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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. 

Ruotsin valtiopäivät on antanut oheisen perustellun lausunnon edellä mainitusta ehdotuksesta 

direktiiviksi. 

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 

liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan. 
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Valtiopäivien kirjelmä 

2016/17:110 

A 002016 14.2.2017 

RUOTSIN VALTIOPÄIVÄT 

 

Euroopan parlamentin puhemies 

 

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja 

 

Komission puheenjohtaja 

 

Ilmoitan valtiopäivien perustellun lausunnon toimittamisen myötä, liitteenä olevan raportin 

liitteen 2 mukaisesti, että valtiopäivät on tänä päivänä hyväksynyt verovaliokunnan 

ehdotuksen valtiopäivien päätökseksi raportissa 2016/17:SkU17 aiheesta 

Toissijaisuusperiaatteen toteutumisen valvonta komission ehdotuksessa direktiiviksi 

yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta. 

 

Tukholma, 14. joulukuuta 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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LIITE 2 

 

Ruotsin valtiopäivien perusteltu lausunto 

 

Valtiopäivät haluaa painottaa, että on vaalittava periaatetta jäsenvaltioiden verotuksellisesta 

itsemääräämisoikeudesta, kun on kyse välittömistä veroista. Hyvinvoinnin turvaaminen 

verotuloja keräämällä ja niitä asianmukaisesti käyttämällä kuuluu kunkin jäsenvaltion 

kansalliseen toimivaltaan. Unionille lainsäädäntövaltaa antavien sääntöjen liian laaja-alainen 

soveltaminen johtaa jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden heikentymiseen riittävien, 

hyvinvoinnin rahoittamiseen tarvittavien verojen keräämisessä ja ylläpitämisessä. 

Komissio on todennut, ettei ole todennäköistä, että yhteistä yhdistettyä 

yhteisöveropohjaa koskeva ehdotus hyväksyttäisiin kokonaisuudessaan, ja siksi ehdotus on 

annettava kaksivaiheisessa prosessissa. Komissio on vastaavasti ehdottanut, että toiseen 

vaiheen yhdistämistä koskevaa ehdotusta lykätään siihen saakka, kunnes on päästy 

poliittiseen yhteisymmärrykseen ensimmäisestä vaiheesta, eli yhteisen yhteisöveropohjan 

määräysten pakollisesta käyttöön ottamisesta. Komissio on tämän mukaisesti antanut kaksi 

direktiiviehdotusta: ehdotuksen yhteiseksi yhteisöveropohjaksi ja ehdotuksen yhteiseksi 

yhdistetyksi yhteisöveropohjaksi. 

Käsiteltävänä olevassa osassa on lähinnä säännöksiä lopullisesta voiton- ja 

tappiontasauksesta ja voittojen kohdentamisesta. Komissio on teettänyt kummastakin 

ehdotuksesta (yhteinen yhteisöveropohja ja yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja) yhteisen 

toissijaisuutta koskevan arvioinnin. Komission mukaan ehdotuksella muun muassa edistetään 

kasvua ja investointeja, helpotetaan kaupankäyntiä rajojen yli, yksinkertaistetaan hallinnointia 

ja torjutaan verovilppiä. 

Valtiopäivät toteaa aluksi, että komission ilmoittamat tavoitteet koskevat koko 

yrityspakettia, eli kumpaakin annettua direktiiviehdotusta, mikä hankaloittaa arviointia siitä, 

voidaanko kummankin ehdotuksen tavoitteet saavuttaa riittävän hyvin kansallisella tasolla vai 

ovatko ne paremmin saavutettavissa unionin tasolla. 

Yritysverotus kytkeytyy tiiviisti verotuksen muihin osa-alueisiin ja jäsenvaltioiden 

poliittisiin ja taloudellisiin oloihin. Valtiopäivät katsoo, että yritysten verottaminen on 

suunniteltava siten, että kullakin jäsenvaltiolla on liikkumavaraa ottaa huomioon 

elinkeinoelämän rakennetta koskevat erityiset edellytykset. Valtiopäivät on siten maan 

hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että jäsenvaltiot soveltuvat paremmin yritysverotuksen 

rakenteesta päättäjiksi. 

Valtiopäivät toteaa ehdotetusta kohdentamisperusteesta, että voittojen jakautuminen 

riippuu kunkin jäsenvaltion omista kansallisista edellytyksistä, joten jakautumisessa ilmenee 

merkittäviä eroja jäsenvaltioiden välillä. Valtiopäivät on maan hallituksen kanssa samaa 

mieltä siitä, että ehdotus on monin paikoin epämääräinen ja väljästi muotoiltu ja vaikeasti 

hahmotettava. Siinä on myös epäselvyyksiä esimerkiksi sen suhteen, miten ehdotus nivoutuu 

yhteen jo käyttöön  

otetun verosopimuksen kanssa, ja mitä vaikutuksia on sillä, että tilinpäätös on erillään 

verotusjärjestelmästä. 

 

Valtiopäivät katsoo edellä mainitun perusteella, että komission ehdotusta yhteisestä 

yhdistetystä yhteisöveropohjasta ei voida pitää toissijaisuusperiaatteen mukaisena. 


