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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyssä 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.

Maltan parlamentti 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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Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta – CCCTB 
(COM(2016) 0683)

Maltan edustajainhuoneen perusteltu lausunto

Toissijaisuuskysymykset

Maltan edustajainhuone palauttaa mieliin 17. toukokuuta 2011 annetusta asiakirjasta 
COM(2011)0121 antamansa perustellun lausunnon ja muistuttaa, että ehdotuksen neuvoston 
direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (COM(2016)0683) (jäljempänä 
’CCCTB’) soveltamisala ei kuulu unionin yksinomaiseen toimivaltaan, sekä pitäytyy 
kannassaan, jonka mukaan ehdotuksen tavoitteet voidaan saavuttaa tehokkaasti kansallisin 
keinoin.

Maltan edustajainhuone toteaa, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita on sovellettava, 
kun unionilla ja sen jäsenvaltioilla on jaettu toimivalta jollain tietyllä alalla Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti. 
Vaikka komission tavoite aloitteen taustalla on helpottaa liiketoimintaa koko sisämarkkinoilla 
yhdenmukaisen verolainsäädännön avulla, Maltan edustajainhuone katsoo, että ehdotettu 
CCCTB vaikuttaa väistämättä kansallisiin verotuloihin ja verojärjestelmiin.

Ehdotuksen oikeusperustan (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artikla) 
perusteella neuvosto antaa yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan 
parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan direktiivejä jäsenvaltioiden sellaisten 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, jotka suoraan vaikuttavat 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan. Vaikka komissio pyrkii poistamaan 
sisämarkkinoiden toiminnan vääristymiä, Maltan edustajainhuone toteaa, että lakien 
lähentämiseen liittyy CCCTB-järjestelmän toteuttaminen veropohjan yhdistämisellä ja 
jakamisella, mikä vaikuttaa jäsenvaltioille olennaiseen kansalliseen verotukselliseen ja 
budjettiin liittyvään itsemääräämisoikeuteen. 

Lisäksi Maltan edustajainhuone katsoo, että ehdotetulla CCCTB-järjestelmällä rikotaan 
toissijaisuusperiaatetta, seuraavista syistä:

 Koska CCCTB on vapaaehtoinen yrityksille, joiden kokonaistulot ovat enintään 
750 miljoonaa euroa vuodessa, pienemmillä yrityksillä on vastassaan 28 erilaisen 
säännön lisäksi myös CCCTB, ja näin ollen niillä voi olla vaikeuksia valita itselleen 
parhaiten soveltuva järjestelmä. Ehdotus ei vaikuta jäsenvaltioiden soveltamiin 
veroasteisiin, mutta on kuitenkin mahdollista, että jäsenvaltioita vaaditaan 
muuttamaan veroasteitaan.

 Vaikka vaikuttaa siltä, että kukin veronmaksaja asioi yhden verohallinnon kanssa, 
CCCTB-järjestelmässä yksittäisten yritysten täytyisi olla yhteydessä pääasialliseen 
veronmaksajaan sekä yhdistämisen että pääasiallisen toimivaltaisen viranomaisen 
järjestämien tarkastusten yhteydessä. Tämä johtuu siitä, että CCCTB-järjestelmässä 
yksittäisten yritysten on säilytettävä kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla on todistusarvoa.

– Ehdotetulla CCCTB:llä ei myöskään poisteta siirtohinnoittelua, sillä sitä sovelletaan 
edelleen muihin kuin CCCTB-järjestelmään kuuluviin yrityksiin tai eri CCCTB-
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ryhmien yritysten välillä.

 Verojenkiertämisen oikeudettomien tai tahattomien mahdollisuuksien vähentämiseen 
pyrkiviä mekanismeja sääntelee jo käytännesääntötyöryhmä (yritysverotus), ja niistä 
säädetään myös sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vaikuttavien veron kiertämisen 
käytäntöjen torjuntaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta annetussa direktiivissä 
(jäljempänä ’ATAD I’) sekä ehdotuksessa direktiiviksi verokohtelun 
eroavaisuuksista kolmansien maiden kanssa (jäljempänä ’ATAD II’), ja näin ollen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi ei tarvita ylimääräisiä toimia unionin tasolla.

– Lisäksi jakokaava vääristää niiden jäsenvaltioiden suhteellisia etuja ja kilpailuetuja, 
joiden taloudet riippuvat pääosin työvoimavaltaisista talouden aloista, ja rankaisee 
niitä talouksia, joissa tuottavuuden taso on suhteellisen korkea ja/tai jotka ovat 
siirtymässä paremman lisäarvon taloudelliseen toimintaan ja/tai joiden markkinoiden 
koko on rajallinen. Jäsenvaltiot voisivat toteuttaa useat yhdistämiseen liittyvät osat 
yksittäin tai yhdessä käyttämällä mekanismeja, joilla ei ole tällaista ja yhtä laajaa 
vaikutusta jäsenvaltioiden toimivaltaan, sekä tarjota riittävän hyvät mahdollisuudet 
rajatylittävään toimintaan kannustamiseksi.

Näin ollen Maltan edustajainhuone katsoo, että lievemmillä valinnoilla voidaan saavuttaa 
CCCTB-mekanismin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet rikkomatta toissijaisuus- ja 
oikeasuhteisuusperiaatetta.

Maltan edustajainhuoneen kanta

Maltan edustajainhuone ei tue kyseistä asiakirjaa. Kuten vuoden 2011 ehdotuksen yhteydessä, 
Maltan edustajainhuone ei kannata tulojen jakokaavaa (niiden yhdistämistä), jolla palkitaan 
vanhoista työvoimavaltaisista talouden aloista riippuvaisia talouksia ja rankaistaan niitä 
talouksia, joissa tuottavuus on suhteellisen korkea ja/tai jotka ovat siirtyneet paremman 
lisäarvon taloudelliseen toimintaan ja/tai joiden markkinoiden koko on rajallinen. 

Tämän tuloksena ehdotetulla CCCTB:llä jaetaan varallisuutta uudelleen jäsenvaltioiden 
välillä siten, että on teknisesti mahdollista siirtää varallisuutta suhteellisen köyhältä 
kehittyvältä EU:n taloudelta paljon kehittyneemmälle ja vauraammalle EU:n taloudelle. 
CCCTB:llä myös parannetaan joidenkin maiden verotuksellista asemaa ja kestävyyttä, kun 
taas joidenkin maiden asemaa huononnetaan erityisesti heikentämällä niiden veropohjaa. 

Yhteisen (yhdistetyn) yhteisöveropohjan (CC(C)TB) toteuttaminen kokonaisuudessaan ei 
myöskään estä verokilpailun mahdollista lisääntymistä, sillä jäsenvaltioiden todennäköinen 
turvautuminen verovähennyksiin säilyy verokannusteena ulkomaisten investointien 
houkuttelemiseksi. On myös muistettava, että verohallintojen olisi tehtävä yhteistyötä ja 
koordinoitava toimiaan verovalvonnan toteuttamiseksi CC(C)TB-paketissa suunnitellulla 
tavalla, mistä aiheutuisi ylimääräinen hallinnollinen taakka verohallinnoille.

Mahdolliset vaikutukset

Jakokaava johtaa tulojen menetykseen, sillä lainkäyttöalueen myyntiin määränpäittäin, työhön 
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ja palkkoihin sekä omaisuuteen liittyvät osat ovat kaikki haitaksi pienille lainkäyttöalueille, 
kuten Maltalle.

Parlamentin jäsen Anġlu Farrugia
Puhemies

26. joulukuuta 2016


