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Teema: Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Esimese Koja 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. 

Madalmaade Kuningriigi Parlamendi Esimene Koda on saatnud 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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ET 

LISA 

Euroopa Komisjoni president 

Jean-Claude Juncker 

B-1049 Brüssel  

Belgia 

 

Kuupäev: 21. detsember 2016 

Teema: Põhjendatud arvamus ELi ettepanekute (COM(2016) 683), (COM(2016) 685) ja 

(COM(2016) 687) kohta 

Meie viitenumber: 160408u 

 

Austatud hr Juncker 

 

Kooskõlas ettenähtud menetlusega kontrollis Madalmaade Parlamendi Esimene Koda 

järgmiste ettepanekute vastavust subsidiaarsuse põhimõttele. 

 Ettepanek võtta vastu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi (CCCTB) kohta (COM(2016)683)1

 Ettepanek võtta vastu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta 

(COM(2016)685)2

 Ettepanek võtta vastu direktiiv kolmandate riikidega seotud hübriidsete ebakõlade 

kohta (COM(2016)687)3 

 

Seejuures kohaldas parlamendi esimene koda Euroopa Liidu lepingu artiklit 5 ja Lissaboni 

lepingule lisatud protokolli nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise 

kohta. 

 

Käesoleva kirjaga teavitan Teid Madalmaade Parlamendi Esimese Koja seisukohast.  

Samasisulised kirjad on saadetud Euroopa Parlamendile, nõukogule ja Madalmaade 

valitsusele. 

 

Enamik Madalmaade Parlamendi Esimese Koja liikmeid on arvamusel, et ettepanek võtta 

vastu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta 

(COM(2016)683)4, ettepanek võtta vastu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi 

kohta (COM(2016)685)5 ja ettepanek võtta vastu direktiiv kolmandate riikidega seotud 

hübriidsete ebakõlade kohta (COM(2016)687)6 ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. 

 

Fraktsioonid, kes on esitanud käesoleva arvamuse häälteenamusega, põhjendavad oma 

seisukohta käesolevate ettepanekute vastavuse kohta subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 

põhimõttele järgmiselt. 

                                                 
1 Vt dokumenti E160043 aadressil www.europapoort.nl 
2 Vt dokumenti E160044 aadressil www.europapoort.nl 
3 Vt dokumenti E160046 aadressil www.europapoort.nl 
4 Sellisel arvamusel on järgmised fraktsioonid: VVD (13 kohta), CDA (12 kohta), PVV (9 kohta), SP (9 kohta), 

ChristenUnie (3 kohta), PvdD (2 kohta), SGP (2 kohta) ja 50Plus (2 kohta). 
5 Sellisel arvamusel on järgmised fraktsioonid: VVD (13 kohta), CDA (12 kohta), PVV (9 kohta), SP (9 kohta), 

ChristenUnie (3 kohta), PvdD (2 kohta), SGP (2 kohta) ja 50Plus (2 kohta). 
6 Sellisel arvamusel on järgmised fraktsioonid: VVD (13 kohta), CDA (12 kohta), PVV (9 kohta), ChristenUnie (3 

kohta), SGP (2 kohta) ja 50Plus (2 kohta). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas (CCCTB) – COM(2016)683 
 

2011. aastal hindas Madalmaade valitsus kriitiliselt direktiivi ettepanekut, mis eelnes kahele 

direktiivi ettepanekule (äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta ja äriühingu tulumaksu 

ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta). Tollal jõuti hindamise tulemusel järeldusele, et 

ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Käesolevaid direktiivi ettepanekuid 

tuleb menetluse jooksul, mis nende lõplikuks vormistamiseks ette on nähtud, põhjalikumalt 

analüüsida. Tegu on laia teemaderingiga, mille mõju valitsemissektori tuludele ei ole selge. 

Enamik parlamendi esimese koja liikmeid nõustub valitsusega, et ettepanek ei ole kooskõlas 

subsidiaarsuse põhimõttega. Arvamuses on sätestatud järgmist. 

„Valitsus on seisukohal, et puudub kooskõla subsidiaarsuse põhimõttega. Valitsus ei pea 

vajalikuks tulude konsolideerimist ja ümberjaotamist ELi tasandil. OECD raames on juba 

olemas siirdehindu käsitlevad kokkulepped, millega reguleeritakse kasumi jaotamist 

rahvusvahelisel tasandil (ja mis erinevad nimetatud jaotustegurist).“1 

 

Lisaks on enamik parlamendi esimese koja liikmeid arvamusel, et ettepanek ei ole kooskõlas 

subsidiaarsuse põhimõttega järgmistel põhjustel. 

 Ei ole põhjust muuta konsolideerimine ELis kohustuslikuks äriühingute puhul, 

mille käive on suurem kui 750 miljonit eurot. 

 Ettepanekuga ei kaasne siseturule mingeid eeliseid, kuna OECD raames on juba 

olemas siirdehindu käsitlevad kokkulepped.

 Euroopa Komisjoni mõjuhindamine põhineb ebarealistlikul eeldusel (st et 16 riiki, 

nende seas Madalmaad, tõstavad äriühingute tulumaksu määra).

 On liiga suur oht, et selle tulemusel vähenevad Madalmaades ettevõtte tulumaksust 

laekuvad tulud.

 Seos maksustamise vältimise vastase võitlusega on liiga hägune.

 Ettepanekus ei ole sätestatud äriühingute minimaalset tulumaksu määra (nt 20%).

 

Lisaks on enamik parlamendi esimese koja liikmeid arvamusel, et ettepanek ei ole kooskõlas 

proportsionaalsuse põhimõttega järgmistel põhjustel. 

 Ettepanek on liiga keeruline ja selle rakendamine on kolme paralleelse süsteemi 

olemasolu tõttu raskendatud.

 Jaotustegur ei ole soodne Madalmaade suguse riigi jaoks, kes on spetsialiseerunud 

kaubandusele ja teenustele (käive, põhivarad, palgakulude ja töötajate arvu 

kombineerimine).

 OECD raames on juba olemas siirdehindu käsitlevad kokkulepped, mille alusel 

kasumit jaotatakse.

 

Äriühingu tulumaksu ühtne maksubaas – COM(2016)685  

 

Enamik parlamendi esimese koja liikmeid nõustub valitsusega, et ettepanek ei ole kooskõlas 

subsidiaarsuse põhimõttega. Arvamuses on sätestatud järgmist. 
 

„Valitsus on seisukohal, et puudub kooskõla subsidiaarsuse põhimõttega. Valitsus toetab 

nimetatud ettepaneku eesmärki, milleks on siseturu tugevdamine ELis ettevõtlust soodustava 

                                                 
1 Parlamendi dokumendid (Kamerstukken) II 2016–2017, 34 604, nr 4, lk 11. 
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keskkonna loomise ja maksustamise vältimise vastu võitlemisega, kuid nimetatud ettepanekud 

aitavad selle eesmärgi saavutamisele vähe kaasa, kui üldse. Komisjon väidab, et siseturu 

tugevdamiseks mõeldud äriühingu tulumaksu ühtset maksubaasi saab kehtestada üksnes ELi 

tasandil. Valitsuse arvates ei ilmne nimetatud ettepanekutest, et ELi tasandi lahendus pakuks 

lisaväärtust kõikide nimetud teemavaldkonnaga seotud poolte jaoks. Osaliselt vabatahtlik 

süsteem tähendab, et ametiasutused peavad ühe äriühingute maksustamise süsteemi alusel 

tegutsemise asemel lähtuma kahest eri süsteemist, mis ei aita rakendamise tõhusamaks 

muutmisele kuidagi kaasa. Lisaks on Madalmaade eesistumise ajal vastu võetud maksustamise 

vältimise vastase direktiiviga liikmesriikides käibivat maksubaasi juba olulisel määral 

ühtlustatud, eesmärgiga vältida kuritarvitamist. Äriühingu tulumaksu ühtset maksubaasi 

käsitlevas ettepanekus on korratud meetmeid, mis sarnanevad maksustamise vältimise vastases 

direktiivis sätestatud kuritarvitamisvastaste meetmetega. Äriühingu tulumaksu ühtset 

maksubaasi käsitlevas ettepanekus sätestatud muud meetmed aitavad selle eesmärgi 

saavutamisele vähe kaasa, kui üldse. Seetõttu on küsitav, kas ja mil määral pakutakse 

nimetatud ettepanekus täiendavaid võimalusi kuritarvitamise vastu võitlemiseks.“1 

 

Enamik parlamendi esimese koja liikmetel on veel põhjuseid arvamaks, et ettepanek ei ole 

kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. 

 Ei saavutata eesmärki luua ELis ettevõtlust soodustav keskkond ja võidelda 

intensiivsemalt maksustamise vältimise vastu.

 Maksustamise vältimise vastase ELi direktiiviga saavutatakse soovitud 

maksubaasi ühtlustamine (maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise 

paketi teatavate meetmete rakendamisega).

 Ettepanekuga õõnestatakse Madalmaades käibivat maksustatava kasumi 

kontseptsiooni, piiratakse osaluste maksuvabastust ja tehakse lõpp innovatsiooni 

maksustamise erikorrale (innovatsiooniks ettenähtud maksusoodustus).

 Ettepanekus minnakse põhjendamatult kaugemale OECD maksubaasi kahanemise 

ja kasumi ümberpaigutamise paketis sätestatust.

 

Enamik parlamendi esimese koja liikmeid on arvamusel, et ettepanek ei ole kooskõlas 

proportsionaalsuse põhimõttega järgmistel põhjustel. 

 Ettepanek on liiga keeruline ja selle rakendamine on kolme paralleelse süsteemi 

olemasolu tõttu raskendatud.

 Ajutine ja piiratud kahjumi ülekandmise võimalus võib hoogustada kahjumi 

kunstlikku importimist teistest ELi liikmesriikidest.

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv kolmandate riikidega seotud hübriidsete ebakõlade 

kohta – COM(2016)687 

 

Kolmandate riikidega seotud hübriidseid ebakõlasid käsitleva direktiivi ettepaneku eesmärk on 

võidelda peamiselt maksustamise vältimise agressiivsete vormidega, ent see võib mõjutada ka 

struktuure, mis on olulised Madalmaades töökohtade loomise seisukohast, ning Madalmaade 

atraktiivsust äritegevuse alustamise asukohana eelkõige USA ettevõtete jaoks. Enamik 

parlamendi esimese koja liikmeid on arvamusel, et ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse 

põhimõttega järgmistel põhjustel. 

 Ettepanekuga õõnestatakse Madalmaade maksusüsteemi.

                                                 
1 Parlamendi dokumendid (Kamerstukken) II 2016–2017, 34 604, nr 4, lk 11. 
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 Ettepanekuga minnakse kaugemale OECD poolt kavandatust.

 Ettepanekuga tekib olukord, kus maks peetakse kinni (või siis ei ole võimalik 

kohaldada maksusoodustust), ehkki lisandväärtus luuakse kolmandas riigis, aga just 

seal tuleks maks kinni pidada. Sellega asetatakse siseturul tegutseda soovivad ELi-

välised ettevõtted ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

 

Lõpetuseks on enamik parlamendi esimese koja liikmeid arvamusel, et ettepanek ei ole 

kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega järgmistel põhjustel. 

 Eelistada tuleks globaalset lähenemisviisi (OECD maksubaasi kahanemise ja 

kasumi ümberpaigutamise 2. tegevuspunkt).

 Nimetatud ettepanek on Madalmaade jaoks äärmiselt ebasoodne (eelkõige USA 

ettevõtete investeeringute ja nende loodavate töökohtade osas).

 Oleks parem kõigepealt ära oodata, millist maksupoliitikat hakkab kujundama USA 

uus administratsioon, kuna on tõenäoline, et hübriidväärtpaberid ei pruugi tulevikus 

USA jaoks enam nii atraktiivsed olla.

 

Nimetatud põhjustel on enamik Madalmaade Parlamendi Esimese Koja liikmeid arvamusel, et 

ettepanek võtta vastu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi 

(CCCTB) kohta (COM(2016)683), ettepanek võtta vastu direktiiv äriühingu tulumaksu ühtse 

maksubaasi kohta (COM(2016)685) ja ettepanek võtta vastu direktiiv kolmandate riikidega 

seotud hübriidsete ebakõlade kohta (COM(2016)687) ei ole kooskõlas subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtetega.  

 

Madalmaade Parlamendi Esimese Koja esimees 

 

A. Broekers-Knol 

 

 


