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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. 

Madalmaade Parlamendi Teine Koda on saatnud Euroopa Parlamendile 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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Teema: Põhjendatud arvamus (subsidiaarsus), milles käsitletakse ELi ettepanekuid äriühingu 

tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) kohta (COM(2016) 685) ja äriühingu tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta (COM(2016) 683) 

 

 

Austatud hr Juncker 

 

Madalmaade Parlamendi Teine Koda on vaadanud subsidiaarsuse põhimõtte seisukohast läbi 

ELi ettepanekud äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) kohta (COM(2016) 685) ja 

äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta (COM(2016) 683)1. 

 

Kirjutan, et teavitada Teid Madalmaade Parlamendi Teise Koja negatiivsest arvamusest 

eespool nimetatud ettepanekute subsidiaarsuse kohta. Madalmaade Parlamendi Teine Koda on 

nõus, et on oluline võidelda maksustamise vältimise vastu, kuid leiab, et CC(C)TB 

ettepanekud ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Madalmaade Parlamendi Teine 

Koda ei ole veendunud, et ELi CC(C)TB ettepanekute kaudu võetavad meetmed pakuvad 

liikmesriikide riiklikul tasandil võetavate meetmetega võrreldes selgeid eeliseid. 

 

Mitmesugustel põhjustel ei näe Madalmaade Parlamendi Teine Koda läbivaatamiseks esitatud 

CC(C)TB algatuste kehtestamisel mingeid eeliseid. Olulised argumendid ettepanekute 

subsidiaarsuse aspekti käsitlevate negatiivsete arvamuste poolt on, et ettepanekutel võib olla 

kahjulik mõju Madalmaade majandusele, ettepanekud ei takista võistlust madalaimate 

maksumäärade saavutamise nimel, meetmed aitavad tõenäoliselt vähe või ei aita üldse mitte 

kaasa maksustamise vältimise ennetamisele ning nende ettepanekute alusel kehtivad jätkuvalt 

erinevad maksusüsteemid. 

 

Lisas on välja toodud erinevate parlamendierakondade panused arutellu, milles nad selgitavad 

põhjalikumalt oma seisukohti subsidiaarsuse ja teiste teemade kohta. Oleksin tänulik, kui 

arvestaksite sellele kirjale vastates nende arvamustega. 

 

Selle kirja koopiad saadetakse ka Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Madalmaade 

valitsusele. 

 

Lugupidamisega 

Khadija Arib 

Madalmaade Parlamendi Teise Koja esimees 

                                                 
1 Edaspidi: CC(C)TB ettepanekud. 
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Lisa: Erinevate parlamendierakondade panused arutelusse 

 

Madalmaade Parlamendi Teises Kojas on 150 kohta. Need kohad on jaotatud järgnevalt: 

 Rahvapartei Vabaduse ja Demokraatia Eest (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

(VVD)) (40) 

 Tööpartei (Partij van de Arbeid (PvdA)) (35) 

 Sotsialistlik Partei (Socialistische Partij (SP)) (15) 

 Kristlik-Demokraatlik Partei (Christen Democratisch Appel (CDA)) (13) 

 Vabaduspartei (Partij voor de vrijheid (PVV)) (12) 

 Demokraadid 66 (Democraten 66 (D66)) (12) 

 Kristlik Liit (ChristenUnie (CU)) (5) 

 Vasakrohelised (Groenlinks (GL)) (4) 

 Poliitiliselt Reformitud Partei (Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)) (3) 

 Loomaõiguste Partei (Partij voor de dieren (PvdD)) (2) 

 50PLUS (1) 

 Fraktsioon Kuzu/Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk (GrKÖ)) (2) 

 Fraktsioon Bontes / van Klaveren (Groep Bontes / van Klaveren (GrBvK)) (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Kaheksa parlamendierakonda aitasid kaasa ettepanekute hindamisele, pidades silmas 

subsidiaarsuse põhimõtet. 

 

Subsidiaarsusega seotud seisukohad 

 

Rahvapartei Vabaduse ja Demokraatia Eest (VVD) esindajate arvamus CCTB ettepaneku 

subsidiaarsuse kohta on negatiivne. Need esindajad tahavad, et Madalmaad säilitaksid 

kontrolli äriühingu tulumaksu üle. Veelgi enam, CCTB ettepanekud ei aita kaasa siseturu 

tugevdamise eesmärkidele, ärikliima parandamisele ega maksustamise vältimise 

takistamisele. Maksustamise vältimise vastane direktiiv, mis võeti vastu ajal, mil Madalmaad 

olid ELi eesistujariik, on juba viinud ulatusliku maksustamise vältimise vastaste meetmete 

paketini. Lisaks sellele ei aita CCTB ettepanek kuidagi täiendavalt kaasa asjaomase eesmärgi 

saavutamisele. VVD esindajad käsitlevad CCTB-d sammuna CCCTB suunas ja nad ei taha 

sellesse lõksu sattuda. VVD esindajad ei taha anda ELile üle mitte mingeid äriühingute 

tulumaksuga seotud volitusi. CCTB võimaldab konkurentsi üksnes maksumäärade suhtes ja 

just see tooks kaasa võistluse madalaimate maksumäärade saavutamiseks. CCTB ettepanek 

teeks lõpu Madalmaade osaluste maksuvabastusele selle praeguses vormis, mis saavutati 

suurte raskustega vaid veidi aega tagasi maksustamise vältimise vastase direktiivi 

ettepanekutes. VVD esindajad on arvamusel, et kui CCTB vastu võetakse, ei ole enam 

tagasiteed ja siis seistakse silmitsi probleemidega, mis on sarnased paindumatu 

käibemaksusüsteemiga seotud praegustele probleemidele, mille puhul on soovitud muutused 

(riiklikul tasandil) peaaegu võimatud või võtab nende saavutamine äärmiselt kaua aega. 

Euroopa Komisjon leiab, et siseturu tugevdamise vahendina saab ühtset maksubaasi luua 

ainult ELi tasandil. VVD esindajate arvates ei näita need ettepanekud, kuidas Euroopa 

lahendus annaks lisaväärtust kõigi selle küsimusega seotud osalejate jaoks. 
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VVD esindajate arvamus CCCTB ettepaneku subsidiaarsuse kohta on negatiivne. Need 

esindajad tahavad, et Madalmaad säilitaksid kontrolli äriühingu tulumaksu üle. Maksustamine 

kuulub liikmesriikide suveräänsete õiguste hulka. VVD esindajad leiavad, et liikumine otsese 

maksustamise valdkonnas riiklikult tasandilt Euroopa tasandile on ebasoovitav. Euroopa 

Komisjon näitas juba 2011. aastal, et CCCTB kehtestamisel oleksid Euroopa Liidu ja 

liikmesriikide jaoks negatiivsed majanduslikud mõjud. Nende esindajate jaoks jääb 

arusaamatuks, miks praegused ettepanekud ei tooks kaasa samasugust jõukuse kaotamist. 

Samuti ei näita Euroopa Komisjoni dokumendid, et kõigi seotud osalejate jaoks tooks see 

kaasa lisaväärtust. Ettepaneku tulemusel väheneksid Madalmaade majanduskasv, töökohad ja 

maksutulud. Ettepanek võib toimida hästi töötleva tööstusega suurte liikmesriikide puhul, 

kuid kindlasti ei ole see hea avatud majandusega väikeste riikide jaoks, näiteks Madalmaad. 

CCCTB oleks kohustuslik ettevõtjatele, kelle käive on suurem kui 750 miljonit eurot; see 

muudaks ettepaneku rakendamise keerukaks ja raskeks ning seetõttu kulukaks, sest 

eksisteeriks kaks erinevat maksusüsteemi. VVD esindajad leiavad, et kasumi 

konsolideerimise ja ümberjaotamise kehtestamine Euroopa tasandil ei too mingit kasu ja see 

ei ole vajalik. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) tasandil kehtivad juba 

kokkulepped (mis erinevad sellest jaotamispõhimõttest) kasumite rahvusvahelise jaotamise 

alusena kasutatava vastastikuse siirdehinna kohta. Kavandatud jaotamispõhimõttega eiratakse 

ka väärtuse loomist immateriaalse vara ja finantsvara kaudu ja seetõttu on ka see ebasoodne 

kaasaegsemate majanduste jaoks. Üldsuse seas valitseb üha suurenev vastasseis Brüsselile 

suurema suveräänsuse ülekandmise suhtes. Nende ettepanekutega näitab Euroopa Komisjon, 

et ta ei võta arvesse üldsuse väljendatud kriitikat, õhutades sellega euroskeptitsismi. Oma 

kaalutlustes ei ole Euroopa Komisjon ühelgi viisil arvesse võtnud üldsuse suureneva 

rahulolematuse sotsiaalset mõju. 

 

Tööpartei (PvdA) esindajate arvates on kõnealused direktiivid kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega. Nad tõdevad, et põhimõtteliselt on otsese maksustamise valdkond määratud 

individuaalsetele liikmesriikidele. Kuid see ei kahanda tõsiasja, et liikmesriikidel on selles 

valdkonnas tugevad ühised huvid. Maksustamise vältimise ebasoovitavuse osas valitseb 

laialdane rahvusvaheline konsensus. Samuti valitseb laialdane konsensus tõsiasja osas, et 

maksustamise vältimise vastu saab kõige paremini võidelda rahvusvaheliselt. Sellele lisaks 

aitab ühtlustamine kaasa siseturu paremale toimimisele ja aitab vältida ebasoovitavat 

konkurentsi liikmesriikide vahel äriühingu tulumaksu valdkonnas. 

 

PvdA esindajate arvates äratab maksustamise vältimise probleem õigustatult palju tähelepanu. 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni avaldatud näitajate kohaselt jäävad valitsused 

maksustamise vältimise tõttu ilma kuni 240 miljardist USA dollarist aastas. G20 algatusel on 

seetõttu võetud vastu oluline poliitiline otsus. Maksustamise vältimisega hakatakse 

ülemaailmselt tegelema koordineeritud viisil. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni 

juhtimisel algatati maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projekt. Kõik ELi 

liikmesriigid on viinud ennast vastavusse maksubaasi kahanemise ja kasumi 

ümberpaigutamise projekti tulemustega. See on andnud tulemusi maksustamise vältimise 

vastase direktiivi näol. 

 

PvdA esindajad märgivad, et maksubaasi kahanemine ja kasumi ümberpaigutamine on 

õpetanud meile, et maksustamise vältimine on võimalik maksustamissüsteemide erinevuste 

tõttu. See on kindlasti Euroopa mandril oluline tegur. Omavahel tihedalt seotud majandused, 

väikesed takistused riikidevaheliste rahavoogude jaoks ja samal ajal olulised erinevused 
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maksusüsteemide vahel viivad sellel mandril maksustamise vältimise arvukate võimalusteni. 

Need esindajad viitavad asjaolule, et liikmesriigid on seda ühehäälselt tunnistanud 

maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise projektis osalemisega ja maksustamise 

vältimise vastase direktiivi koos vastuvõtmisega. 

 

PvdA esindajate arvates oleks maksusüsteemide vaheliste erinevuste vähendamise viimaseks 

elemendiks CCCTB. Esimene samm selle suunas oleks CCTB. CCTB vähendaks täiendavalt 

erinevuste väärkasutamise võimalusi kvalifikatsioonimeetodites, hindamises, 

amortisatsioonitingimustes jne. Maksustamise vältimine nendel viisidel on CCCTB-ga täiesti 

võimatu. Ettepanekud, mis viivad CCCTB-ni, on seega täiesti kooskõlas kõigi liikmesriikide 

kavatsusega võidelda koos maksustamise vältimise vastu. Samuti on kõigi liikmesriikide 

huvides, et ettevõtjad maksaksid makse nii, nagu õigusaktides on määratud, ega saaks enam 

oma maksukoormusega manipuleerida. 

 

ELil on kaupade ja teenuste jaoks ühtne siseturg. Takistused liikmesriikide vahel on 

võimalikult suurel määral kõrvaldatud ja samuti on võimalikult suurel määral kõrvaldatud 

konkurentsierinevused. PvdA esindajate arvates on erinevused kasumi maksustamise 

süsteemide vahel arvatavasti kõige suurem takistus, mis ikka veel siseturul eksisteerib. On 

oluline, millises liikmesriigis asub ettevõtja peakorter, millises liikmesriigis on müügiosakond 

ja millises liikmesriigis hoitakse raha ülejääki. Asjaolu, et peakorter asub Madalmaades, 

müügiosakond Iirimaal ja raha ülejääk Belgias, tuleneb peamiselt maksustamisest. See on 

selgelt turu moonutamine. Niisuguse moonutamise lõpetamiseks tehtavad pingutused on 

seetõttu täielikult kooskõlas siseturu täiendava tugevdamisega. CCTB ja CCCTB aitaksid 

sellele kaasa. 

 

PvdA esindajad märgivad ka, et äriühingu tulumaksu valdkonnas on toimumas võistlus 

madalaimate maksumäärade saavutamise nimel. Riigid üritavad meelitada ligi 

kaubanduslikku tegevust, võisteldes kasumi maksustamiseks kasutatavate määrade ja baaside 

osas. See on nullsummamäng. Võitja saab kaubandusliku tegevuse, aga seda kusagil mujal 

toimuva tegevuse arvelt. Kaotaja on tavaline maksumaksja, kes näeb kasumimaksu pealt 

teenitud sissetuleku aeglast vähenemist. Seda vähenemist tuleb seejärel kompenseerida töö ja 

tarbimise maksude tõstmisega. 

 

PvdA esindajad leiavad, et kompenseerimist äriühingu tulumaksu valdkonnas on võimalik 

peatada ainult Euroopa koostöö kaudu. Selles on juhtiv osa peamiselt väiksematel Euroopa 

riikidel. EL on selgelt võimeline looma tingimused võrdsete võimaluste jaoks ja on mõnel 

juhul isegi võimeline kehtestama need ka ümbritsevatele riikidele, kellega tal on intensiivsed 

kaubandussuhted. Kahjuliku maksukonkurentsiga võitlemine on kõigi liikmesriikide huvides. 

Konkureeriv võitlus liikmesriikide vahel peaks põhinema sellistel tootlikkust suurendavatel 

teguritel nagu haridus, taristu ja hea valitsemistava. CCTB ja CCCTB võivad sellele kaasa 

aidata. 

 

Sotsialistliku Partei (SP) esindajate arvamus äriühingu maksubaasi ja -määrade jaoks 

mõeldud ELi miinimumi kohta on positiivne. See võib peatada võistluse madalaimate 

maksumäärade saavutamiseks. Kuid aluseks olev ettepanek erineb SP esindajate 

vaatepunktidest teatavate väga oluliste küsimuste osas. Euroopa Komisjon on otsustanud 

mitte teha ettepanekut miinimummäära ja miinimumbaasi kohta, kuigi see oleks andnud 

liikmesriikidele suurema vabaduse korraldada oma maksusüsteemid oma soovidele vastavalt. 

SP esindajate arvates viivad Euroopa Komisjoni ettepanekud selleni, et alla 750 miljoni 
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eurose käibega ettevõtjad jätkavad endale soodsaimate maksusüsteemide valimist. Nende 

valikuvõimalused suureneksid veelgi, sest tuleks luua uus kasumi maksustamise süsteem, et 

ettevõtjad selle kasuks otsustaksid. Seetõttu ei arva SP esindajad, et ettepanekud vähendaksid 

„konkurentsimoonutusi, mis tulenevad praegusest 28 riiklikust maksusüsteemist“, mida 

Euroopa Komisjon soovib saavutada. 

Ettepanekute subsidiaarsuse suhtes on SP seisukoht seetõttu negatiivne. 

 

Kristlik-Demokraatliku Partei (CDA) esindajate arvamus aluseks olevate ELi ettepanekute 

subsidiaarsuse kohta on negatiivne. Ettepanekud ei aita kaasa maksustamise vältimisega 

võitlemiseks kavandatud eesmärgi saavutamisele. Lõpuks on selle suunas tehtud juba 

tulemuslik samm maksustamise vältimise vastase direktiivi vastuvõtmise kaudu. Lisaks võib 

aluseks olev ELi ettepanek luua uusi maksustamise vältimise võimalusi, kui ettevõtjatele, 

kelle käive on väiksem kui 750 miljonit eurot, antakse võimalus valida ühtlustatud 

eeskirjadega loodud maksubaasi ja selle maksubaasi vahel, mida pakuvad riiklikud 

maksustamisega seotud õigusaktid. Kuna puudub selge maksustamise vältimise vastane 

võitlus, siis saab ainus järeldus olla, et ELi ettepanekud kujutavad endast maksustamisega 

seotud õigusaktide muutmist, mis kuuluvad liikmesriikide suveräänsete õiguste hulka. Nende 

esindajate arvamus subsidiaarsuse kohta, arvestades kasumite jaotamist liikmesriikide vahel, 

on samuti negatiivne. CDA esindajate arvates ei ole ELi jaoks asjakohane võtta sellega seoses 

meetmeid, kui Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni vastastikuseid siirdehindasid 

käsitlevad lepingud on juba koostatud. ELi ettepanekud kalduvad nendest lepingutest kõrvale. 

 

Vabaduspartei (PVV) esindajad tunnevad, et ei ole piisavalt näidatud, et Euroopa Liidu 

meetmed pakuvad individuaalsete liikmesriikide võetavate meetmetega võrreldes eeliseid. 

 

PPV esindajad on arvamusel, et direktiivide kehtestamine ei tooks kõigile osalistele kasu. See 

tähendab, et tuleb teha otsus, milles võetakse arvesse ühe osapoole kasu ja teise kahju. PVV 

esindajad täheldavad, et positiivne mõju ELi jõukusele tervikuna oleks väga piiratud. PVV 

esindajad täheldavad, et esildatud direktiivide kehtestamisel oleks isegi negatiivne mõju ELi 

kui terviku SKP-le. 

 

Euroopa Komisjoni eelmise CCCTB direktiivi käsitleva mõjuhindamise kohaselt viiks 

direktiivi kehtestamine ELi tasandil SKP vähenemiseni. 

 

Madalmaade puhul oleks esildatud CCCTB direktiiv kahjulik üldisele jõukuse tasemele. 

Enamike liikmesriikide jaoks tähendaks see SKP vähenemist. 2011. aasta näitajate kohaselt 

võib SKP vähenemine Madalmaade jaoks olla kuni 1,69 %, mis tähendab 11–12 miljardi euro 

suurust tühikulu. PVV esindajad tunnevad muret selle pärast, et esildatud CCCTB direktiivi 

kehtestamine vähendaks suuresti investeeringute tasemeid Madalmaades. 

 

Esildatud CCCTB direktiivi kehtestamine viiks eelarvetulude kaotamiseni. Kavandatud 

maksubaasi alandamine viiks väiksemate maksutuludeni Madalmaades ja teistes 

liikmesriikides. PVV esindajate arvates tuleb selline sekkumine liikmesriikide 

eelarvepositsioonidesse stabiilsuse ja kasvu pakti seisukohast alati halval ajal. 

 

Seetõttu leiavad PVV esindajad, et ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. 
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PVV esindajate arvates lähevad ELi meetmed kaugemale sellest, mis on vajalik, et viia ellu 

aluslepingu eesmärke, ega ole seetõttu proportsionaalsed. Nad toetavad oma arvamust 

järgnevate argumentidega. 

 

Uue süsteemi kehtestamine tooks kaasa kõrged hinnad. See tähendaks ka lisaülesannet 

maksulepingute suhtes, mis põhinevad praegusel süsteemil ja mitte kavandatud olukorral, kus 

on lisasüsteem. Kavandatavat kasu silmas pidades peavad PVV esindajad seda ka 

ebasoovitavaks ja mitteproportsionaalseks. 

 

Lisaks eespool toodule on kollektiivse (riikidevahelise) konsolideeritud kasumi kavandatud 

jaotamispõhimõte kahjulik liikmesriikidele, kellel on suur teenuste sektor, sest sellised tegurid 

nagu immateriaalne vara ja finantsvara ei ole jaotamismudelisse lisatud. See oleks 

Madalamaadele ja teistele riikidele ebaproportsionaalselt kahjulik. 

 

D66 esindajad toetavad äriühingu tulumaksude puhul ühtlustatud Euroopa maksubaasi. 

Seetõttu on nende esindajate arvamus CCTB subsidiaarsuse kohta positiivne. Sellele 

vaatamata on esindajatel kriitilisi küsimusi ELi CCTB-d ja CCCTB-d käsitlevate ettepanekute 

ülesehituse kohta. Näiteks kasutatakse CCTB raames äriühingute tulumaksu puhul kitsamat 

baasi kui praegune Madalmaade baas ja see baas ei ole kooskõlas kehtivate 

maksulepingutega. Esindajad näevad ka märkimisväärseid probleeme ettepanekute 

rakendamises. 

 

Konsolideeritud baasi (CCCTB-d) käsitleva ettepaneku suhtes on esindajatel rohkem kahtlusi. 

Esildatud jaotamispõhimõte, mida kasutatakse CCCTB puhul, ei ole Madalmaade jaoks 

kasulik. Jaotamispõhimõtte puhul tuleks arvestada rohkem uuendusliku teenuste sektoriga 

väiksemate riikidega. Vaatamata nende kriitilisele seisukohale ettepaneku ülesehituse suhtes, 

suhtuvad D66 esindajad CCCTB puhul samuti positiivselt subsidiaarsuse aspekti. 

 

D66 esindajad toetavad Euroopa lähenemisviisi maksustamise vältimisega võitlemise suhtes. 

Liikmed usuvad, et maksustamise vältimisega on võimalik tulemuslikult võidelda ainult 

Euroopa tasandil. Seetõttu ei näe D66 esindajad mingit põhjust näidata nn kollast kaarti ei 

CCTB ega CCCTB ettepanekule. 

 

Kristliku Liidu (ChristenUnie) esindajad on kaalunud nõukogu direktiivi ettepanekuid 

äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi (CCTB) kohta ja äriühingu tulumaksu ühtse 

konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta. Need esindajad tunnustavad asjaolu, et 

maksustamise vältimine on riikidevaheline probleem, mis vajab riikidevahelist lahendust. 

Seetõttu näevad need esindajad Euroopa kokkulepetes lisaväärtust. Need esindajad on 

kriitilised selle suhtes, kuidas esildatud direktiivides maksustamise vältimise vastu 

võideldakse. Tuleks mainida, et nende kriitika CCCTB kohta on põhimõttelisemat laadi kui 

nende kriitika CCTB kohta. Euroopa-poolne rahvusvahelise tegevusega ettevõtjate jaotatud 

kasumi ja kahjumi tasaarvestamine, nagu on esitatud CCCTB-s, läheb nende esindajate 

arvates liiga kaugele ja see on subsidiaarsuse põhimõtte põhjendamatu rikkumine. Kuigi 

CCTB vajab parandamist, siis ChristenUnie esindajate arvates ei ole see vastuolus 

subsidiaarsuse põhimõttega. Need esindajad leiavad, et kasumimaksude täiendav ühtlustamine 

on vältimatu nii selleks, et võidelda maksustamise vältimise vastu, kui ka selleks, et peatada 

võistlus madalaimate maksumäärade saavutamise nimel. Nende esindajate arvates on seetõttu 

õigustatud nn kollase kaardi näitamine CCCTB-le, aga mitte CCTB-le. 
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Vasakroheliste (GroenLinks) esindajate arvamus CCTB direktiivi ja CCCTB direktiivi 

käsitlevate ELi ettepanekute subsidiaarsuse kohta on positiivne. Need esindajad soovivad 

rõhutada, et Madalmaade valitsuse seisukoht on selles osas väga erinev GroenLinksi 

esindajate seisukohast, ja nad hoiavad ennast eemal valitsuse negatiivsest seisukohast 

subsidiaarsuse kohta. 

 

Nagu Euroopa Komisjon peavad GroenLinksi esindajad maksustamise vältimist peamiselt 

riikidevaheliseks probleemiks. Võib isegi väita, et individuaalsete liikmesriikide suveräänsus 

on juba niigi surve all, sest kasum viiakse lihtsalt üle piiride, samal ajal kui süsteemidel on 

raske reageerida, mille tulemusel on baas juba praegu õõnestatud. Seega piirab maksustamise 

vältimise jätkuv lubamine liikmesriikide võimet otsuseid teha. Selle suhtes tuleb kasutada 

rahvusvahelist lähenemist ja EL on selle vastuvõtmiseks loogiline institutsioon. 

 

GroenLinksi esindajad usuvad ka, et siseturu laiaulatusliku integratsiooni loogiline tagajärg 

on see, et toodete müüki käsitlevate eeskirjade ühtlustamine viib ka sellest müügist saadud 

tulusid käsitlevate eeskirjade ühtlustamiseni. 

 

Veelgi enam on nende esindajate arvates kummaline omada negatiivset seisukohta nende 

direktiivide subsidiaarsuse kohta, mis kehtivad tuludele, kui stabiilsuse ja kasvu pakti 

raamistikus kehtestab EL juba kaugeleulatuvaid eeskirju kulude ja eelarvetasakaalu suhtes. 

Nende esindajate jaoks tundub loogiline, et tulude poole kohta tuleks luua eeskirjad. 

 

Esindajad hindavad positiivselt ka proportsionaalsuse aspekti. Madalmaade valitsus peab 

direktiive tarbetuteks ja leiab, et need toovad kaasa liiga palju täiendavaid eeskirju. Kuid 

esindajad leiavad, et need on vajalikud, ja arvavad, et meetmed on tegelikult 

proportsionaalsed. Praegune maksustamise vältimise tase muudab jõulise reguleerimise ja 

selge koordineerimise kiireloomuliseks ja vajalikuks. Hoolimata eespool toodust kaaluvad 

esindajad, kas ei oleks mõistlik direktiivide kehtestamist lihtsustada, eemaldades ettepanekust 

näiteks ettevõtjatele kättesaadava valikuvõimaluse. 

 

Kuid GroenLinksi esindajad suhtuvad direktiividesse mitut laadi kriitikaga. Neile tundub 

loogiline lisada direktiividesse baastasemed, näiteks määra kohta. Nad soovivad seetõttu 

teada, kas Euroopa Komisjon ei pea seda mõistlikuks, et vältida määrade kehtestamisel 

võistlust madalaimate maksumäärade saavutamise nimel. Lisaks sellele näevad nad vajadust 

täpsustada täiendavalt teadus- ja arendustegevuse kulutuste ja omakapitaliga seotud 

soodustusi. 

 

GroenLinksi esindajad on samuti kriitilised CCCTB direktiivis sätestatud jaotamispõhimõtte 

suhtes. Nad ootavad Euroopa Komisjonilt alternatiivseid ettepanekuid selle punkti kohta, mis 

käsitleb näiteks immateriaalseid varasid ja teenuseid. Need esindajad soovivad teada, millised 

on Euroopa Komisjoni seisukohad rakendamise elluviidavuse suhtes, näiteks kas kõik 

liikmesriigid on piisavalt võimelised selliseid maksustamiseeskirju rakendama. Kuigi 

esindajad võtavad seetõttu positiivse seisukoha CCCTB direktiivi subsidiaarsuse suhtes, 

leiavad nad, et selle sisuga on vaja veel palju tööd teha. 



 

NP\1115437ET.docx 9/9 PE597.680v01-00 

 ET 

Õigusliku alusega seotud seisukohad 

 

Õigusliku aluse kohta soovivad VVD esindajad selge sõnaga märkida, et nende direktiivide 

vastuvõtmiseks on vaja nõukogu ühehäälset otsust. 

 

PvdA esindajad peavad nende ettepanekute õigeks aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklit 115. Nagu eespool toodud, võivad CCTB ja CCCTB aidata kaasa siseturu paremale 

toimimisele. 

 

SP esindajate arvates kuulub praegune ettepanek Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 

115 kohaldamisalasse. 

 

CDA esindajad on arvamusel, et Euroopa Komisjon kasutab õiget õiguslikku alust. 

 

PVV esindajad on arvamusel, et Euroopa Liidu toimimise leping ei anna nende ettepanekute 

vastuvõtmiseks mitte mingit õiguslikku alust. Euroopa Liidu toimimise leping ei anna mitte 

mingit alust otsese maksustamise valdkonnas võetavatele meetmetele. Otsene maksustamine 

kuulub liikmesriikide suveräänsete õiguste hulka. Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 

110–113 sisaldavad kaudset maksustamist käsitlevaid sätteid. Kuid need ettepanekud 

käsitlevad äriühingu tulumaksu, mida peetakse otseseks maksuks. 

 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 115 ei anna esildatud direktiividele kindlat 

õiguslikku alust, sest see käsitleb siseturu toimimist ja mitte otsest maksustamist. Isegi kui 

võetakse arvesse käitumist, mille vastu esildatud direktiividega võidelda püütakse, siis on 

ikkagi vaja otsest mõju siseturu toimimisele. Eelkõige puudub otsene mõju, mis on nõutud 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 115. 

 

Esindajad soovivad samuti rõhutada, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 115 võimalik 

kohaldatavus tähendab, et nõukogu peab selle direktiivi vastu võtma ühehäälselt. 

 

D66 esindajad suhtuvad mõlema ELi ettepaneku õiguslikku alusesse positiivselt. 

 

ChristenUnie esindajatel puuduvad kommentaarid Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artikli 115 kasutamise kohta mõlema direktiivi õigusliku alusena. 

 

GroenLinksi esindajad suhtuvad positiivselt õiguslikku alusesse ja nõustuvad Euroopa 

Komisjoni arvamusega. Nende jaoks näib täiesti loogiline, et kui siseturu toimimine peab 

kuuluma ühtsete eeskirjade alla, siis tuleks nendesse lisada ka sama turu maksustamine. 

Nende arvates, nagu ka Euroopa Komisjoni arvates, muudaks see süsteemi vastupidavamaks 

agressiivsete maksustamisstrateegiate suhtes. Seetõttu näevad nad neid ettepanekuid siseturu 

toimimise täiendamisena. 

 


