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Teema: Malta 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.

Malta 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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LISA

Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksubaasi (CCCTB) kohta – COM(2016)683
Malta Esindajatekoja põhjendatud arvamus

Subsidiaarsuse küsimus

Malta Esindajatekoda tuletab meelde oma 17. mai 2011. aasta põhjendatud arvamust 
komisjoni dokumendi COM (2011) 121 kohta ja kordab, et ettepaneku võtta vastu nõukogu 
direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta 
(COM(2016) 683) kohaldamisala ei kuulu liidu ainupädevusse ja selle eesmärke saab tõhusalt 
saavutada siseriiklike vahenditega.

Malta Esindajatekoda leiab, et subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtted on olulised 
siis, kui Euroopa Liit ja liikmesriigid jagavad mõnes sektorist pädevust kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepinguga. Kuigi komisjoni algatuse eesmärk on 
hõlbustada äritegevust kogu siseturul ühesuguste maksuseaduste abil, on Malta 
Esindajatekoda seisukohal, et kavandatav äriühingu tulumaksu ühtne konsolideeritud 
maksubaas mõjutab paratamatult siseriiklikke maksutulusid ja maksusüsteeme.

Kooskõlas ettepaneku õigusliku alusega (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 115) võtab 
nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi 
ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ühehäälselt vastu direktiive liikmesriikide 
selliste õigus- ja haldusnormide ühtlustamiseks, mis otseselt mõjutavad siseturu rajamist või 
toimimist. Kuigi komisjoni eesmärk on kaotada siseturu toimimisel moonutused, on Malta 
Esindajatekoda seisukohal, et „õigusnormide ühtlustamisega“ kavandatakse CCCTB süsteemi 
elluviimist konsolideerimise ja jaotamise teel, mis mõjutavad liikmesriikide fiskaal- ja 
eelarvealast sõltumatust, mis on liikmesriikide endi peamine ülesanne. 

Malta Esindajatekoda on ühtlasi seisukohal, et väljapakutud CCCTB süsteem rikub 
subsidiaarsuse põhimõtet järgmistel põhjustel.

 Kuna CCCTB on vabatahtlik ettevõtete jaoks, kelle kogutulu ei ületa 750 miljonit 
eurot aastas, siis väiksematel ettevõtjatel tuleb mitte ainult kokku puutuda 28 erineva 
eeskirjaga, vaid ka CCCTBga ja seega võib neil tekkida raskusi endale 
kohaldamiseks parima süsteemi valimisega. Kuigi ettepanek ei mõjuta 
liikmesriikides kohaldatavad maksumäärasid, jääb võimalus, et liikmesriikidel tuleb 
neid kohandada.

 Kuigi võib jääda mulje, et iga maksumaksja hakkab tegelema ühe maksuasutusega, 
siis CCCTB kohaldamisega tuleks üksikutel ettevõtjatel suhelda peamise 
maksumaksjaga nii konsolideerimise ajal kui ka peamise pädeva asutuse läbiviidava 
auditi ajal. See on tingitud asjaolust, et ettevõtjatel on CCCTB kohaselt kohustus 
hoida alles kõik tõendavad andmed ja dokumendid.

– Pealegi ei kaotata CCCTB ettepanekuga siirdehindu, sest need on endiselt 
kohaldatavad, vähemalt äriühingute puhul, kes ei ole seotud CCCTBga, või 
äriühingute puhul, kes kuuluvad eri CCCTB rühmadesse.
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 Mehhanisme, mille eesmärk on vähendada põhjendamatuid või tahtmatuid 
maksustamise vältimise võimalusi, reguleerib juba käitumisjuhendi töörühm 
(äriühingute maksustamine) ja nende suhtes kohaldatakse direktiivi, millega 
kehtestatakse eeskirjad siseturu toimimist otseselt mõjutava maksustamise vältimise 
tavadega võitlemiseks (edaspidi „maksustamise vältimise vastane direktiiv I“) ja 
ettepanekuga võtta vastu direktiiv kolmandate riikidega seotud hübriidsete ebakõlade 
kohta (edaspidi „maksustamise vältimise vastane direktiiv II“), mistõttu ei ole vaja 
selle eesmärgi saavutamiseks võtta liidu tasandil lisameetmeid.

– Kokkuvõttes tekitab jaotusvalem moonutusi selliste liikmesriikide suhtelises eelises 
ja konkurentsieelises, kelle majandus sõltub peamiselt tööjõumahukatest 
majandussektoritest, ning karistab neid riike, kelle majanduse tootlikkuse tase on 
suhteliselt kõrge ja/või kes liiguvad kõrgema lisandväärtusega majandustegevuse 
suunas ja/või kelle turg on piiratud. Mitmesuguseid konsolideerimise elemente 
võiksid liikmesriigid rakendada üksi või ühiselt, kasutades mehhanisme, millel ei ole 
niisugust ulatuslikku mõju liikmesriikide pädevustele ning annaksid piisavalt häid 
võimalusi piiriülese tegevuse edendamiseks.

Malta Esindajatekoda on seepärast seisukohal, et CCCTB mehhanismi eesmärke on nii 
lühiajaliselt kui ka pikemas perspektiivis võimalik saavutada vähem sekkuvate valikutega ja 
ilma subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid kahjustamata.

Malta Esindajatekoja seisukoht

Malta Esindajatekoda ei toeta seda ettepanekut. Nii nagu 2011. aasta ettepaneku puhulgi ei 
poolda Malta Esindajatekoda sellist tulude jaotamise valemit (konsolideerimisest), millega 
premeeritakse neid riike, kelle majandus sõltub endiselt vanadest tööjõumahukatest 
majandussektoritest, ning karistab neid riike, kelle majanduse tootlikkuse tase on suhteliselt 
kõrge ja/või kes liiguvad kõrgema lisandväärtusega majandustegevuse suunas ja/või kelle turg 
on piiratud. 

Selle tulemusena jaotab kavandatud CCCTB süsteem ümber liikmesriikide jõukuse nii, et 
tehniliselt on võimalik, et suhteliselt vaesest, alles areneva majandusega ELi riigist viiakse 
jõukus palju arenenuma majandusega rikkasse ELi riiki. Ühtlasi parandab CCCTB mõne riigi 
fiskaalpositsiooni ja jätkusuutlikust, kuid samas vähendab seda teistel eelkõige maksubaasi 
nõrgendamise kaudu. 

CC(C)TB kui terviku elluviimine ei välista ka võimalust, et suureneb maksukonkurents, sest 
tõenäoliselt kasutavad liikmesriigid edaspidi maksumäära alandamist kui soodustust, millega 
meelitada ligi välisinvesteeringuid. Samuti ei tohi unustada tõsiasja, et maksuametid peaksid 
tegema tihedat koostööd ja koordineerima oma tegevust, et saavutada eelarve kontroll 
CC(C)TB paketiga kavandatud viisil, mis tekitab maksuametitele täiendavat halduskoormust.

Võimalik mõju

Jaotusvalem põhjustab maksutulu vähenemist, sest sihtkohajärgse käibe, tööhõive ja palkade 
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ning valduses oleva varaga seotud aspektid on kõik kahjulikud sellistele väikestele riikidele 
nagu Malta.

Anglu Farrugia
Parlamendi esimees

26. detsember 2016


