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Teema: Luksemburgi Saadikutekoja 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 asjaomane eelnõu ei vasta 

tema arvates subsidiaarsuse põhimõttele. 

Luksemburgi Saadikutekoda 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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ET 

LISA 

 

Resolutsioon 

 

Saadikutekoda, 

 

võttes arvesse saadikutekoja kodukorra artiklit 168, 

 

tuletades meelde, et ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse 

maksubaasi kohta (COM(2016)0685) ja ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu 

tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta (COM(2016)0683) edastati 

läbivaatamiseks rahandus- ja eelarvekomisjonile ning Euroopa Komisjoni esildatud 

ettepanekute suhtes kohaldatakse subsidiaarsuse kontrolli; 

 

arvestades, et rahandus- ja eelarvekomisjon võttis eelnimetatud ettepanekute kohta vastu 

põhjendatud arvamuse, 

 

otsustab kiita heaks rahandus- ja eelarvekomisjoni põhjendatud arvamuse, mille tekst on 

järgmine. 

 

Luksemburgi Suurhertsogiriigi Saadikutekoda vaatas tähelepanelikult läbi Euroopa Komisjoni 

ettepanekud, milles käsitletakse äriühingu tulumaksu ühtset maksubaasi ja äriühingu 

tulumaksu ühtset konsolideeritud maksubaasi (CCCTB). 

 

Saadikutekoda peab tervitatavaks Euroopa Komisjoni jõupingutusi võitluses maksustamise 

vältimisega, millel on otsene mõju siseturu toimimisele, kuid tunneb muret nimetatud 

direktiivi ettepanekute pärast ja on seisukohal, et praeguses järgus ei ole järgitud Euroopa 

Liidu artikli 5 kohaseid subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid. 

 

Saadikutekoda tuletab meelde, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohaldamise 

põhimõtteid käsitleva protokolli nr 2 artiklis 5 kohustatakse Euroopa Komisjoni põhjendama 

seadusandlikke ettepanekuid subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte seisukohast. 

Põhjendamise nõue eeldab eelkõige seda, et eelnõu peab sisaldama üksikasjalikku selgitust, 

„mis võimaldab hinnata subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimist“. 

Saadikutekoda leiab siiski, et Euroopa Komisjon ei ole esitanud piisavaid tõendeid nimetatud 

põhimõtete järgimise kohta, võttes eriti arvesse järgmisi probleeme. 

 

Direktiivides esitatud maksubaasi ühtlustamine mõjutab otseselt liikmesriikide õigust määrata 

vabalt kindlaks oma maksupoliitika olulisi aspekte. Maksupoliitika ei ole üksnes liikmesriigi 

suveräänsuse oluline osa, vaid avaldub ka sotsiaal- ja majanduspoliitika valikutes, milles 

võetakse arvesse oma riigi eripära. Seetõttu tekib nimetatud ettepanekute elluviimisel olukord, 

kus igale riigile omaseid (poliitilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke) kaalutlusi ei ole võimalik 

nõuetekohaselt arvesse võtta riigi tasandil, vaid need tuleb edaspidi ühehäälsuse nõuet 

järgides nõukogus läbi rääkida. 

 

Komisjoni ettepanekute ebasoodne mõju teatavate riikide, sealhulgas Luksemburgi eelarvele 

võib samuti vähendada de facto liikmesriikide otsustusõigust määrata kindlaks oma 

maksumäärad, kuna maksutulude vähenemine, mida toob mõnedele kaasa CCCTB 
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kohaldamine, tuleks kompenseerida muude eelarvepoliitika meetmetega, mille hulka 

kuuluvad ka maksumäärad. Seda arvesse võttes märgib saadikutekoda murega, et 

ettepanekutel võib olla ebaproportsionaalne mõju liidu väikese ja avatud majandusega 

riikidele. Kuna ühise maksubaasi kohaldamise järel on ainus liikmesriike eristav näitaja 

äriühingute maksumäär, siis on saadikutekoda arvamusel, et see võib liigselt väheneda. 

 

Saadikutekoda märgib murega, et Euroopa Komisjon ei ole esitanud veenvaid argumente, mis 

võimaldaks mõista põhjusi, miks maksutulu ühtlustamine on muutunud vajalikuks 

maksustamise vältimise vastases võitluses, kui liidu nõukogu võttis alles 2016. aasta juulis 

vastu direktiivi, mille eesmärk on võidelda maksustamise vältimise viisidega1 ja millega 

nähakse selleks ette kooskõlastamise minimaalne tase liidus. Kuna direktiivi 2016/1164 ei ole 

veel hakatud ellu viima, ei ole komisjon selgitanud, milliseid lisaeeliseid annab 

konsolideeritud maksubaasi kehtestamine, mis oleks õigustanud liidu tasandil meetme 

võtmist. 

 

Saadikutekojal on ühtlasi kahtlusi selle suhtes, kuivõrd kõnealused ettepanekud võimaldavad 

vähendada halduskoormist. Siseriikliku maksusüsteemi kõrval teise maksusüsteemi 

kehtestamisega võib kaasneda oht, et ettevõtjate seadustele vastamise kulude võimalik 

vähenemine ei tasakaalusta lõppkokkuvõttes siseriiklike maksuametite halduskulusid, sest nad 

peavad edaspidi toimivana hoidma kahte erinevat maksusüsteemi. Saadikutekoda on mures, 

sest selline lahendus võib kõigile asjaomastele pooltele tekitada lisaraskusi ja võib pealegi 

tekitada probleeme seaduse ja maksude ees võrdsuse põhimõtte seisukohast. 

 

Komisjoni ettepanekud eeldavad ühtlasi, et siirdehindu käsitlevaid eeskirju ei kohaldata 

selliste ettevõtete gruppide siseselt, kes kuuluvad CCCTB kohaldamisalasse. Saadikutekoda 

kardab, et selline lahendus tekitab lahknevusi Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 

(OECD) raames kokkulepitud ja Euroopa Liidus heaks kiidetud lahenduste vahel. Elluviimise 

korral võivad komisjoni ettepanekud tekitada tõsist vastuolu OECD raames kokkulepitud 

kehtivate eeskirjadega ja need võivad tõenäoliselt olla vastuolus Luksemburgis, Euroopas ja 

mujal maailmas kohaldatavate rahvusvaheliste kokkulepetega. See lahendus seaks tõsise 

kahtluse alla liidu liikmesriikide kohustused, mis on seotud OECD raames leitud 

lahendustega, eriti siirdehindade osas. 

 

Saadikutekoja 22. detsembri 2016. aasta avalikul istungil vastu võetud resolutsioon 

 

Peasekretär Claude Frieseisen 

President Mars Di Bartolomeo 

 

                                                 
1 Nõukogu 12. juuli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/1164, millega nähakse ette siseturu toimimist otseselt 
mõjutavate maksustamise vältimise viiside vastased eeskirjad. 


