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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. 

Luxemburgin edustajainhuone 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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Päätöslauselma 

 

Edustajainhuone, joka 

 

ottaa huomioon työjärjestyksen 168 artiklan, 

 

ottaa huomioon, että valtiovarain- ja budjettivaliokunnan käsiteltäväksi on annettu ehdotus 

neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta (COM(2016)0685) ja ehdotus 

neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) 

(COM(2016)0683), ja muistuttaa, että molemmat komission ehdotukset kuuluvat 

toissijaisuusperiaatteen valvonnan piiriin; 

 

toteaa, että valtiovarain- ja budjettivaliokunta on antanut perustellun lausunnon edellä 

mainituista ehdotuksista; 

 

päättää hyväksyä valtiovarain- ja budjettivaliokunnan perustellun lausunnon, joka kuuluu 

seuraavasti: 

 

Luxemburgin suurherttuakunnan edustajainhuone on tarkastellut huolellisesti yhteistä 

yhteisöveropohjaa ja yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa (CCCTB) koskevia komission 

ehdotuksia. 

 

Edustajainhuone, joka pitää myönteisinä sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien 

veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevia komission ponnisteluja, ilmaisee kuitenkin 

huolensa edellä mainituista direktiiviehdotuksista ja katsoo, että ne eivät noudata tässä 

vaiheessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan mukaista toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatetta. 

 

Edustajainhuone muistuttaa, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista 

koskevassa pöytäkirjassa N:o 2 oleva 5 artikla velvoittaa komission perustelemaan 

lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskevat ehdotuksensa toissijaisuus- ja 

suhteellisuusperiaatteen soveltamisen kannalta. Kyseisen perusteluvaatimuksen 

noudattaminen edellyttää, että lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävää säädöstä koskevaan 

ehdotukseen liitetään ”selvitys, jonka sisältämien yksityiskohtaisten tietojen perusteella 

toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen noudattamista voidaan valvoa”. Edustajainhuone on 

kuitenkin sitä mieltä, että komissio ei ole tässä tapauksessa esittänyt riittäviä todisteita näiden 

periaatteiden noudattamisesta etenkään seuraavien kysymysten osalta. 

 

Direktiiviehdotuksiin sisältyvä veropohjan yhdenmukaistaminen vaikuttaa suoraan 

jäsenvaltioiden oikeuteen määrätä vapaasti niiden veropolitiikkaan liittyvistä olennaisen 

tärkeistä näkökohdista. Veropolitiikka ei ole pelkästään perustavanlaatuinen osa 

jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta vaan se ilmentää myös sosiaali- ja talouspolitiikan 

valintoja kunkin valtion erityispiirteet huomioon ottaen. Tässä tapauksessa ehdotusten 

täytäntöönpano johtaisi siihen, että näitä (poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia) näkökohtia, 

jotka ovat ominaisia kullekin valtiolle, ei voitaisi enää ottaa asianmukaisesti huomioon 

kansallisella tasolla vaan niistä olisi tulevaisuudessa neuvoteltava yksimielisesti neuvostossa. 
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Joihinkin jäsenvaltioihin, kuten Luxemburgiin, kohdistuvien kielteisten 

talousarviovaikutusten vuoksi komission ehdotukset saattavat myös tosiasiassa vähentää 

jäsenvaltioiden harkintavaltaa verokannan määrittämisessä, koska verotulojen lasku, joka 

seuraisi joissakin jäsenvaltioissa CCCTB:n käyttöönotosta, olisi korvattava muilla 

finanssipolitiikan välineillä, joita on muun muassa verokanta. Edustajainhuone panee tässä 

yhteydessä huolestuneena merkille, että ehdotuksilla saattaa olla suhteettomia vaikutuksia 

pieniin ja avoimiin talouksiin unionissa. Sikäli kuin yhteisen yhteisöveropohjan käyttöönoton 

jälkeen ainoa erottava tekijä jäsenvaltioiden välillä olisi yhteisöverokanta, edustajainhuone 

katsoo, että vaarana on alhaista verotusta koskeva kohtuuton kilpailu. 

 

Edustajainhuone toteaa huolestuneena, että komissio ei ole toimittanut vakuuttavia perusteita, 

joiden avulla voitaisiin ymmärtää syyt, joiden vuoksi veropohjan yhdenmukaistaminen olisi 

käynyt välttämättömäksi veron kiertämisen torjunnan kannalta, vaikka neuvosto hyväksyi 

heinäkuussa 2016 direktiivin, jonka tavoitteena on veron kiertämisen käytäntöjen torjunta1, ja 

vahvisti tässä suhteessa koordinoinnin vähimmäisasteen unionissa. Koska direktiivin 

2016/1164 täytäntöönpanoa ei ole vielä aloitettu, komissio ei ole osoittanut selkeästi lisäetuja, 

joita yhteisen veropohjan käyttöönotosta koituisi ja jotka oikeuttaisivat unionin tason 

toiminnan. 

 

Edustajainhuone epäilee myös sitä, voitaisiinko kyseessä olevien ehdotusten avulla keventää 

hallinnollista taakkaa. Verojärjestelmän käyttöönotto rinnakkain kansallisen verojärjestelmän 

kanssa saattaa johtaa siihen, että säännösten noudattamisesta yrityksille aiheutuvien 

kustannusten mahdollisen alenemisen vastapainona kansallisten verohallintojen 

hallintokustannukset lopulta nousevat, sillä niiden on tulevaisuudessa pantava täytäntöön 

rinnakkain kahta erilaista verojärjestelmää. Edustajainhuone pelkää, että tällainen ratkaisu 

olisi kaikkien osapuolten kannalta entistä monimutkaisempi ja saattaisi lisäksi johtaa 

ongelmiin lain ja verotuksen tasa-arvoisuutta koskevan periaatteen kannalta. 

 

Komission ehdotukset edellyttävät myös, että siirtohinnoittelusääntöjä ei sovellettaisi 

tulevaisuudessa sellaisten yritysryhmien sisällä, jotka kuuluisivat CCCTB:n soveltamisalaan. 

Edustajainhuone pelkää, että tällainen ratkaisu edistää erojen syntymistä Taloudellisen 

yhteistyön ja kehityksen järjestössä (OECD) sovittujen ja Euroopan unionissa hyväksyttyjen 

ratkaisujen välillä. Jos komission ehdotukset pantaisiin täytäntöön, ne saattaisivat vaarantaa 

vakavasti nykyiset OECD:ssä sovitut säännöt ja olisivat siten mahdollisesti ristiriidassa 

Luxemburgissa, Euroopassa ja muualla sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten 

kanssa. Tällainen ratkaisu herättäisi epäilyksiä unionin jäsenvaltioiden sitoutumisesta 

OECD:ssä saavutettujen ratkaisujen vaikuttavuuteen etenkin siirtohinnoittelusääntöjen alalla. 

 

Edustajainhuoneen 22. joulukuuta 2016 pitämässään täysistunnossa antama päätöslauselma 

 

Pääsihteeri Claude Frieseisen 

Puhemies Mars Di Bartolomeo 

 

                                                 
1 Neuvoston direktiivi (EU) 2016/1164, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2016, sisämarkkinoiden toimintaan 

suoraan vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta. 


