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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. 

Alankomaiden parlamentin alahuone on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä 

mainitusta ehdotuksesta direktiiviksi ja toimittanut sen Euroopan parlamentille. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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Asia: Perusteltu lausunto (toissijaisuusperiaate), joka koskee EU:n ehdotuksia yhteisestä 

yhteisöveropohjasta (CCTB), COM(2016)0685, ja yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta 

(CCCTB), COM(2016)0683 

 

 

Arvoisa herra Juncker 

 

Alankomaiden parlamentin alahuone on tarkastellut, ovatko EU:n ehdotukset yhteisestä 

yhteisöveropohjasta (CCTB), COM(2016)0685, ja yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta 

(CCCTB), COM(2016)06831 toissijaisuusperiaatteen mukaisia. 

 

Ilmoitan Teille tällä kirjeellä Alankomaiden parlamentin alahuoneen kannan siitä, että 

ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. Alahuone on samaa mieltä siitä, että 

veronkierron torjuminen on tärkeää, mutta katsoo, että ehdotukset CCTB:stä ja CCCTB:stä 

eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Alahuone ei ole vakuuttunut, että EU:n 

ehdotuksissa CCTB:stä ja CCCTB:stä esitetyt toimet tarjoavat mitään selkeää etua 

jäsenvaltioiden kansallisella tasolla toteuttamiin toimiin nähden. 

 

Alahuone ei näe useista syistä mitään selviä etuja tarkasteltaviksi annettujen CCTB:n ja 

CCCTB:n käyttöönotossa. Tärkeät näkökohdat, joiden vuoksi ehdotuksia ei pidetä 

toissijaisuusperiaatteen mukaisina ovat ne, että ehdotuksilla on mahdollisesti haitallisia 

vaikutuksia Alankomaiden talouteen, että alahuoneen mukaan ehdotukset eivät estä 

kilpailemista alhaisimmalla sääntelytasolla, että ehdotuksilla ei estetä mitenkään veronkiertoa 

tai sillä estetään sitä vain jonkin verran ja että näiden ehdotusten perusteella erilaiset 

verojärjestelmät pysyvät edelleen voimassa. 

 

Liitteessä esitetään usean poliittisen puolueen näkökantoja, joissa ne selvittävät 

yksityiskohtaisemmin muun muassa toissijaisuusperiaatetta koskevaa näkökulmaansa. Olisin 

kiitollinen, jos otatte nämä huomioon kirjeeseen vastatessanne. 

 

Jäljennökset tästä kirjeestä lähetetään myös Euroopan parlamentille, neuvostolle ja 

Alankomaiden hallitukselle. 

 

Kunnioittavasti 

Khadija Arib 

                                                 
1 Jäljempänä: ehdotukset CCTB:stä ja CCCTB:stä. 
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Alankomaiden parlamentin alahuoneen puhemies 
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Liite: Eri puolueiden esittämät näkökannat 

 

Alankomaiden alahuoneessa on 150 paikkaa. Paikat jakaantuvat seuraavasti: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (40) 

 Partij van de Arbeid – PvdA (35) 

 Socialistische Partij – SP (15) 

 Christen Democratisch Appel – CDA (13) 

 Partij voor de Vrijheid – PVV (12) 

 Democraten 66 – D66 (12) 

 ChristenUnie – CU (5) 

 GroenLinks – GL (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP (3) 

 Partij voor de dieren – PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Groep Kuzu/Özturk – GrKÖ (2) 

 Groep Bontes/van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Kahdeksan puoluetta esitti kannan ehdotuksen toissijaisuusarvioinnissa. 

 

Toissijaisuusarviointi 

 

VVD-puolueen jäsenet katsovat, että CCTB-ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

Nämä jäsenet haluavat, että Alankomaat pysyy itse vastuussa yhtiöverotuksesta. CCTB-

ehdotuksella ei edistetä myöskään sisämarkkinoiden vahvistamisen, yritystoiminnan 

olosuhteiden parantamisen ja veronkierron torjumisen tavoitteita. Kun Alankomaat toimi 

EU:n puheenjohtajavaltiona, hyväksyttiin veron kiertämisen estämistä koskeva direktiivi, joka 

on jo johtanut laajan veronkierron vastaisen toimenpidepaketin käyttöön. CCTB-ehdotus ei 

edistä myöskään millään täydentävällä tavalla tavoitetta. VVD-puolueen jäsenet näkevät 

CCTB:n askeleena CCCTB:hen, ja he eivät halua päätyä tällaiseen ansaan. VVD-puolueen 

jäsenet eivät halua siirtää mitään yhtiöverotukseen liittyviä toimivaltuuksia EU:lle. CCTB 

ainoastaan sallii verokantoihin liittyvän kilpailun ja juuri tämä johtaa kilpailemiseen 

alhaisimmalla sääntelytasolla. CCTB päättäisi Alankomaille myönnetyn nykyisen 

osallistumisvapautuksen, joka saatiin vastikään aikaan hyvin suurin ponnistuksin veron 

kiertämisen estämistä koskevaan direktiiviin liittyvissä ehdotuksissa. VVD-puolueen jäsenet 

katsovat, että jos CCTB otetaan käyttöön, paluumahdollisuutta ei ole, jolloin voi esiintyä 

samanlaisia ongelmia kuin tällä hetkellä joustamattomassa alv-järjestelmässä, jossa toivotut 

muutokset (kansallisella tasolla) ovat lähes mahdottomia tai vievät kauan aikaa saavuttaa. 

Komissio katsoo, että ainoastaan EU:n tasolla on mahdollista vahvistaa yhteinen veropohja 

sisämarkkinoiden lujittamiseksi. VVD-puolueen jäsenet eivät ole sitä mieltä, että ehdotuksen 

mukaisella unionin tason järjestelmällä saadaan aikaan lisäarvoa kaikille asianosaisille 

toimijoille. 
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VVD-puolueen jäsenet katsovat, että CCCTB-ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen 

mukainen. Nämä jäsenet haluavat, että Alankomaat pysyy itse vastuussa yhtiöverotuksesta. 

Verotus kuuluu jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden piiriin. VVD-puolueen jäsenet 

katsovat, että kansalliselta tasolta unionin tasolle siirtyminen suoran verotuksen alalla ei ole 

toivottavaa. Euroopan komissio osoitti jo vuonna 2011, että CCCTB:llä olisi kielteisiä 

talousvaikutuksia EU:hun ja jäsenvaltioihin. VVD-puolueen jäsenten mielestä ei ole selvää, 

miksei nykyinen ehdotus johda hyvinvoinnin heikentymiseen. Komission asiakirjoista ei 

voida myöskään päätellä, että kaikki toimijat saisivat lisäarvoa. Ehdotus aiheuttaisi vahinkoa 

Alankomaiden talouskasvulle, työpaikoille ja verotuloille. Ehdotus voi toimia hyvin suurissa 

valtioissa, joissa on tehdasteollisuutta, mutta se ei ole asianmukainen pienissä maissa, joissa 

on avoin talous, kuten Alankomaissa. CCCTB olisi pakollinen yrityksille, joiden liikevaihto 

on yli 750 miljoonaa euroa; tämä tekisi ehdotuksen täytäntöönpanosta monimutkaista ja 

hankalaa sekä aiheuttaisi paljon kustannuksia kahden toisistaan eroavan verojärjestelmän 

vuoksi. VVD-puolueen jäsenet katsovat, että ei ole mitään hyötyä tai tarvetta järjestää 

yhteisön tasolla veropohjien yhdentämistä tai voittojen uudelleenjakoa. OECD:n piirissä 

sovelletaan jo keskinäisiä siirtohintoja koskevia sopimuksia (jotka eroavat näistä 

jakoperusteista), joiden perusteella voitot jaetaan kansainvälisesti. Ehdotetussa 

jakoperusteessa ei oteta huomioon aineettomien varojen ja rahoitusvarojen luomaa lisäarvoa, 

joten se on jälleen epäedullinen nykyaikaisemmille talouksille. Yleisön keskuudessa 

vastustetaan yhä enemmän itsemääräämisoikeuden siirtämistä EU:lle. Komissio on näillä 

ehdotuksilla osoittanut, että se ei ole ottanut näitä kriittisiä näkökohtia huomioon ja että se 

lisää siten euroskeptisyyttä. Komissio ei ole ottanut tarkastelussaan millään tavalla huomioon 

kasvavan yleisen tyytymättömyyden sosiaalisia vaikutuksia. 

 

PvdA-puolueen jäsenet katsovat, että kyseiset direktiivit eivät ole toissijaisuusperiaatteen 

mukaisia. He toteavat, että suoran verotuksen ala on periaatteessa varattu yksittäisille 

jäsenvaltioille. Tämä ei muuta sitä tosiasiaa, että jäsenvaltioilla on tällä alalla merkittäviä 

yhteisiä intressejä. On olemassa laaja kansainvälinen yksimielisyys siitä, että veronkierto ei 

ole toivottavaa. On myös laaja yksimielisyys siitä, että veronkiertoa voidaan parhaiten torjua 

kansainvälisesti. Lisäksi yhdenmukaistaminen edistää paremmin toimivia sisämarkkinoita ja 

auttaa estämään ei-toivottua yhtiöveroon liittyvää kilpailua jäsenvaltioiden välillä. 

 

PvdA-puolueen jäsenten mielestä veronkiertoa koskeva kysymys herättää oikeutetusti paljon 

huomiota. OECD:n julkaisemien tietojen mukaan viranomaiset menettävät jopa 240 miljardia 

Yhdysvaltojen dollaria vuodessa veronkierron vuoksi. G20-maiden aloitteesta on tehty 

merkittävä poliittinen päätös. Veronkiertoa torjutaan maailmanlaajuisesti koordinoiduilla 

toimilla. OECD:n johdolla aloitettiin BEPS-hanke. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat toimineet 

tämän hankkeen ansiosta saatujen tuloksien mukaisesti. Tällä on johtanut veron kiertämisen 

estämistä koskevaan direktiiviin. 

 

Pvda-puolueen jäsenet panevat merkille, että BEPS on opettanut, että veronkierto on 

mahdollinen verojärjestelmien erojen vuoksi. Tämä on tärkeä huomioon otettava seikka 

Euroopan mantereella. Toisiinsa erittäin tiiviissä yhteyksissä olevat taloudet, alhaiset esteet 

rajatylittävälle pääomavirralle ja samaan aikaan verojärjestelmien merkittävät erot johtavat 

moniin veronkierron mahdollisuuksiin mantereella. Jäsenet toteavat, että jäsenvaltiot ovat 

tunnustaneet tämän yksimielisesti osallistumalla BEPS-hankkeeseen ja hyväksymällä veron 

kiertämisen estämistä koskevan direktiivin yhteisesti. 
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PvdA-puolueen jäsenten mielestä CCCTB olisi verojärjestelmien välisten erojen vähentämistä 

koskeva viimeinen toimenpide. Jos CCTB otetaan käyttöön, se voi olla ensimmäinen askel. 

CCTB vähentäisi entisestään mahdollisuuksia käyttää väärin esimerkiksi luokitteluun, 

menettelyihin, arvostukseen ja poistoaikoihin liittyviä eroja. CCCTB:n ansiosta veronkierto 

tällaisilla tavoilla olisi täysin mahdotonta. Näitä tavoitteita koskevat ehdotukset ovat siten 

täysin sen aikomuksen mukaisia, että jäsenvaltiot torjuvat veronkiertoa yhdessä. 

Jäsenvaltioiden edun mukaista on myös, että yritykset maksavat verot lainsäädännössä 

tarkoitetulla tavalla ja ne eivät enää pysty muokkaamaan omavaltaisesti verorasitettaan. 

 

EU:lla on tavaroiden ja palveluiden sisämarkkinat. Jäsenvaltioiden väliset erot poistetaan 

mahdollisimman pitkälle, samoin kuin kilpailuerot. PvdA-puolueen jäsenten mielestä 

voitoista maksettavien verojen järjestelmien erot ovat mahdollisesti merkittävin 

sisämarkkinoilla edelleen läsnä oleva este. Jäsenvaltion pääkonttorin sijaintijäsenvaltiolla on 

merkitystä samoin kuin sillä, mihin jäsenvaltioon ylijäämävarat sijoitetaan. Se, että 

pääkonttori on Alankomaissa, myyntikonttori Irlannissa ja ylijäämävarat Belgiassa, johtuu 

pääasiassa verotuksesta. Kyse on selvästi markkinoiden vääristymistä. Tämän vääristymisen 

poistamista koskevien toimien on siten oltava täysin yhdenmukaisia sisämarkkinoiden 

vahvistamisen kanssa. CCTB ja CCCTB edistävät tätä. 

 

PvdA-puolueen jäsenet huomattavat, että yhtiöveron alalla on käynnissä tällainen ”kilpailu 

alhaisimmalla sääntelytasolla”. Maat yrittävät houkutella kaupallista toimintaa kilpailemalla 

veropohjan ja voittojen verotusperusteiden kanssa. Tämä on nollasummapeliä, koska voittaja 

saa kaupallista toimintaa, mutta muiden kustannuksella. Häviäjä on tavallinen veronmaksaja, 

joka voi panna merkille, että voitosta perittävillä veroilla saatavat tulot vähentyvät hitaasti. 

Tätä vähennystä on siten korvattava verottamalla työtä ja kilpailua enemmän. 

 

PvdA-puolueen jäsenet katsovat, että tällaista yhtiöveron alan kilpailua voidaan estää vain 

eurooppalaisella yhteistyöllä. Pääasiassa pienimmät unionin jäsenvaltiot toimivat tässä 

johtoasemassa. EU pystyy ennen kaikkea luomaan tasapuoliset edellytykset ja se voi joissain 

tapauksessa jopa asettaa näitä naapurimaille, joiden kanssa sillä on intensiiviset 

kauppasuhteet. Kaikkien jäsenvaltioiden edun mukaista on torjua haitallista verokilpailua. 

Jäsenvaltioiden välisen kilpailun olisi perustuttava tuottavuutta parantaviin tekijöihin, kuten 

koulutus, infrastruktuuri ja hyvä hallinto. CCTB ja CCCTB voivat edistää tätä. 

 

SP-puolueen jäsenet suhtautuvat myönteisesti yhtiöveropohjan ja -asteen EU:n laajuisiin 

vähimmäisvaatimuksiin. Tämä voi pysäyttää kilpailun alhaisimmalla sääntelytasolla. Tämä 

ehdotus eroaa kuitenkin SP-puoleen jäsenten näkökannoista joissakin keskeisissä 

kysymyksissä. Komissio on valinnut, ettei se ehdota verokannan tai veropohjan 

vähimmäismäärää, vaikka tämä olisi antanut jäsenvaltioille laajemman vapauden järjestää 

omat verojärjestelmänsä omien toiveidensa mukaisesti. SP-puolueen jäsenten mukaan 

komission ehdotukset johtavat siihen, että yritykset, joiden liikevaihto on alle 750 miljoonaa 

euroa, voivat edelleenkin valita verojärjestelmien välillä. Tällaista valinnanmahdollisuutta 

jopa laajennettaisiin, koska olisi otettava käyttöön uusi voittojen verotuksen järjestelmä, jonka 

yritykset voivat valita. SP-puolueen jäsenet eivät tästä syystä katso, että ehdotukset 

vähentäisivät väärentymiä, jotka johtuvat nykyisten 28 kansallisen verojärjestelmän välisestä 

vuorovaikutuksesta, komission tavoitteen mukaisesti. 

SP-puolue katsoo tästä syystä, että ehdotukset eivät ole toissijaisuusperiaatteen mukaisia. 
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CDA-puolueen jäsenet katsovat, että nämä EU:n ehdotukset eivät ole toissijaisuusperiaatteen 

mukaisia. Ehdotukset eivät auta saavuttamaan aiottua tavoitetta veronkierron torjumisesta. 

Tätä varten on jo toteutettu tehokkaita toimia, kun veron kiertämisen estämistä koskeva 

direktiivi hyväksyttiin. Lisäksi tämä EU:n ehdotus voi luoda uusia mahdollisuuksia 

veronkierrolle, jos yrityksille, joiden liikevaihto on alle 750 miljoonaa euroa, annetaan 

mahdollisuus valita veropohja yhdenmukaistettujen sääntöjen tai kansallisen 

verolainsäädännön säännösten välillä. Koska veronkiertoa ei torjuta selvillä toimenpiteillä, 

ainoa päätelmä on, että EU:n ehdotuksilla muutetaan verolainsäädäntöä, joka kuuluu 

jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden piiriin. Näiden jäsenten näkemys 

toissijaisuusperiaatteen toteutumisesta silloin, kun kyse on voittojen jaosta jäsenvaltioiden 

kesken, on myös kielteinen. Tämän puolueen jäsenten mukaan ei ole tarkoituksenmukaista, 

että EU tekee järjestelyjä tässä asiassa, koska OECD:ssä on jo tehty sopimuksia keskinäisistä 

siirtohinnoista. EU:n ehdotukset poikkeavat näistä sopimuksista. 

 

PVV-puolueen jäsenet katsovat, että sitä, että Euroopan unionin tason toiminta on 

tarkoituksenmukaisempaa kuin toiminta yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla, ei ole osoitettu 

riittävän selvästi. 

 

PVV-puolue katsoo, että direktiivien käyttöönotto ei hyödytä kaikkia asianosaisia, minkä 

vuoksi eräiden tahojen saamia etuja ja toisille tahoille koituvia haittoja on punnittava 

keskenään. PVV-puolueen jäsenet huomauttavat, että myönteinen vaikutus koko EU:hun olisi 

hyvin rajallinen. He toteavat myös, että ehdotettujen direktiivien käyttöönotolla olisi jopa 

kielteinen vaikutus koko EU:n bruttokansantuotteeseen. 

 

Komission CCCTB-direktiivin edellisestä versiosta tekemän vaikutustenarvioinnin mukaan 

direktiivin käyttöönotto supistaisi bruttokansantuotetta koko EU:ssa. 

 

Ehdotettu CCCTB-direktiivi vaikuttaisi Alankomaissa hyvin epäedullisesti yleiseen 

hyvinvoinnin tasoon. Useimmille jäsenvaltioille tämä merkitsisi BKT:n supistumista. Vuoden 

2011 tietojen perusteella Alankomaiden BKT supistuisi 1,69 prosenttia, mikä merkitsee 11–

12 miljardin euron hyvinvointitappiota. PPV-puolueen jäsenet ovat huolissaan siitä, että 

ehdotetun CCCTB-direktiivin käyttöönotto vähentäisi merkittävästi investointien määrää 

Alankomaissa. 

 

Ehdotetun CCCTB-direktiivin käyttöönotto aiheuttaa budjettitappioita. Verotuspohjan 

ehdotettu kaventaminen johtaa verotulojen vähenemiseen Alankomaissa ja muissa 

jäsenvaltioissa. PVV-puolueen jäsenten mielestä tällainen jäsenvaltioiden taloudelliseen tilaan 

kajoaminen sattuu vakaus- ja kasvusopimuksen valossa aina huonoon ajankohtaan. 

 

PVV-puolueen jäsenet katsovat tästä syystä, ettei ehdotus ole toissijaisuusperiaatteen 

mukainen. 

 

PVV-puolueen jäsenet katsovat, että EU:n toimet ovat ylimitoitetut perussopimuksissa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja että ehdotus ei näin ollen ole 

oikeasuhteinen. He esittävät tähän seuraavat näkökohdat. 

 

Uuden järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa paljon kustannuksia, ja lisäksi työmäärä kasvaisi 

niiden verosopimusten osalta, jotka perustuvat nykyiseen järjestelmään eivätkä ehdotuksen 
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mukaiseen tilanteeseen, jossa mukana on ylimääräinen järjestelmä. PVV-puolueen jäsenet 

katsovat myös, että tämä ei ole toivottavaa ja oikeasuhteista kaavailtuihin etuihin nähden.  

 

Ehdotuksessa kaavailtu yhteisiä (rajat ylittäviä) konsolidoituja voittoja koskeva jakoperuste 

on lisäksi epäedullinen jäsenvaltioille, joissa on merkittävä palveluala, sillä jakokaavassa ei 

ole otettu huomioon aineettomia hyödykkeitä ja rahoitusvaroja. Tämä vahingoittaisi 

kohtuuttomasti muun muassa Alankomaiden etuja. 

 

D66-puolueen jäsenet tukevat yhdenmukaistettua eurooppalaista yhteisöveropohjaa. Tästä 

syystä jäsenet katsovat, että CCTB on toissijaisuusperiaatteen mukainen. Jäsenillä on 

kuitenkin kriittisiä kysymyksiä EU:n CCTB:stä ja CCCTB:stä antamien ehdotusten sisällöstä. 

Esimerkiksi CCTB:ssä on kapeampi yhteisöveropohja kuin Alankomaiden nykyinen 

veropohja, ja veropohja ei ole nykyisten verosopimusten mukainen. Jäsenet näkevät myös 

haastavia ongelmia ehdotuksen toteutuksessa. 

 

Kun kyse on yhtenäistetystä veropohjasta, CCCTB:stä, jäsenillä on jonkin verran enemmän 

varauksia. CCCTB:ssä ehdotettu jakoperuste ei ole edullinen Alankomaille. Jakoperusteessa 

pitäisi ottaa enemmän huomioon pienemmät maat, joilla on merkittävä innovatiivinen 

palveluala. Vaikka jäsenet suhtautuvat kriittisesti ehdotukseen, he katsovat, että myös 

CCCTB on toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

D66-puolueen jäsenet tukevat veronkierron torjumista koskevaa eurooppalaista 

lähestymistapaa. He katsovat, että veronkiertoa voidaan torjua tehokkaasti unionin tasolla. 

D66-puolueen jäsenet eivät näe siksi syytä, miksi CCTB- tai CCCTB -ehdotuksen vuoksi olisi 

näytettävä keltaista korttia. 

 

ChristenUnie-puolueen jäsenet ovat ottaneet huomioon ehdotukset neuvoston direktiiveiksi 

yhteisestä yhteisöveropohjasta (CCTB) ja yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta 

(CCCTB). Jäsenet toteavat, että veronkierto on kansainvälinen ongelma, jonka vuoksi 

tarvitaan kansainvälistä lähestymistapaa. Tästä syystä jäsenet voivat panna merkille 

eurooppalaisten sopimusten tarjoaman lisäarvon. Jäsenet suhtautuvat kriittisesti tapaan, jolla 

veronkiertoon puututaan ehdotetuissa direktiiveissä. On todettava, että heidän CCCTB:hen 

kohdistamansa kritiikki on perusluonteisempaa kuin CCTB:n tapauksessa. Eurooppalainen 

laskutapa monikansallisesti toimivien yritysten kohdennetuille voitoille ja tappioille, kuten 

CCCTB:ssä ehdotetaan, merkitsee näille jäsenille, että toissijaisuusperiaatteeseen kajotaan 

perusteettomasti. Vaikka CCTB:hen tarvitaan vielä parannuksia, se ei ole ChristenUnie-

puolueen jäsenten mielestä toissijaisuusperiaatteen vastainen. Jäsenet katsovat, että voitoista 

kannettavien verojen laajempaa yhdenmukaistamista ei voida välttää, jotta veronkiertoa 

torjutaan ja voitoista kannattavien verojen alan kilpailua alhaisimmalla sääntelytasolla 

hillitään. Nämä jäsenet katsovat, että keltainen kortti on perusteltu CCCTB:lle, mutta ei 

CCTB:lle. 

 

GroenLinks-puolueen jäsenten mielestä EU:n ehdotukset CCTB-direktiivistä ja CCCTB-

direktiivistä ovat toissijaisuusperiaatteen mukaisia. Jäsenet korostavat, että Alankomaiden 

hallituksen kanta asiaan poikkeaa huomattavasti GroenLinks-puolueen jäsenten kannasta, ja 

jäsenet tekevät eron hallituksen kielteiseen toissijaisuusperiaatetta koskevaan näkemykseen.  

 

GroenLinks-puolueen jäsenet näkevät komission lailla veronkierron ennen kaikkea 

kansainvälisenä ongelmana. Voitaisiin jopa väittää, että yksittäisten jäsenvaltioiden 
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itsemääräämisoikeus on tällä hetkellä paineen alla, koska voittoja pystytään siirtämään 

helposti rajojen yli, mutta järjestelmillä on vaikeuksia vastata tähän, mikä johtaa siihen, että 

veropohja on jo heikentynyt. Veronkierron salliminen heikentää siten jäsenvaltioiden 

päätöksentekokykyä. Tämä vaatii kansainvälistä lähestymistapaa, ja EU on tässä looginen 

toimija. 

 

GroenLinks-puolueen jäsenet pitävät sisämarkkinoiden laaja-alaisen yhdentymisen loogisena 

seurauksena, että tuotteiden myyntiä koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen johtaa 

myös tästä myynnistä saatavia tuloja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamiseen.  

 

Lisäksi jäsenten mielestä on outoa katsoa, että tuloihin liittyvät direktiivit eivät ole 

toissijaisuusperiaatteen mukaisia, vaikka EU on jo asettanut kauaskantoisia sääntöjä menoista 

ja tasapainoisesta julkisesta taloudesta vakaus- ja kasvusopimuksessa. Jäsenten mielestä olisi 

loogista, että tulopuolella voidaan laatia säännöt. 

 

Jäsenet katsovat siis, että toissijaisuusperiaatetta noudatetaan. Alankomaiden hallitus pitää 

direktiivejä tarpeettomina ja katsoo, että ne johtavat liian moniin ylimääräisiin sääntöihin. 

Jäsenet pitävät niitä kuitenkin tarpeellisina ja katsovat, että toimet ovat oikeasuhteisia. 

Veronkierron tämänhetkisen tason vuoksi on kiireellistä ja tarpeellista ottaa käyttöön 

vankkoja sääntöjä ja selkeää koordinointia. Edellä mainitusta huolimatta jäsenet pohtivat, 

olisiko viisasta yksinkertaistaa direktiivien käyttöönottoa esimerkiksi poistamalla 

ehdotuksesta yrityksillä olevan valinnanmahdollisuuden. 

 

GroenLinks-puolueen jäsenet suhtautuvat kuitenkin myös kriittisesti direktiivien sisältöön. 

Heistä olisi loogista, että direktiiveihin sisällytetään pohjatasot, esimerkiksi veron suhteen. He 

olisivat kiinnostuneita tietämään, pitääkö komissio tätä viisaana, jotta verojen asettamisessa 

estetään kilpaileminen alhaisimmalla sääntelytasolla. Lisäksi he pitävät tarpeellisena, että 

kiinnitetään huomiota T&K-kustannuksiin liittyviin verovähennyksiin sekä omaan pääomaan 

liittyviin verovähennyksiin. 

 

GroenLinks-puolueen jäsenet suhtautuvat myös kriittisesti CCCTB-direktiivin 

jakoperusteeseen. He odottavat komissiolta vaihtoehtoisia ehdotuksia tästä asiasta, jossa on 

mahdollisuuksia esimerkiksi aineettomalle omaisuudelle ja palveluille. Jäsenet tiedustelevat 

myös, miten komissio suhtautuu täytäntöönpanon toteutettavuuteen ja siihen, voivatko kaikki 

jäsenvaltiot panna tällaiset verotussäännöt täysimääräisesti täytäntöön. Vaikka jäsenet 

katsovat, että CCCTB-direktiivi on toissijaisuusperiaatteen mukainen, he toteavat, että sen 

sisällön suhteen on tehtävä vielä paljon työtä. 

 

Oikeusperustan arviointi 

 

Kun kyse on oikeusperustasta, VVD-puolueen jäsenet haluavat nimenomaan huomauttaa, että 

nämä direktiivit on hyväksyttävä yksimielisesti neuvostossa. 

 

PvdA-puolueen jäsenet katsovat, että SEUT-sopimuksen 115 artikla on oikea oikeusperusta 

näille ehdotuksille. Kuten edellä todettiin, CCTB ja CCCTB voivat edistää sisämarkkinoiden 

parempaa toimintaa. 

 

SP-puolueen jäsenten mielestä kyseinen ehdotus kuuluu SEUT-sopimuksen 115 artiklan 

soveltamisalaan. 
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CDA-puolueen jäsenten mielestä komissio käyttää oikeaa oikeusperustaa. 

 

PVV-puolueen jäsenet katsovat, että SEUT-sopimus ei tarjoa mitään oikeusperustaa, jolla 

nämä ehdotukset voidaan ottaa käyttöön. SEUT-sopimus ei tarjoa minkäänlaista 

oikeusperustaa välittömän verotuksen alan toimenpiteille. Välitön verotus kuuluu 

jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen. SEUT-sopimuksen 110–113 artiklaan sisältyy 

välillistä verotusta koskevia säännöksiä. Nämä ehdotukset liittyvät kuitenkin yhtiöveroon, jota 

pidetään välittömänä verona. 

 

SEUT-sopimuksen 115 artikla ei tarjoa vankkaa oikeusperustaa direktiiviehdotuksille, koska 

se liittyy sisämarkkinoiden toimintaan eikä välittömään verotukseen. Vaikka otetaan 

huomioon tavoitteet, joita näillä direktiiveillä pyritään saamaan aikaan, kyse on oltava 

suorasta vaikutuksesta sisämarkkinoiden toimintaan. Minkäänlaista SEUT-sopimuksen 

115 artiklassa edellytettyä suoraa vaikutusta ei ole. 

 

Jäsenet korostavat myös, että SEUT-sopimuksen 115 artiklan mahdollisen soveltaminen 

merkitsee, että neuvoston on hyväksyttävä direktiivi yksimielisesti. 

 

D66-puolueen jäsenet katsovat, että kummankin EU:n ehdotuksen oikeusperusta on 

toissijaisuusperiaatteen mukainen. 

 

ChristenUnie-puolueen jäsenillä ei ole huomautuksia siihen, että SEUT-sopimuksen 

115 artikla otetaan kummankin direktiivin oikeusperustaksi. 

 

GroenLinks-puolueen jäsenet pitävät oikeusperustaa myönteisenä ja yhtyvät komission 

kantaan. Heistä vaikuttaa täysin loogiselta, että jos sisämarkkinoiden toiminta perustuu 

samoihin sääntöihin, niihin on sisällytettävä näiden markkinoiden verotus. Heidän ja 

komission mielestä tämä tekisi järjestelmästä kestävämmän aggressiivisiin 

verotusstrategioihin nähden. He näkevät nämä ehdotukset siten sisämarkkinoiden toiminnan 

parannuksena. 

 


