimuksen johdonmukaisen täytäntöönpanon kaikissa jäsenvaltioissa,
myös niissä, jotka eivät ole OECD:n jäseniä ja jotka eivät osallistu Inclusive Framework
–kokoonpanoon, komissio aikoo ehdottaa direktiiviä pilari I:n täytäntöönpanemiseksi
EU:ssa.
Vastaavasti, jotta turvataan pilari II:n johdonmukainen soveltaminen EU:ssa ja
yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa, komissio aikoo panna myös sen pääasiallisesti
täytäntöön direktiivillä tarvittavin mukautuksin. Sopimuksella pilari II:n mukaisesta
tosiasiallisesta verotuksen vähimmäistasosta tulee tiedonannon mukaan olemaan
vaikutuksia myös muihin EU-tason hankkeisiin. Pilari II:n tuloksi lukemista koskeva
sääntö (income inclusion rule) tulee tiedonannon mukaan vaikuttamaan myös
veronkiertämisen estämistä koskevaan direktiivin ja etenkin sen väliyhteisösäännöksiin.
Pilari II:n nähdään myös helpottavan vuodesta 2011 asti käsiteltävänä olleen korkorojaltidirektiivin hyväksymistä tulonsaajavaltion veron vähimmäistasoon liittyvän
kysymyksen osalta. Komissio aikoo myös ehdottaa pilari II:n sisällyttämistä niihin
kriteereihin, joiden mukaan arvioidaan kolmansia maita EU:n ns. verotuksessa
yhteistyöhaluttomien lainkäyttöalueiden luettelon osalta.
Edellä mainittujen toimien osalta tiedonannossa ei esitetä erillistä aikataulua.
OECD:n sopimusta pidemmälle menevät toimet – kohdennetut ratkaisut kahden vuoden
aikana
Komissio aikoo ehdottaa eräitä direktiiviehdotuksia oikeudenmukaisen ja tehokkaan
verotuksen varmistamiseksi:
Toimi 1: Ehdotus lainsäädännöksi suurten yritysten tosiasiallisten veroasteiden
julkistamiseksi pilari II:n yhteydessä sovittujen menetelmien perusteella (vuoteen 2022
mennessä). Tiedonannossa ei kuvata tämän toimen sisältöä tarkemmin.
Toimi 2: Ehdotus lainsäädännöksi pöytälaatikkoyhtiöiden verotustarkoituksiin
tapahtuvan väärinkäytön lopettamiseksi (vuoden 2021 viimeiseen neljännekseen
mennessä).
Tiedonannon mukaan pöytälaatikkoyhtiöllä tarkoitetaan yhtiöitä, joiden läsnäolo on
olematonta tai ei ole merkittävää ja jotka eivät harjoita lainkaan tai harjoittavat vain
vähän todellista taloudellista toimintaan. Pöytälaatikkoyhtiöitä koskeva ehdotus sisältäisi
muun muassa tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä, joita tarvitaan sen
arvioimiseksi, onko niiden läsnäolo merkittävää ja harjoittavatko ne todellista
taloudellista toimintaa. Siinä evättäisiin myös väärinkäyttötarkoituksiin perustettujen
pöytälaatikkoyhtiöiden olemassaoloon ja käyttöön liittyvät verohyödyt. Lisäksi otettaisiin
uusia verotustietoihin, valvontaan ja verotuksen avoimuuteen liittyviä vaatimuksia.
Komissio aikoo myös toteuttaa toimia, joilla estetään EU:sta maksettavien korko- ja
rojaltimaksujen välttyminen verotukselta.
Komissio aikoo myös ehdottaa eräitä toimia tuotannollisten investointien ja yrittäjyyden
mahdollistamiseksi:
Toimi 3: Suositus tappioiden kotimaisesta verokohtelusta - ns. loss carry back. Suositus
on annettu tiedonannon yhteydessä.
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Tiedonannon mukaan suositus auttaa varmistamaan yritysten välisen oikeudenmukaisen
kilpailun ja tukemaan yrityksiä paremmin elpymisen aikana. Suosituksen sisältöä on
kuvattu tarkemmin jäljempänä.
Toimi 4: Ehdotus lainsäädännöksi velkarahoituksen edullisuuden poistamiseksi – Debt
Equity Bias Reduction Allowance - DEBRA (vuoden 2022 ensimmäisellä
neljänneksellä).
Tuleva ehdotus sisältäisi verovähennysjärjestelmän oman pääoman ehtoiselle
rahoitukselle. Tiedonannon mukaan nykyisissä verosäännöksissä suositaan edelleen
velanottoa, koska yritys voi vähentää velkarahoitukseen liittyvät korot, muttei oman
pääoman ehtoiseen rahoitukseen liittyviä kustannuksia, kuten osinkomaksuja. Tämä voi
myötävaikuttaa liialliseen velkaantumiseen. Velanoton suosiminen vaikeuttaa
innovoinnin rahoittamista pääomalla. Tiedonannon mukaan tästä kysymyksestä on tullut
yhä tärkeämpi, kun yritysten velka on kasvanut merkittävästi covid-19-pandemiaa
seuranneen talouskriisin vuoksi.
OECD-sopimusta pidemmälle menevät toimet – EU:n yritysverotusympäristö 2000luvulla.
Toimi 5: BEFIT-kehystä koskeva ehdotus – Business in Europe: Framework for Income
Taxation - BEFIT (vuonna 2023). Ehdotuksen tavoitteena ovat yhteiset verotussäännöt ja
verotusoikeuksien oikeudenmukaisempi jakautuminen jäsenvaltioiden kesken.
Tiedonannon mukaan yhteisen yhteisöverojärjestelmän puuttuminen sisämarkkinoilta
jarruttaa EU:n kilpailukykyä. Komissio aikoo ehdottaa uutta kehystä, joka koskee
yritysten tuloverotusta Euroopassa. Uusi ehdotus korvaisi vireillä olevat yhteistä
yhdistettyä yhteisöveropohjaa koskevat ehdotukset (direktiiviehdotus yhteisestä
yhteisöveropohjasta (CCTB) ja direktiiviehdotus yhteisestä yhdistetystä
yhteisöveropohjasta (CCCTB)), jotka peruttaisiin. BEFIT sisältäisi yhteisen veropohjan
ja voittojen jakamisen jäsenvaltioiden kesken tietyn kaavan mukaan. Tiedonannon
mukaan BEFIT-kehyksessä otettaisiin huomioon pilari I:n mukainen kaava voittojen
jakamisessa. Veropohjan laskennassa otettaisiin huomioon pilari II.
Tiedonannon mukaan BEFIT-kehyksellä varmistettaisiin, että yritykset voivat toimia
sisämarkkinoilla ilman turhia veroesteitä ja vähennettäisiin investointien esteitä. BEFITkehys vähentäisi byrokratiaa ja sääntöjen noudattamisesta sisämarkkinoilla aiheutuvia
kustannuksia, mikä keventää veroviranomaisten ja verovelvollisten hallinnollista
rasitetta. BEFIT-kehyksessä torjuttaisiin veronkiertoa ja tuettaisiin työpaikkojen
luomista, kasvua ja investointeja sekä tarjottaisiin yksinkertaisempi ja
oikeudenmukaisempi tapa jakaa verotusoikeudet jäsenvaltioiden kesken. Lisäksi
varmistettaisiin luotettavat ja ennakoitavat yhteisöverotulot jäsenvaltioille.
BEFIT-kehyksessä EU:hun sijoittautuneiden konserniyhtiöiden voitot konsolidoitaisiin
yhdeksi veropohjaksi, joka jaetaan jäsenvaltioille tietyn kaavan avulla, minkä jälkeen
verot perittäisiin kansallisten yhteisöverokantojen mukaan. Tiedonannon mukaan
keskeisiä näkökohtia jakokaavan osalta ovat muun muassa se, miten määritellään
myynnin painoarvo, jotta voidaan ottaa huomioon niiden markkinoiden kehitys, jossa
konserni harjoittaa liiketoimintaa ja miten käsitellään varallisuutta (aineeton omaisuus
mukaan luettuna) ja työvoimaa (henkilöstö ja palkat). Tiedonannon mukaan BEFIT
perustuisi pilarin I:een, jota edelleen kehitettäisiin yksinkertaisemman järjestelmän
luomiseksi sisämarkkinoilla. Toisin kuin pilari I:ssä, jossa nykyiset säännöt ja voittojen
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uudelleenjako kaavan mukaisesti toimisivat rinnakkain, BEFIT-kehyksessä veropohjan
kaavamainen jako korvaisi nykyiset säännöt, jotka koskevat veropohjan jakamista
sisämarkkinoilla niiden soveltamisalaan kuuluvien yritysten osalta. Tiedonannossa
viitataan myös siihen, että EU:ssa ei olisi enää tarpeen soveltaa monimutkaisia
siirtohinnoittelusäännöksiä BEFIT:n soveltamisalaan kuuluviin yrityksiin.
Uusi BEFIT-kehys kuvastaisi tiedonannon mukaan niitä merkittäviä muutoksia, joita
taloudessa ja kansainvälisessä kehyksessä on tapahtunut sen jälkeen, kun yhteistä
yhdistettyä yhtiöveropohjaa koskeva ehdotus (CCCTB-direktiiviehdotus) alun perin
annettiin vuonna 2011.
Loss carry backia koskeva suositus
Komissio antoi tiedonannon kanssa samaan aikaan suosituksen tappioiden verokohtelusta
covid-19-kriisin aikana, jonka mukaan jäsenvaltioiden olisi sallittava tappioiden
takautuva huomioon ottaminen eli niin sanottu loss carry back. Suositusta olisi
sovellettava verovuosina 2020 ja 2021 aiheutuneisiin tappioihin. Suosituksen mukaan
jäsenvaltioiden olisi sallittava yritysten siirtää tappionsa takautuvasti ainakin edeltävään
verovuoteen eli vuoteen 2019 asti. Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin sallia, että tappioita
siirretään enintään kolmeen edeltävään tilikauteen eli vuoteen 2017 asti.
Jäsenvaltioiden olisi sallittava yritysten siirtää aiemmille tilikausille tappioita, joita ne
arvioivat syntyvän verovuonna 2021, välittömästi eli tarvitsematta odottaa vuoden
loppuun asti.
Aiemmille vuosille siirrettävien tappioiden määrää olisi rajoitettava siten, että
enimmäismäärä olisi 3 miljoonaa euroa tappiollista verovuotta kohden.
Suosituksessa jäsenvaltioita pyydetään ilmoittamaan komissiolle suosituksen johdosta
toteuttamansa toimenpiteet sekä niihin mahdollisesti tehtävät muutokset.
EU:n oikeuden mukainen oikeusperusta/päätöksentekomenettely
Kustakin toimintasuunnitelmaan sisältyvästä lainsäädäntöaloitteesta tai muusta aloitteesta
tullaan antamaan erillinen U tai E-kirje, jonka yhteydessä käsitellään EU-oikeuden
mukainen oikeusperusta ja päätöksentekomenettely, lukuun ottamatta komission
suositusta tappioiden verokohtelusta covid-19-kriisin aikana, josta informoidaan tällä
samalla E-kirjeellä.
Käsittely Euroopan parlamentissa
Tiedonantoa käsitellään Euroopan parlamentin Talous- ja rahavaliokunnassa (Economic
and Monetary Affairs, ECON).
Kansallinen valmistelu
EU-9 jaosto (laaja), etäkokous 21.6.2021
EU-ministerivaliokunta kirjallinen menettely 30.6. – 1.7.2021
Eduskuntakäsittely
-
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Kansallinen lainsäädäntö, ml. Ahvenanmaan asema
Kunkin lainsäädäntöaloitteen ja muun aloitteen vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön
arvioidaan niistä annettavissa erillisissä U tai E-kirjeissä. Samassa yhteydessä arvioidaan
aloitteiden vaikutus Ahvenanmaan asemaan.
Taloudelliset vaikutukset
Koska tiedonanto ei vielä sisällä varsinaisia lainsäädäntöehdotuksia ja kuvaukset
tulevista toimista ovat muutoinkin suppeat, ei taloudellisia vaikutuksia pystytä vielä
arvioimaan.
Valtiovarainministeriön 12.5.2021 valtiovarainvaliokunnalle antamassa selvityksessä
OECD-hanketta koskien on esitetty OECD:n pilari I:een ja II:een liittyviä suuntaaantavia vaikutuksia. Kun asiaa arvioidaan EU-tasolla mahdollisesti tehtävien ratkaisujen
osalta, on vaikutuksia tarkasteltava ja täsmennettävä erikseen.
Tiedonannon kanssa samanaikaisesti komissio on antanut niin sanottua loss carry backia
koskevan suosituksen. Mikäli sellainen otettaisiin käyttöön, olisi sillä verotuottoa
alentavia vaikutuksia ja hallinnollisia kustannuksia sekä suuria vaikutuksia muun muassa
Verohallinnon tietojärjestelmiin.
Muut asian käsittelyyn vaikuttavat tekijät
Asiakirjat
Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle 2000-luvun yritysverotus,
COM(2021) 251 final.
Komission suositus tappioiden verokohtelusta covid-19-kriisin aikana, C(2021) 3438
final.
Laatijan ja muiden käsittelijöiden yhteystiedot
VM/VO, lainsäädäntöneuvos Tarja Järvinen, p. 02955 30089 tarja.jarvinen@vm.fi
VM/VO, neuvotteleva virkamies Leena Aine, p. 02955 30032 leena.aine@vm.fi
VM/VO, neuvotteleva virkamies Jaana Mikkola, p 02955 30665 jaana.mikkola@vm.fi
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