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LIIKMESRIIGI PARLAMENDI 
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Teema: Rootsi Riksdagi 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. 

Rootsi Riksdag on saatnud 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 

Rootsi Riksdagi ametlik teatis 

2016/17:110 

A 002016 14.2.2017 

ROOTSI PARLAMENT (RIKSDAG) 

 

Euroopa Parlamendi president 

 

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja 

 

Euroopa Komisjoni president 

 

Käesolevaga esitan teatisele lisatud arvamuse 2. lisas Riksdagi põhjendatud arvamuse ning 

teatan Teile, et Riksdag kiitis täna heaks maksukomisjoni ettepaneku võtta vastu Riksdagi 

otsus, mille komisjon esitas oma aruandes 2016/17:SkU17. Aruandes hinnati subsidiaarsuse 

põhimõtte järgimist seoses komisjoni ettepanekuga võtta vastu nõukogu direktiiv äriühingu 

tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta. 

 

Stockholm, 14. detsember 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Martensson 

 



 

NP\1118012ET.docx 3/3 PE599.834v01-00 

 ET 

2. LISA 

 

Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus 

 

Riksdag soovib toonitada, et seoses otseste maksudega on vaja säilitada aluspõhimõte, mille 

kohaselt on liikmesriikidel maksuküsimustes suveräänsus. Heaolu tagamine maksutulude 

asjakohase kogumise ja kasutamise abil kuulub iga liikmesriigi riiklikku pädevusalasse. 

Liidule seadusandliku pädevuse andvate reeglite liiga ulatuslik rakendamine viib pikemas 

perspektiivis liikmesriikide suveräänsuse õõnestamiseni heaolu rahastamiseks vajaliku piisava 

maksutulu kogumise ja säilitamise osas. 

Komisjoni kinnitusel on ebatõenäoline, et äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud 

maksubaasi ettepanek võetakse vastu tervikuna, ning et seetõttu tuleb seda rakendada kahes 

etapis. Seega on komisjon teinud ettepaneku, et konsolideerimist puudutav teine etapp tuleks 

edasi lükata, kuni esimese etapina on saavutatud poliitiline kokkulepe äriühingu tulumaksu 

ühtse maksubaasi kohustuslike eeskirjade kohta. Sellest tulenevalt on komisjon esitanud kaks 

direktiivi ettepanekut; ühe äriühingu tulumaksu ühtse maksubaasi kohta ja teise äriühingu 

tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi (CCCTB) kohta. 

Paketi käesolev osa sisaldab põhiliselt sätteid kasumi ja kahjumi lõpliku 

tasaarvestamise ning kasumi jaotamise kohta. Komisjon, kes teostas mõlema (nii äriühingu 

tulumaksu ühtse maksubaasi kui ka äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi) 

ettepaneku subsidiaarsuse kohta ühise hindamise, teatas, et ettepanekute eesmärk on muu 

hulgas edendada majanduskasvu ja investeeringuid, lihtsustada piiriülest kaubandust, 

saavutada halduslikku lihtsustamist ja võidelda maksustamise vältimise vastu. 

Riksdag märgib esiteks, et komisjoni poolt mainitud eesmärgid puudutavad kogu 

äriühingute maksustamise paketti, st mõlemat direktiivi ettepanekut, mis muudab 

keerulisemaks hinnangu andmise sellele, kas ettepanekute eesmärke suudavad piisaval määral 

saavutada liikmesriigid või on neid võimalik paremini saavutada Euroopa Liidu tasandil. 

Äriühingute maksustamine on tihedalt seotud maksustamise teiste aspektidega ning 

liikmesriikide poliitiliste ja majanduslike tingimustega. Riksdag on seisukohal, et äriühingute 

maksustamise kavandamisel tuleb jätta igale liikmesriigile võimalus võtta arvesse 

konkreetseid tingimusi äritegevuse struktuuris. Seetõttu nõustub Riksdag oma riigi 

valitsusega, et esimese näite puhul sobivad liikmesriigid paremini selle otsustajaks, millises 

vormis tuleks äriühinguid maksustada. 

Seoses esildatava jaotamispõhimõtte vormiga märgib Riksdag, et kasumite jaotamise 

tulemus sõltub riiklikest tingimustest asjaomases liikmesriigis ning on seetõttu liikmesriigiti 

väga erinev. Samuti nõustub Riksdag oma riigi valitsusega, et mitmeski suhtes on ettepanek 

ebamääraselt ja ebatäpselt formuleeritud ja raskesti mõistetav, jäädes ka mitme punkti osas 

ebaselgeks – näiteks kuidas suhtub ettepanek juba sõlmitud maksukokkulepetesse ning millist 

mõju avaldab asjaolu, et raamatupidamisarvestust käsitlevad sätted on maksusüsteemist 

lahutatud. 

 

Eeltoodud põhjustel ei saa Riksdagi arvates komisjoni ettepanekut võtta kasutusele äriühingu 

tulumaksu ühtne konsolideeritud maksubaas pidada subsidiaarsuse põhimõttega kooskõlas 

olevaks. 


