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Austatud proua esimees

Palusite 12. jaanuari 2012. aasta kirjas õiguskomisjonilt vastavalt kodukorra artiklile 37 
arvamust selle kohta, milline on sobiv õiguslik alus ettepanekule võtta vastu nõukogu 
direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta.

Euroopa Komisjon esitas kõnealuse ettepaneku ELi toimimise lepingu artikli 115 alusel. Teie 
taotlus puudutas küsimust, kas lisada õigusliku alusena ka ELi toimimise lepingu artikkel 115.

Parlamendi õigusteenistus esitas oma 23. jaanuari 2012. aasta kirjas selle küsimuse analüüsi ja 
järeldas, et ettepaneku õigusliku aluse muutmine, lisades ELi toimimise lepingu artikli 136, ei 
ole õigustatud ning et sobiv õiguslik alus on ELi toimimise lepingu artikkel 115.

Taust

I. Ettepanek

Ettepaneku eesmärk on vähendada siseturul ettevõtete maksualastele nõuetele vastavusega 
seotud kulusid, kehtestades ühtse maksustamisbaasi süsteemi. Täpsemalt tehakse ettepanek 
kehtestada ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud maksustamisbaas (CCCTB), mis on 
ühtsete eeskirjade süsteem selliste ettevõtete maksustamisbaasi arvutamiseks, kes on 
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residendist maksumaksjad ELis ja kolmandate riikide äriühingute ELis asuvad filiaalid. 
Süsteem oleks vabatahtlik ja see oleks kättesaadav kõigile ettevõtetele olenemata nende 
suurusest. CCCTB eesmärk on võimaldada äriühingute gruppidel kõikjal ELis korraldada oma 
maksuasju ühtsete eeskirjade kohaselt ja suhelda ühe maksuhalduriga. Ettepanek hõlmab 
ettevõtete maksustamise ühtseid eeskirju. Äriühingu suhtes, kes on otsustanud kasutada 
CCCTBd, ei kohaldataks enam ettevõtte tulumaksu riiklikku korda neis küsimustes, mida 
reguleeritakse ühiste eeskirjadega.

II. Kõnealused õiguslikud alused

1. Komisjoni ettepaneku õiguslik alus

Komisjoni ettepaneku aluseks on ELi toimimise lepingu artikkel 115, mis on sõnastatud 
järgmiselt:

„Artikkel 115

Ilma et see piiraks artikli 104 kohaldamist, annab nõukogu komisjoni ettepaneku põhjal ning 
pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendi ning majandus- ja sotsiaalkomiteega ühehäälselt 
direktiive liikmesriikide niisuguste õigus- ja haldusnormide ühtlustamiseks, mis otseselt 
mõjutavad siseturu rajamist või toimimist.”

Komisjon selgitab õigusliku aluse valikut seletuskirjas järgmiselt:

„Maksustamist käsitlevad õigusaktid kuuluvad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 115 
reguleerimisalasse. Selles on sätestatud, et kõnealuse artikli kohase ühtlustamise õiguslikud 
meetmed tuleb võtta direktiivi vormis õigusaktiga.”

2. Õigusliku aluse muutmise ettepanek

Palusite majandus- ja rahanduskomisjoni nimel õiguskomisjonilt arvamust ELi toimimise 
lepingu artikli 136 lisamise kohta õigusliku alusena järgmistel kaalutlustel: „Kui CCCTB 
kohaldamine kõigis 27 ELi liikmesriigis ei ole võimalik, on kaks võimalust minna üle 
väiksemale arvule liikmesriikidele:
– tavapärane tõhustatud koostöö ELi toimimise lepingu kohaselt või
– eraldi meetmed liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro, lähtudes ELi toimimise lepingu 
artiklist 136.”

Sellise põhjendusega on majandus- ja rahanduskomisjon esitanud muudatusettepaneku 
õigusliku aluse muutmiseks (muudatusettepanek 15).

ELi toimimise lepingu artikkel 136 on sõnastatud järgmiselt:

„Artikkel 136

1. Majandus- ja rahaliidu nõuetekohase toimimise tagamiseks ning kooskõlas aluslepingute 
asjakohaste sätetega võtab nõukogu liikmesriikide suhtes, mille rahaühik on euro, vastavalt 
artiklites 121 ja 126 osutatud menetluste seast sobivale menetlusele, välja arvatud artikli 126 
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lõikes 14 sätestatud menetlus, vastu meetmed, millega:

a) tugevdatakse asjaomaste liikmesriikide eelarvedistsipliini koordineerimist ja järelevalvet;

b) kehtestatakse asjaomaste liikmesriikide tarvis majanduspoliitilised suunised, tagades 
nende ühilduvuse kogu liidu suhtes vastuvõetud suunistega ja järelevalve nende täitmise üle.

2. Lõikes 1 sätestatud meetmete vastuvõtmisel hääletavad ainult neid liikmesriike esindavad 
nõukogu liikmed, mille rahaühik on euro.

Nimetatud liikmete kvalifitseeritud häälteenamust määratletakse vastavalt artikli 238 lõike 3 
punktile a.” 

ELi toimimise lepingu artiklis 121 on sätted majanduspoliitika kooskõlastamise kohta 
liikmesriikide vahel ja artiklis 126 sätestatakse menetlus, mida tuleb järgida ülemäärase 
eelarvepuudujäägi korral.

III. Analüüs 

Euroopa Kohtu praktikast, mis puudutab õigusliku aluse valikut, nähtuvad teatavad 
põhimõtted. Esiteks, pidades silmas õigusliku aluse tagajärgi sisulisele pädevusele ja 
menetlusele, on õige õigusliku aluse valik konstitutsioonilise tähtsusega1. Teiseks peab ELi 
lepingu artikli 13 lõike 2 kohaselt iga institutsioon tegutsema talle aluslepinguga antud 
volituste piires2. Kolmandaks, Euroopa Kohtu praktika kohaselt „peab meetme õigusliku 
aluse valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka 
kuuluvad eelkõige meetme eesmärk ja sisu3”. Mitme õigusliku aluse korral, kui ühel meetmel 
on mitu üheaegset eesmärki või osa, mis on lahutamatult üksteisega seotud, ilma et üks oleks 
teisejärguline või teistega võrreldes kaudsem, peab kõnealune meede põhinema neil mitmel 
asjaomasel aluslepingu sättel4. Kahe õigusliku aluse kasutamine on siiski välistatud juhul, kui 
kummagi õigusliku aluse jaoks ette nähtud menetlused on ühitamatud või kui kahe õigusliku 
aluse kasutamine võib kahjustada parlamendi õigusi5.

Kõnealuse ettepaneku peamine eesmärk on „kõrvaldada mõned peamised majanduskasvu 
ohjeldavad maksusätted ühtsel turul6”. Reguleerimisala on määratletud artiklis 1: „Käesoleva 
direktiiviga kehtestatakse teatavate äriühingute ja gruppide ühtse maksustamisbaasi süsteem 
ning sätestatakse nõuded seoses kõnealuse baasi arvutamise ja kasutamisega”.

ELi toimimise lepingus on liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamiseks siseturul 
kaks õiguslikku alust: ELi toimimise lepingu artiklit 114 kohaldatakse siis, kui eesmärk on 
„siseturu rajamine ja selle toimimine” ja artiklit 115 siis, kui kõnealused meetmed „otseselt 
mõjutavad siseturu rajamist või toimimist”. ELi toimimise lepingu artikli 114 lõike 1 kohaselt 

                                               
1 Arvamus 2/00, Cartagena protokoll, EKL 2001, lk I-9713, punkt 5; kohtuasi C-370/07 komisjon vs. nõukogu, 
punktid 46–49; arvamus 1/08, teenustekaubanduse üldleping, EKL 2009, lk I-11129, punkt 110.
2 Kohtuasi C-403/05: parlament vs. komisjon EKL 2007, lk I-9045, punkt 49, ning selles viidatud kohtuasjad.
3 Kohtuasi C-411/06, komisjon vs. parlament ja nõukogu, EKL 2009, I-7585.
4 Kohtuasi C-165/87: komisjon vs. nõukogu, EKL 1988, lk 5545, punkt 11; kohtuasi C-178/03 komisjon vs. 
parlament ja nõukogu, EKL 2006, lk I-107, punktid 43–56.
5 Kohtuasi C-178/03: komisjon vs. parlament ja nõukogu, EKL 2006, lk I-207, punkt 57.
6 Seletuskiri, lk 1.
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võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu meetmeid seadusandliku tavamenetluse kohaselt, 
milleks on nõukogus vaja kvalifitseeritud häälteenamust; ELi toimimise lepingu artikli 115 
kohaselt võtab nõukogu ühehäälselt vastu direktiive pärast konsulteerimist Euroopa 
Parlamendiga. Praktikas kasutatakse artiklit 115 eelkõige valdkondades, mille puhul artikli 
114 lõige 2 välistab artikli 114 lõike 1 kohaldamise. Lisaks muule on artikli 114 lõikes 2 
välistatud lõike 1 kohaldamine maksusätete suhtes. See viitab artikli 115 kasutamisele 
kavandatava meetme jaoks sobiva õigusliku alusena.

Kui soovida lisada õigusliku alusena ELi toimimise lepingu artikkel 136, tuleks lähtuda 
mitme õigusliku aluse kasutamise kriteeriumidest, mis tähendab, et ELi toimimise lepingu 
artiklist 136 lähtuvalt tuleks kindlaks määrata teine eesmärk või osa, mis oleks esimesega 
lahutamatult seotud ja samaväärne. Ettepanek ei sisalda liikmesriikide jaoks, mille rahaühik 
on euro, eraldi meetmeid, mille eesmärk on tagada majandus- ja rahaliidu nõuetekohane 
toimimine. Lisaks on ELi toimimise lepingu artiklites 121 ja 126 ette nähtud menetlused 
täiesti erinevad, mistõttu ei saa neid ühitada nõuandemenetlusega, mille kohaselt tehti 
kõnealuse õigusakti ettepanek.

Õiguskomisjon arutas eespool mainitud küsimust 26. jaanuari 2012. aasta koosolekul. 
Õiguskomisjon otsustas oma koosolekul 22 poolthäälega ja ühe erapooletuga1 soovitada, et 
sobiv õiguslik alus ettepanekule võtta vastu nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta peaks olema ELi toimimise lepingu 
artikkel 115 ning et ELi toimimise lepingu artiklit 136 ei peaks õigusliku alusena lisama.

Lugupidamisega

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lõpphääletuse ajal olid kohal: Klaus-Heiner Lehne (esimees), Raffaele Baldassarre (aseesimees), Evelyn 
Regner (aseesimees), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Eva Ortiz Vilella, Tadeusz Zwiefka, Franēoise 
Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, 
Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Jean-Marie 
Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger.


