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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 olevan 

6 artiklan mukaisesti kukin kansallinen parlamentti voi kahdeksan viikon kuluessa siitä, kun 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskeva esitys on toimitettu, antaa 

Euroopan parlamentin puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohtajille perustellun 

lausunnon syistä, joiden perusteella se arvioi, että kyseessä oleva esitys ei ole 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Tanskan kansankäräjät on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta 

ehdotuksesta direktiiviksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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Kansankäräjien lausunto komission ehdotuksista yhteiseksi yhteisöveropohjaksi – 

COM(2016)0685 (CCTB) ja COM(2016)0683 (CCCTB) 

 

Arvoisa Frans Timmermans 

 

Komissio esitti 25. lokakuuta 2016 ehdotuksen direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta, 

COM(2016)0685 (Common Corporate Tax Base – CCTB), ja ehdotuksen direktiiviksi 

yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta, COM(2016)0683 (Common Consolidated 

Corporate Tax Base – CCCTB). Ehdotusten tavoitteena on luoda yhteiset yhteisöverosäännöt 

ja antaa yritysryhmille mahdollisuus esittää yhdistetty veroilmoitus ryhmän toiminnasta 

veroviranomaisille vain yhdessä EU-maassa. 

 

Tanskan kansankäräjien Eurooppa-valiokunta pyysi 4. marraskuuta 2016 verovaliokunnalta 

lausuntoa näistä kahdesta ehdotuksesta. Verovaliokunta päätti kokouksessaan 8. joulukuuta 

2016 antaa lausunnon Eurooppa-valiokunnalle. Verovaliokunta esitti veroministerille 

kysymyksen direktiiviehdotusten taloudellisista vaikutuksista Tanskan kannalta, vrt. SAU, 

yleinen osa – kysymys 116, johon veroministeri vastasi 7. joulukuuta 2016. 

 

Tässä tilanteessa ja koska direktiiviehdotusta koskevat neuvottelut ovat alkuvaiheissaan, 

verovaliokunta hyväksyi 15. joulukuuta 2016 ehdotuksen seuraavaksi perustelluksi 

lausunnoksi, jonka Eurooppa-valiokunta hyväksyi kokouksessaan 16. joulukuuta 2016. 

 



 

NP\1116238FI.docx 3/4 PE597.408v01-00 

 FI 

Perusteltu lausunto 

 

Valiokunnan enemmistö (OF, V, EL ja KF) katsoo, että tämän tyyppiset ehdotukset rikkovat 

läheisyysperiaatetta. Mitä tulee siihen, noudattavatko direktiiviehdotukset Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen 5 artiklan mukaista läheisyysperiaatetta, enemmistö suhtautuu epäillen 

komission perusteluun sille, että nämä toimenpiteet voidaan paremmin suorittaa unionin 

tasolla kuin kansallisella tasolla. Enemmistö katsoo, että tämä lainsäädäntö voidaan yhtä 

tehokkaasti ottaa käyttöön kansallisella lainsäädännöllä ja että Tanskan tulee pitää kiinni 

periaatteesta, jonka mukaan veropolitiikka ei kuulu unionin toimivaltaan. 

 

Lisäksi direktiiviehdotusten rahoitusvaikutukset Tanskan kannalta ovat hyvin epäselvät. 

Enemmistö katsoo siksi, että komission perustelut sille, että direktiiviehdotukset ovat 

läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisia, eivät täytä Euroopan unionista tehdyn 

sopimuksen 5 artiklan mukaisia vaatimuksia siitä, että perusteluissa olisi esitettävä tietoja, 

joiden perusteella voidaan arvioida esityksen rahoitusvaikutuksia 

 

Vähemmistöön jäänyt lausuma perusteltuun lausuntoon 

 

Valiokunnan vähemmistö (S ja ALT) katsoo, että ehdotukset ovat läheisyys- ja 

suhteellisuusperiaatteiden mukaisia. 

 

Vähemmistöön jäänyt lausuma ehdotusten poliittisesta asiasisällöstä 

 

Valiokunnan vähemmistö (S ja ALT) suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti toimenpiteisiin, 

joilla voidaan estää verovilppiä ja yksittäisten maiden veropohjan rapautumista sekä taata 

yritysten oikeudenmukainen verotus ja yhdenmukaiset kilpailuedellytykset yrityksille 

unionissa. Verojen ja maksujen vahvistamista voidaan edelleen pitää kansallisena 

kysymyksenä, ja unionin tasolla on suhtauduttava pidättyvästi 

yhdenmukaistamispyrkimyksiin, jotka koskevat sitä, miten jäsenvaltioiden verolainsäädäntö 

järjestetään. Tämä koskee erityisesti toimenpiteitä, jotka ylittävät sen, mikä on tarpeen 

verovilpin ja veronkierron tehokkaaksi torjumiseksi. 

 

Vähemmistö panee kuitenkin merkille, että CCCTB-ehdotuksen jakokaavaluonnos suosii 

maita, joilla on suuret kotimarkkinat, kun taas pienet vientitaloudet – kuten Tanska – kärsivät 

tulonmenetyksistä yhteisöverosta saatavien tulojen osalta. Enemmistö kiinnittää siksi 

ratkaisevaa huomiota siihen, että neuvotteluissa on pyrittävä oikeudenmukaisempaan 

jakokaavaan mieluusti yhdessä unionin jäsenvaltioiden käytännön yhteisöverotuksen alarajan 

kanssa. 

 

Valiokunnan toinen vähemmistö (OF ja EL) toteaa, että tällä hetkellä on vaikea ottaa 

lopullista kantaa CCTB-direktiiviehdotukseen, mm. siksi, että ehdotuksen soveltamisalasta ja 

siten sen tulovaikutuksista ei ole riittävää selvyyttä. 

 

EL toteaa lisäksi, että se haluaa torjua verovilppiä mutta toivoo yhteistyömallia, joka ei 

heikennä maiden veropohjaa tai luo tarpeettoman monimutkaisia ja joustamattomia sääntöjä. 

EL haluaa tässä yhteydessä säilyttää lähtökohdan, jonka mukaan veropolitiikka kuuluu 

yksittäisten jäsenvaltioiden toimivaltaan. 
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EL vastustaa kuitenkin ehdotettua oman pääoman rahoituskustannusten vähennyskelpoisuutta 

(ns. ACE-vähennys) ja yli sadan prosentin supervähennystä yksityisten yritysten tutkimusta 

varten. 

 

Valiokunnan kolmas vähemmistö (V ja KF) tukee yleisesti ottaen ehdotuksia, jotka luovat 

mahdollisimman paljon avoimuutta suuryritysten verotukseen, varmistavat yritysten väliset 

oikeudenmukaiset ja yhdenvertaiset kilpailuedellytykset ja estävät verovilppiä, veronkiertoa 

ja aggressiivista verosuunnittelua. Tätä taustaa vasten V ja KF suhtautuvat myönteisesti 

näiden kahden direktiiviehdotuksen yleiseen tarkoitukseen. 

 

Ne suhtautuvat kuitenkin epäillen yhteisöveropohjaa koskevaan yhteiseen ratkaisuun. Moni 

seikka viittaa siihen, että Tanskassa, jossa veropohja on hyvin laaja, veropohja heikkenee 

merkittävästi, koska direktiivillä mahdollistetaan huomattavasti Tanskan nykytilannetta 

kapeampi veropohja. 

 

Veropohjaa koskeva yhteinen ratkaisu voi vaikuttaa taloudelliselta kannalta kauaskantoisesti 

Tanskan kaltaisiin pieniin vientivetoisiin maihin, joita saattaa uhata yrityspako ja 

työpaikkojen menettäminen. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, jotka toimivat valmistuksen, 

tutkimuksen ja kehityksen alalla, koska ne siirtävät kuluja aiheuttavia toimintoja direktiivien 

seurauksena suuremmassa määrin maihin, joissa tulotkin saadaan. 

 

Dansk Erhverv on aikaisemmin arvioinut, että Tanskan valtion kassasta katoaa yli 

10 miljardia kruunua, jos yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB) otetaan käyttöön 

yleisesti. Se on viimeksi arvioinut, että Tanskan valtion kassasta katoaa 5–10 miljardia 

kruunua, jos Tanskan veropohja pienenee 35 prosentilla, kuten komissio ennustaa. 

 

Lopuksi V ja KF katsovat, että yhteisen yhteisöveropohjan käyttöönotto on vain ensimmäinen 

askel suuntaan, jossa unionille siirretään lisää toimivaltaa alalla, joka muutoin kuuluu 

kansalliseen toimivaltaan. Vaikka direktiiviehdotus koskee yksinomaan yhteisöveropohjan 

asettamista ja jäsenvaltioilla on jatkossakin oikeus määrittää yhteisöveroprosentti, ei voida 

välttyä siltä, että tämä muodostaa myös kilpailuvälineen, mikä merkitsee sitä, että yritykset 

shoppailevat jäsenvaltioissa ja siirtelevät työpaikkoja ja toimintoja paikasta toiseen 

verotuksellisten seikkojen vuoksi. 

 

V ja KF suhtautuvat siten myönteisesti direktiiviehdotusten tarkoitukseen mutta toivovat 

mallia, joka ei heikennä maiden veropohjaa. Samanaikaisesti V ja KF toivovat mallia, jossa 

mahdollistetaan näitä direktiiviehdotuksia paremmin tulojen oikeudenmukaisempi 

jakautuminen maiden välillä siten, että otetaan huomioon maat, joissa on runsaasti tietoon 

perustuvia yrityksiä. 

 

 

Kunnioittavasti 

 

Erik Christensen 

Eurooppa-valiokunnan puheenjohtaja 

 


