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Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevassa 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 ylähuone 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 EU:n ehdotuksista (COM(2016)683), (COM(2016)685) ja 

(COM(2016)687) 

Viitteemme: 160408u 

 

Arvoisa herra Juncker 

 

Alankomaiden parlamentin (Staten-Generaal) ylähuone on tarkistanut vahvistetun menettelyn 

mukaisesti, onko seuraavissa ehdotuksissa noudatettu toissijaisuusperiaatetta: 

 Ehdotus direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) 

(COM(2016)0683)1; 

 Ehdotus direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta (COM(2016)0685)2; 

 Ehdotus direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa (COM(2016)0687)3. 

 

Se sovelsi tarkistamisessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklaa ja toissijaisuus- 

ja suhteellisuusperiaatteen soveltamista koskevaa Lissabonin sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2. 

 

Tässä kirjeessä kerrotaan, mihin kantaan ylähuone päätyi. Euroopan parlamentille, 

neuvostolle ja Alankomaiden hallitukselle on toimitettu samanlaiset kirjeet. 

 

Ylähuoneen enemmistö katsoo, että ehdotukset direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä 

yhteisöveropohjasta (CCCTB) (COM(2016)0683)4, yhteisestä yhteisöveropohjasta 

(COM(2016)0685)5 ja direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa (COM(2016)0687)6 eivät ole 

toissijaisuusperiaatteen mukaisia. 
 

Enemmistön muodostaneet tähän kantaan päätyneet ryhmät perustelevat kyseessä olevien 

ehdotusten toissijaisuutta ja suhteellisuutta seuraavasti: 

 

                                                 
1 Katso menettely E160043 verkkosivustolla www.europapoort.nl 
2 Katso menettely E160044 verkkosivustolla www.europapoort.nl 
3 Katso menettely E160046 verkkosivustolla www.europapoort.nl 
4 Kyse on seuraavista ryhmistä: VVD-puolue (13 paikkaa), CDA-puolue (12 paikkaa), PVV-puolue (9 paikkaa), 

SP-puolue (9 paikkaa), ChristenUnie-puolue (3 paikkaa) PvdD-puolue (2 paikkaa), SGP-puolue (2 paikkaa) ja 

50Plus-puolue (2 paikkaa). 
5 Kyse on seuraavista ryhmistä: VVD-puolue (13 paikkaa), CDA-puolue (12 paikkaa), PVV-puolue (9 paikkaa), 

SP-puolue (9 paikkaa), ChristenUnie-puolue (3 paikkaa) PvdD-puolue (2 paikkaa), SGP-puolue (2 paikkaa) ja 

50Plus-puolue (2 paikkaa). 
6 Kyse on seuraavista ryhmistä: VVD-puolue (13 paikkaa), CDA-puolue (12 paikkaa), PVV-puolue (9 paikkaa), 

ChristenUnie-puolue (3 paikkaa), SGP-puolue (2 paikkaa) ja 50Plus-puolue (2 paikkaa). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja (CCCTB) (COM(2016)0683) 
 

Alankomaiden hallitus suhtautui jo aiemmin, vuonna 2011, kriittisesti tähän 

direktiiviehdotukseen, jolla valmistellaan kahta yhteistä (yhdistettyä) yhteisöveropohjaa 

koskevaa direktiiviehdotusta. Kanta johti aikoinaan kielteiseen arvioon toissijaisuusperiaatteen 

noudattamisesta. Näitä ehdotuksia on tarkasteltava lähemmin sinä aikana, minkä niiden 

käsittely vielä kestää. Ehdotuksiin liittyvä ongelmisto on monisyinen, eivätkä niiden 

talousarviovaikutukset ole riittävän selviä. Ylähuoneen enemmistö yhtyy hallituksen 

ehdotuksesta antamaan kielteiseen toissijaisuusarvioon, joka kuuluu seuraavasti: 

Hallituksen arvion mukaan toissijaisuuskriteeri ei täyty. Hallitus ei näe riittävää tarvetta 

siirtymiselle unionin tasolla tapahtuvaan voiton yhdistämiseen ja jakamiseen. OECD:n 

puitteissa on jo tehty keskinäisiä siirtohintoja koskevia (ja ehdotuksesta poikkeavaa 

jakoperustetta soveltavia) sopimuksia, joiden perusteella voitto jaetaan kansainvälisesti.7 

 

Tämän lisäksi ylähuoneen enemmistö katsoo, että ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen 

mukainen seuraavista syistä: 

 ei ole syytä velvoittaa yrityksiä, joiden liikevaihto on suurempi kuin 750 miljoonaa 

euroa, yhdistämiseen unionin tasolla; 

 ei ole osoitettu, että ehdotus hyödyttäisi sisämarkkinoita, sillä OECD:n puitteissa on jo 

sovittu keskinäisistä siirtohinnoista; 

 komission vaikutustenarviointi perustuu epärealistisiin oletuksiin (kuten siihen, että 

16 jäsenvaltiota, myös Alankomaat, nostaa yhteisöveroastettaan); 

 on liian suuri riski, että ehdotus johtaa viime kädessä yhteisöverotuoton vähenemiseen 

Alankomaissa; 

 yhteys veronkierron torjuntaan on kaukaa haettu; 

 ehdotus ei sisällä yhteisöveron vähimmäistasoa, joka voisi olla esimerkiksi 

20 prosenttia. 

 

Tämän lisäksi ylähuoneen enemmistö katsoo, että ehdotus ei ole suhteellisuusperiaatteen 

mukainen seuraavista syistä: 

 ehdotus on liian monisyinen ja johtaa monimutkaiseen täytäntöönpanoon (kolme 

rinnakkaista järjestelmää); 

 jakoperuste on epäedullinen kauppaa käyvälle ja palveluita tarjoavalle maalle, kuten 

Alankomaat (liikevaihto, käyttöomaisuus, palkkamenojen ja työntekijöiden 

lukumäärän yhdistelmä); 

 OECD:n piirissä sovelletaan jo keskinäisiä siirtohintoja koskevia sopimuksia, joiden 

perusteella voitot osoitetaan. 

 

Yhteinen yhteisöveropohja (CCTB) (COM(2016)0685) 

 

Ylähuoneen enemmistö yhtyy hallituksen ehdotuksesta antamaan kielteiseen 

toissijaisuusarvioon, joka kuuluu seuraavasti: 
 

Hallituksen arvion mukaan toissijaisuuskriteeri ei täyty. Hallitus hyväksyy ehdotuksessa 

asetetut tavoitteet, jotka ovat sisämarkkinoiden tehostaminen, yritysten toimintaympäristön 

parantaminen unionissa ja veronkierron torjuminen. Ehdotuksella ei kuitenkaan juurikaan 

edistetä näitä tavoitteita. 

                                                 
7 Kamerstukken II 2016-2017, 34 604, numero 4, s. 11. 
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Komissio katsoo, että ainoastaan EU:n tasolla on mahdollista vahvistaa yhteinen veropohja 

sisämarkkinoiden lujittamiseksi. Hallitus on kuitenkin sitä mieltä, että ehdotuksen mukaisella 

unionin tason järjestelmällä ei saada aikaan lisäarvoa kaikille asianosaisille toimijoille. 

Osittain valinnaiseen järjestelmään siirtyminen tarkoittaisi, että viranomaisten on sovellettava 

yhden sijaan kahta erilaista yhteisöverojärjestelmää, mikä epäilemättä heikentäisi 

täytäntöönpanon tehokkuutta. Lisäksi Alankomaiden puheenjohtajakaudella hyväksytyssä 

veronkierron torjuntaa koskevalla direktiivillä on jo yhdenmukaistettu jäsenvaltioiden 

veropohjia merkittävästi pyrittäessä ehkäisemään väärinkäytöksiä. Yhteistä yhteisöveropohjaa 

koskevaan direktiiviehdotukseen sisältyvät väärinkäyttöä torjuvat toimenpiteet on jo otettu 

käyttöön samankaltaisina veronkierron torjuntaa koskevassa direktiivissä. Muut CCTB-

ehdotukseen sisältyvät toimenpiteet eivät juurikaan tue tätä tavoitetta. Näin ollen kyse onkin 

vain siitä, voidaanko tällä ehdotuksella edes jossain määrin tehostaa entisestään 

väärinkäyttötapausten torjuntaa.8 

 

Tämän lisäksi ylähuoneen enemmistö katsoo, että ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen 

mukainen myöskään seuraavista syistä: 

 yritysten toimintaympäristön parantamista EU:ssa ja veronkierron torjuntaa koskevia 

tavoitteita ei saavuteta; 

 tavoitteena oleva veropohjan yhdenmukaistaminen toteutuu jo veronkierron estämistä 

koskevalla EU:n direktiivillä (pääasiassa panemalla täytäntöön osa veropohjan 

rapautumista ja voitonsiirtoja koskevasta paketista (BEPS)); 

 ehdotus vaikuttaa kielteisesti Alankomaissa sovellettuun verotettavan tulon 

käsitteeseen, rajoittaa osakkuuksien verovapautuksia ja lopettaa innovaatioita koskevat 

verokannustimet; 

 ehdotuksella mennään tarpeettomasti pidemmälle kuin OECD:n (BEPS-)paketilla. 

 

Ylähuoneen enemmistö katsoo, että ehdotus ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen 

seuraavista syistä: 

 ehdotus on aivan liian monisyinen ja johtaa monimutkaiseen täytäntöönpanoon (kolme 

rinnakkaista järjestelmää); 

 Tilapäinen ja rajoitettu mahdollisuus siirtää tappioita voi johtaa tappioiden 

keinotekoiseen siirtämiseen EU:n muista jäsenvaltioista. 

 

Ehdotus direktiiviksi direktiivin (EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 

verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa (COM(2016)0687) 

 

Verokohtelun eroavuuksia kolmansien maiden kanssa koskeva direktiiviehdotus on pääasiassa 

suunnattu aggressiivisen veronkierron torjumiseen mutta se voi vaikuttaa myös rakenteisiin, 

jotka ovat tärkeitä Alankomaiden työllisyyden sekä Alankomaiden houkuttavuuden 

sijoittautumismaana kannalta (etenkin yhdysvaltalaisten yritysten näkökulmasta). Ylähuoneen 

enemmistö katsoo, että ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen seuraavista erityisistä 

syistä: 

 ehdotus vaikuttaa kielteisesti Alankomaiden veronkantojärjestelmään; 

 ehdotuksella mennään pidemmälle kuin mihin OECD on pyrkinyt; 

 ehdotus johtaa veronkantoon (tai vähennysoikeuden epäämiseen) samalla kun arvo 

lisätään kolmannessa maassa. Vero olisi kannettava kyseisessä kolmannessa maassa. 

                                                 
8 Kamerstukken II 2016-2017, 34 604, numero 4, s. 11. 
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Tämä on kilpailuhaitta EU:n ulkopuolisille yrityksille, jotka haluavat toimia 

sisämarkkinoilla. 

 

Ylähuoneen enemmistö katsoo, että ehdotus ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen 

seuraavista syistä: 

 on parempi soveltaa maailmanlaajuista lähestymistapaa (OECD:n BEPS-paketin 

toimenpide 2); 

 ehdotus on erityisen epäedullinen Alankomaiden kannalta (etenkin ottaen huomioon 

yhdysvaltalaisten yritysten investoinnit sekä niihin liittyvät työllisyysnäkökohdat); 

 on suositeltavaa odottaa ensin Yhdysvaltojen uuden hallinnon veropoliittisia 

ratkaisuja, sillä on hyvin mahdollista, että eroava verokohtelu kolmansissa maissa ei 

tulevaisuudessa ole enää yhtä houkuttelevaa Yhdysvaltojen näkökulmasta. 

 

Edellä esitetyistä syistä Alankomaiden parlamentin ylähuoneen enemmistö katsoo, että 

ehdotukset direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) 

(COM(2016)0683), yhteisestä yhteisöveropohjasta (COM(2016)0685) ja direktiivin (EU) 

2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse verokohtelun eroavuuksista kolmansien 

maiden kanssa (COM(2016)0687) eivät ole toissijaisuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen 

mukaisia. 

 

Ylähuoneen puhemies 

 

Ankie Broekers-Knol 

 


