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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
PÕHJENDATUD ARVAMUS 
SUBSIDIAARSUSE KOHTA 

Teema: Taani parlamendi põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu 

direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 

2 artiklile 6 võib iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 

eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile 

ning nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Taani parlament on saatnud lisas esitatud põhjendatud arvamuse eespool nimetatud 

ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv. 

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 

õiguskomisjon. 
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Taani parlamendi põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv 

äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta – COM (2016)0685 (CCTB) ja COM 

(2016)0683 (CCCTB) 

 

Austatud hr Timmermans 

 

25. oktoobril 2016 esitas komisjon ettepanekud võtta vastu direktiivid äriühingu tulumaksu 

ühtse maksubaasi kohta (COM (2016)0685 (CCTB)) ja äriühingu tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksubaasi kohta (COM (2016)0683 (CCCTB)). Ettepanekute eesmärk on 

kehtestada ühised eeskirjad äriühingute maksustamiseks ning anda äriühingutele võimalus 

esitada äriühingu tegevuse kohta üks konsolideeritud maksudeklaratsioon maksuhaldurile 

ainult ühes ELi liikmesriigis. 

 

4. novembri 2016. aasta kirjas palus Euroopa asjade komisjon nende kahe ettepaneku kohta 

fiskaalasjade komisjoni arvamust. Oma 8. novembri 2016. aasta koosolekul otsustas 

fiskaalasjade komisjon esitada Euroopa asjade komisjonile arvamuse. Fiskaalasjade komisjon 

esitas ettepanekute majanduslike tagajärgede kohta küsimuse Taani maksuministrile (vt SAU, 

ülemine osa – 116. küsimus), millele maksuminister vastas 7. detsembril 2016. 

 

Neil asjaoludel ja võttes arvesse tõsiasja, et direktiivide ettepanekuid käsitlevad arutelud on 

algetapis, võttis fiskaalasjade komisjon 15. detsembril vastu soovituse järgmise põhjendatud 

arvamuse kohta, mille Euroopa asjade komisjon võttis vastu 16. detsembril 2016. 

 

Põhjendatud arvamus 
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Enamik komisjoni liikmeid (Taani Rahvapartei, Liberaalne Partei, Puna-roheline Liit ja 

Konservatiivne Partei) on arvamusel, et sellised ettepanekud on vastuolus subsidiaarsuse 

põhimõttega. Seoses direktiivi ettepanekute vastavusega subsidiaarsuse põhimõttele, mis on 

sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5, on enamik liikmeid skeptilised Euroopa 

Komisjoni põhjenduse suhtes, et kõnealused meetmed on parem ellu viia ELi tasandil kui 

liikmesriikide tasandil. Enamik liikmeid on seisukohal, et kõnealused õigusnormid võib 

kehtestada edukalt siseriiklike õigusaktidega ning et Taani peaks kinni pidama põhimõttest, et 

maksupoliitika ei kuulu ELi pädevusse. 

 

Lisaks sellele on suures osas selgusetu, milline oleks kavandatavate direktiivide finantsmõju 

Taanile. Seetõttu on komisjoniliikmete enamus seisukohal, et Euroopa Komisjoni põhjendus 

selle kohta, miks kavandatavad direktiivid on kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõtetega, ei vasta Euroopa Liidu lepingu artikli 5 nõudele, ning et põhjendus peaks 

sisaldama teavet, mis võimaldaks hinnata ettepaneku finantsmõju. 

 

Vähemuse arvamus põhjendatud arvamuse kohta 

 

Komisjoni vähemus (Sotsiaaldemokraatlik Partei ja Alternatiiv) on seisukohal, et ettepanekud 

on kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega. 

 

Vähemuse arvamused ettepanekute poliitilise sisu kohta 

 

Komisjoni vähemus (Sotsiaaldemokraatlik Partei ja Alternatiiv) toetavad põhimõtteliselt 

meetmeid, mis võivad piirata maksustamise vältimist ning iga riigi maksubaasi vähenemist 

ning tagada äriühingute õiglase maksustamise ja võrdsed võimalused kõikjal ELis. Maksude 

ja tollimaksude kindlaksmääramine peaks jääma liikmesriikide pädevusse ning EL peaks 

olema ettevaatlik püüdlustes ühtlustada seda, kuidas maksustamist käsitlevad õigusaktid on 

liikmesriikides korraldatud. See puudutab eelkõige meetmeid, mis lähevad kaugemale sellest, 

mis on vajalik, et võidelda tõhusalt maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise 

vastu. 

 

Vähemus on aga teadlik, et äriühingu tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi käsitlev 

ettepanek sisaldab jaotusvalemi projekti, mis soodustab suure kohaliku turuga riike, samal 

ajal kui väiksemad eksportivad riigid – nagu Taani – võivad oodata äriühingu tulumaksust 

saadavate tulude vähenemist. Seetõttu peab komisjoniliikmete enamus äärmiselt tähtsaks 

pingutusi läbirääkimistel, et saavutada õiglasem jaotusvalem, samuti äriühingu tegeliku 

tulumaksu madalam piirmäär ELi liikmesriikides. 

 

Komisjoni teine vähemus (Taani Rahvapartei ja Puna-roheline Liit) on arvamusel, et praegu 

on raske kujundada lõplikku seisukohta ettepaneku kohta võtta vastu direktiiv äriühingu 

tulumaksu ühtse maksubaasi kohta muu hulgas põhjusel, et ettepaneku kohaldamisala, sh 

mõju tuludele, ei ole piisavalt selge. 

 

Lisaks sellele märgib Puna-roheline Liit, et soovib võidelda maksudest kõrvalehoidumise 

vastu, kuid tahab sellist koostöö mudelit, mis ei õõnesta riiklikku maksubaasi ega kehtesta 

liiga jäiku ja paindumatuid eeskirju. Selleks soovib Puna-roheline Liit säilitada lähtekoha, et 

maksupoliitika kuulub iga liikmesriigi pädevusse. 
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Puna-roheline Liit on aga vastu kavandatavale mahaarvamisele seoses omakapitali 

investeeringute tulususega (nn ACE-mahaarvamine) ja üle 100 % mahaarvamisele seoses 

eraäriühingute teadusuuringutega. 

 

Komisjoni kolmas vähemus (Liberaalne Partei ja Konservatiivne Partei) toetab üldiselt 

meetmeid, mille eesmärk on võimalikult suur läbipaistvus seoses suurkorporatsioonide 

maksustamisega, mis aitab tagada ausa ja õiglase konkurentsi äriühingute vahel ning ennetada 

maksustamise vältimist, maksudest kõrvalehoidumist ja agressiivset maksuplaneerimist. Seda 

silmas pidades toetavad Liberaalne Partei ja Konservatiivne Partei kahe direktiivi üldist 

eesmärki. 

 

Sellegipoolest on Liberaalne Partei ja Konservatiivne Partei skeptilised äriühingu tulumaksu 

ühtse konsolideeritud maksubaasi suhtes. On mitmeid märke selle kohta, et Taanis, kus on 

väga lai maksubaas, väheneks maksubaas märkimisväärselt, kuna direktiivis nähakse ette 

palju kitsam maksubaas kui praegu Taanis. 

 

Äriühingu tulumaksu ühtsel konsolideeritud maksubaasil võivad olla kaugeleulatuvad 

majanduslikud tagajärjed väikeste ekspordile suunatud riikide jaoks, nagu Taani, mis võib 

tähendada ettevõtete ja töökohtade kadumist. See on eriti tõenäoline tootmis-, teadus- ja 

arendustegevuse äriühingute puhul, sest pärast direktiivide kehtestamist suunavad nad üha 

suurema osa kulukast tegevusest riikidesse, kus teenitakse tulu. 

 

Taani ettevõtlusliit on eelnevalt hinnatud, et riigikassa kaotaks üle 10 miljardi Taani krooni, 

kui äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas (CCCTB) kõikjal kasutusele 

võetakse. Taani ettevõtlusliidu viimase hinnangu kohaselt kaotaks Taani riigikassa 5–10 

miljardit Taani krooni, kui Taani äriühingu tulumaksubaas oleks 35 % madalam, nagu 

komisjoni ettepanekus on kavandatud. 

 

Liberaalne Partei ja Konservatiivne Partei on lisaks seisukohal, et äriühingu tulumaksu ühtse 

maksubaasi kasutusele võtmine on kõigest esimene samm volituste ELile üleandmiseks 

valdkonnas, mis kuulub liikmesriikide pädevusse. Kuigi ettepanek võtta vastu direktiiv 

puudutab üksnes äriühingu tulumaksu maksubaasi arvutamist ning liikmesriikidele jääb õigus 

kehtestada äriühingute tulumaksu määr, on paratamatu, et sellest saab ka konkurentsitegur, 

mis toob kaasa selle, et äriühingud hakkavad liikmesriikide vahel valima ning töökohti ja 

tegevust maksustamise eesmärgil ümber tõstma. 

 

Kokkuvõttes on Liberaalne Partei ja Konservatiivse Partei positiivselt meelestatud 

kavandatavate direktiivide eesmärgi suhtes, kuid nad soovivad mudelit, mis ei õõnesta 

liikmesriikide maksubaasi. Samal ajal soovivad Liberaalne Partei ja Konservatiivne Partei 

mudelit, mis pakub praegu kavandatavates direktiivides sisalduvast mudelist õiglasemat 

tulude jaotamist liikmesriikide vahel, pöörates asjakohaselt tähelepanu riikidele, kus on suur 

teadmistepõhiste äriühingute osakaal. 

 

 

Lugupidamisega 

 

Erik Christensen 

Euroopa asjade komisjoni esimees 


