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NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/76/EY,
annettu 29.4.2004,
direktiivin 2003/49/EY muuttamisesta koskien tiettyjen jäsenvaltioiden mahdollisuutta soveltaa
siirtymäkausia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin
sovellettavan yhteisen verotusjärjestelmän osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 94 artiklan,
ottaa huomioon komission ehdotuksen1,
ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon2,
ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon 3,
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30.4.2004
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
L 157 107
_______________________________________________________________________________
sekä katsoo seuraavaa:
1)

Eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta
yhteisestä verotusjärjestelmästä 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä
2003/49/EY1 säädetään kyseisten maksujen verotuksen lakkauttamisesta siinä jäsenvaltiossa,
mistä ne ovat lähtöisin, mutta varmistetaan myös se, että nämä maksut verotetaan jossakin
jäsenvaltiossa kerran.

2)

Tšekille, Latvialle, Liettualle, Puolalle ja Slovakialle tulee todennäköisesti aiheutumaan
budjettivaikeuksia direktiiviä 2003/49/EY sovellettaessa johtuen niiden kansallisen
lainsäädäntönsä mukaisesti soveltamasta lähdeveroasteesta sekä niiden tulo- ja
pääomaverosopimuksista ja näiden perusteella kerätyistä tuloista.

3)

Tästä syystä näille liittymässä oleville maille olisi annettava lupa jättää tilapäisesti
soveltamatta eräitä direktiivin 2003/49/EY säännöksiä säästöjen tuottamien korkotulojen
verotusta koskevan neuvoston 3 päivänä kesäkuuta 2003 antaman direktiivin 2003/48/EY2
17 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun soveltamisen alkamispäivään saakka; Latvian ja
Liettuan osalta korko- ja rojaltimaksuja sekä Tšekin, Puolan ja Slovakian osalta ainoastaan
rojaltimaksuja.

4)

Tässä direktiivissä annettu säädös ei ole vuoden 2003 liittymisasiakirjan 57 artiklassa
tarkoitettu mukauttaminen.
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EUVL L 157, 26.6.2003, s. 49.
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5)

Koska jäsenvaltioiden on hyväksyttävä korko- ja rojaltimaksuista maksettua veroa vastaava
määrä vähennyksenä, on välttämätöntä varmistaa, että ne saattavat direktiivin osaksi
kansallista lainsäädäntöään vuoden 2003 liittymissopimuksen voimaantulopäivään mennessä.

6)

Tämän direktiivin säännöksiä on sovellettava uusien jäsenvaltioiden liittymispäivästä alkaen.
Asian kiireellisyyden vuoksi on perusteltua poiketa kansallisten kansanedustuslaitosten
asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan I.3 kohdassa säädetystä kuuden viikon
määräajasta,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:
1 artikla
Muutetaan direktiivin 2003/49/EY 6 artikla seuraavasti:
1)

Korvataan otsikko seuraavasti:
"Tšekkiä, Kreikkaa, Espanjaa, Latviaa, Liettuaa, Puolaa, Portugalia ja Slovakiaa koskevat
siirtymäsäännöt"
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2)

Korvataan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:
"1.

Kreikka, Latvia, Puola ja Portugali voivat jättää soveltamatta 1 artiklan säännöksiä
säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun
neuvoston direktiivin 2003/48/EY* 17 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun
soveltamisen alkamispäivään saakka. Kahdeksan vuoden siirtymäkauden aikana, joka
alkaa mainittuna päivänä, toisesta jäsenvaltiosta olevalle lähiyhtiölle tai jostakin
jäsenvaltiosta olevan lähiyhtiön toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle kiinteälle
toimipaikalle maksettaviin korkoihin tai rojalteihin sovellettava verokanta ei saa ylittää
kymmentä prosenttia neljän ensimmäisen vuoden aikana eikä viittä prosenttia neljän
viimeisen vuoden aikana.
Liettua voi jättää soveltamatta 1 artiklan säännöksiä säästöjen tuottamien korkotulojen
verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/48/EY*
17 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun soveltamisen alkamispäivään saakka. Kuuden
vuoden siirtymäkauden aikana, joka alkaa edellä mainittuna päivänä, toisesta
jäsenvaltiosta olevalle lähiyhtiölle tai jostakin jäsenvaltiosta olevan lähiyhtiön toisessa
jäsenvaltiossa sijaitsevalle kiinteälle toimipaikalle maksettaviin rojalteihin sovellettava
verokanta ei saa ylittää kymmentä prosenttia. Kuuden vuoden siirtymäajasta neljän
ensimmäisen vuoden aikana toisesta jäsenvaltiosta olevalle lähiyhtiölle tai jostakin
jäsenvaltiosta olevan lähiyhtiön toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle kiinteälle
toimipaikalle maksettaviin korkoihin sovellettava verokanta ei saa ylittää kymmentä
prosenttia eikä viittä prosenttia kahden seuraavan vuoden aikana.
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Espanja ja Tšekki voivat – ainoastaan rojaltimaksujen osalta – jättää soveltamatta
1 artiklan säännöksiä direktiivin 2003/48/EY 17 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun
soveltamisen alkamispäivään saakka. Kuuden vuoden siirtymäkauden aikana, joka alkaa
edellä mainittuna päivänä, toisesta jäsenvaltiosta olevalle lähiyhtiölle tai jostakin
jäsenvaltiosta olevan lähiyhtiön toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle kiinteälle
toimipaikalle maksettaviin rojalteihin sovellettava verokanta ei saa ylittää kymmentä
prosenttia. Slovakia voi – ainoastaan rojaltimaksujen osalta – jättää soveltamatta
1 artiklan säännöksiä kahden vuoden siirtymäkauden aikana, joka alkaa 1 päivänä
toukokuuta 2004.
Näistä siirtymäsäännöistä huolimatta sovelletaan kuitenkin edelleen Tšekin, Kreikan,
Espanjan, Latvian, Liettuan, Puolan, Portugalin tai Slovakian ja muiden jäsenvaltioiden
välillä tehdyissä kahdenvälisissä sopimuksissa mahdollisesti määrättyä, ensimmäisessä,
toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitettua alempaa verokantaa. Neuvosto voi
komission ehdotuksesta ennen tässä kohdassa mainittujen siirtymäkausien päättymistä
yksimielisesti päättää mainittujen siirtymäkausien mahdollisesta pidentämisestä."
2.

Jos jäsenvaltiossa oleva yhtiö tai jostakin jäsenvaltiosta olevan yhtiön kyseisessä
jäsenvaltiossa sijaitseva kiinteä toimipaikka:
–

saa korkoa tai rojalteja Kreikasta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta tai Portugalista olevalta
lähiyhtiöltä,

–

saa rojalteja Tšekistä, Espanjasta tai Slovakiasta olevalta lähiyhtiöltä,
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–

saa korkoa tai rojalteja jostakin jäsenvaltiosta olevan lähiyhtiön Kreikassa, Latviassa,
Liettuassa, Puolassa tai Portugalissa sijaitsevalta kiinteältä toimipaikalta, tai

–

saa rojalteja jostakin jäsenvaltiosta olevan lähiyhtiön Tšekissä, Espanjassa tai
Slovakiassa sijaitsevalta kiinteältä toimipaikalta,

ensiksi mainitun jäsenvaltion on hyväksyttävä tästä tulosta Tšekissä, Kreikassa, Espanjassa,
Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Portugalissa tai Slovakiassa 1 kohdan mukaisesti maksettua
veroa vastaava määrä vähennyksenä sen yhtiön tai kiinteän toimipaikan tuloverosta, joka on
saanut kyseisen tulon.
3.

2 kohdassa säädetyn vähennyksen ei kuitenkaan tarvitse ylittää pienempää seuraavista
määristä:
a)

Tšekissä, Kreikassa, Espanjassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Portugalissa tai
Slovakiassa tällaisesta tulosta 1 kohdan nojalla maksettava vero, tai

b)

koron tai rojaltin saaneen yhtiön tai kiinteän toimipaikan ennen vähennystä lasketusta
tuloverosta se osa, joka johtuu näistä maksuista sen jäsenvaltion kansallisen
lainsäädännön nojalla, josta kyseinen yhtiö on tai jossa kiinteä toimipaikka sijaitsee.

__________________
*

EUVL L 157, 26.6.2003, s. 38".
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2 artikla
1.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja

hallinnolliset määräykset voimaan sen voimaantulopäivästä alkaen. Niiden on viipymättä
toimitettava komissiolle säädöstekstit sekä mainittujen säädösten ja tämän direktiivin säännösten
välinen vastaavuustaulukko.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä
tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tärkeimmät tämän direktiivin soveltamisalalla

antamansa kansalliset säädöstekstit.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan,
Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että
liittymissopimus tulee voimaan.
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4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Luxemburgissa 29.4.2004.
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
M. McDOWELL
________________________

