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Arvoisa puheenjohtaja

Pyysitte 12. tammikuuta 2012 päivätyllä kirjeellä työjärjestyksen 37 artiklan mukaisesti 
oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon oikeusperustan asianmukaisuudesta, jotta 
voidaan hyväksyä ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta 
(CCCTB). 

Komissio antoi ehdotuksen SEUT:n 115 artiklan perusteella. Pyyntönne koskee 
mahdollisuutta sisällyttää oikeusperustaan myös SEUT:n 136 artikla.

Parlamentin oikeudellinen yksikkö antoi 23. tammikuuta 2012 päivätyllä kirjeellä selvityksen 
kysymyksestä ja totesi, että ei ole perusteltua muuttaa ehdotuksen oikeusperustaa lisäämällä 
siihen 136 artikla ja että SEUT:n 115 artikla on oikea oikeusperusta.

Taustaa

I. Ehdotus

Ehdotuksen tarkoituksena on vähentää yrityksille verosäännösten noudattamisesta 
sisämarkkinoilla aiheutuvia kustannuksia perustamalla järjestelmä, jossa yritysten 
verottamiseen käytetään yhteistä yhtiöveropohjaa. Tarkemmin sanottuna ehdotuksessa 
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ehdotetaan, että perustetaan veropohjan laskentaa koskeva yhteinen sääntökokonaisuus 
(CCCTB), jota sovelletaan EU:ssa verotuksellista kotipaikkaansa pitäviin yhtiöihin ja 
kolmansien maiden yhtiöiden EU:ssa sijaitseviin sivuliikkeisiin. CCCTB olisi valinnainen 
järjestelmä kaikille yrityksille niiden koosta riippumatta. Konserneihin CCCTB:ssä on 
tarkoitus soveltaa yhtä verosääntökokonaisuutta koko unionissa, niin että niiden ei tarvitse 
olla tekemisissä useamman kuin yhden verohallinnon kanssa. Ehdotuksessa on yhtiöverotusta 
koskevat yhteiset säännöt. Yhtiöön, joka valitsee CCCTB:n, ei enää sovellettaisi kansallisia 
yhtiöverojärjestelyjä niillä aloilla, joita yhteiset säännöt koskevat.

II. Kyseiset oikeusperustat

1. Komission ehdotuksen oikeusperusta

Komission ehdotus perustuu SEUT 115 artiklaan, joka kuuluu seuraavasti:

"115 artikla

Neuvosto antaa yksimielisesti erityisessä lainsäätämisjärjestyksessä sekä Euroopan 
parlamenttia ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan direktiivejä jäsenvaltioiden sellaisten 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä, jotka suoraan vaikuttavat 
sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 114 artiklan 
soveltamista.

Komissio selittää oikeusperustan valintaa perusteluissa seuraavasti:

Suora verolainsäädäntö kuuluu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 
115 artiklan soveltamisalaan. Siinä määrätään, että kyseisen artiklan mukaisessa 
oikeudellisten toimenpiteiden lähentämisessä sovellettava oikeudellinen muoto on direktiivi.

2. Oikeusperustaan ehdotettu muutos
Pyysitte talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta oikeudellisten asioiden valiokunnalta 
lausunnon SEUT:n 136 artiklan lisäämisestä oikeusperustaksi seuraavista syistä: Jos 
CCCTB:n pakollinen soveltaminen EU:n kaikissa 27 jäsenvaltiossa ei ole mahdollista, on 
olemassa kaksi vaihtoehtoa edetä asiassa pienemmän jäsenvaltiojoukon kanssa:
– tavanomainen SEUT:n mukainen tiivistetty yhteistyö tai
– SEUT:n 136 artiklan nojalla niissä jäsenvaltioissa toteutettavat toimet, joiden valuutta on 

euro.

Talous- ja raha-asioiden valiokunta on esittänyt tarkistuksen (tarkistus 15) oikeusperustan 
muuttamiseksi tällä perusteella. 

SEUT:n 136 artikla kuuluu seuraavasti:

"136 artikla

1. Talous- ja rahaliiton moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja perussopimusten asiaa 
koskevien määräysten mukaisesti neuvosto hyväksyy 121 ja 126 artiklassa tarkoitetuista 
menettelyistä asian kannalta sopivaa menettelyä noudattaen, viimeksi mainitun artiklan 14 



AL\890172FI.doc 3/4 PE480.657v01-00

FI

kohdassa tarkoitettua menettelyä lukuun ottamatta, niitä jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on 
euro, koskevia toimenpiteitä, joilla

(a)tehostetaan näiden jäsenvaltioiden talousarvioita koskevan kurinalaisuuden 
yhteensovittamista ja sen valvontaa;

(b)laaditaan näitä jäsenvaltioita koskevat talouspolitiikan laajat suuntaviivat huolehtien 
samalla niiden yhteensopivuudesta koko unionin osalta hyväksyttyjen talouspolitiikan 
laajojen suuntaviivojen kanssa sekä niiden valvonnasta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskeviin äänestyksiin osallistuvat vain ne 
neuvoston jäsenet, jotka edustavat jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro.

Kyseisten neuvoston jäsenten määräenemmistö määräytyy 238 artiklan 3 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. 

SEUT:n 121 artiklassa on määräyksiä jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteen sovittamisesta ja 
SEUT:n 126 artiklassa määrätään menettelystä, jota sovelletaan liiallisiin julkistalouden 
alijäämiin.

III. Analyysi 

Tietyt oikeusperustan valintaan vaikuttavat periaatteet ovat peräisin unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännöstä. Kun otetaan huomioon, että oikeusperustalla on vaikutuksia 
aineellisoikeudelliseen toimivaltaan ja menettelyyn, asianmukaisen oikeusperustan valinnalla 
on perustuslaillinen merkitys1. SEUT:n 13 artiklan 2 kohdan mukaan kukin toimielin toimii 
sille tällä sopimuksella annettujen toimivaltuuksien rajoissa2 Tuomioistuimen 
oikeuskäytännön mukaan "toimen oikeusperustan valinnan on perustuttava objektiivisiin 
seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin 
kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö3". Kun säädöksellä on useita samanaikaisia 
tavoitteita tai se koostuu erottamattomasti yhteen kuuluvista osista, joista yksikään ei ole 
toissijainen tai välillinen toisiin verrattuna, säädöksen on perustuttava asiaa koskeviin 
perussopimuksen eri säännöksiin4. Kahden oikeusperustan käyttäminen ei tosin ole 
mahdollista, jos näiden oikeudellisten perustojen osalta määrätyt menettelyt ovat keskenään 
yhteensopimattomia ja/tai jos oikeusperustojen kumuloituminen voi loukata parlamentin 
oikeuksia5. 

Ehdotuksen yleistavoite on "purkaa eräät merkittävimmät kasvua hidastavat verotukselliset 
esteet sisämarkkinoilla6". Sen soveltamisala määritellään 1 artiklassa seuraavasti: Tässä 
direktiivissä vahvistetaan yhteinen pohja tiettyjen yhtiöiden ja konsernien verottamiselle ja 
säädetään kyseisen pohjan laskentaa ja käyttöä koskevat säännöt.

                                               
1 Lausunto 2/00 Cartagenan pöytäkirja [2001] Kok. I-9713, 5 kohta; asia C-370/07, komissio v. neuvosto, 
46-49 kohta; lausunto 1/08, Palvelukaupan yleissopimus [2009] Kok. I-11129, 110 kohta.
2 Asia C-403/05, parlamentti v. komissio, [2007] Kok. I-9045, 49 kohta ja siinä siteerattu oikeuskäytäntö.
3 Ks. asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, [2009] Kok. I-7585.
4 Asia 165/87 komissio v. neuvosto [1988] Kok. 5545, 11 kohta. Asia C-178/03, komissio v. Euroopan 
parlamentti ja neuvosto, [2006]Kok. I-107, 43-56 kohta.
5Asia C-178/03, komissio v. Euroopan parlamentti ja neuvosto, [2006]Kok. I-207, 57 kohta.
6 Perustelut, s. 1.
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SEUT:ssa on kaksi oikeusperustaa jäsenvaltioiden "lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä" sisämarkkinoilla: SEUT:n 114 artiklaa sovelletaan, kun 
tavoitteena on "sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta" ja 115 artiklaa sovelletaan, kun 
kyseinen säädös "suoraan vaikuttaa sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimintaan". SEUT:n 
114 artiklan 1 kohdan mukaan neuvosto ja Euroopan parlamentti toteuttavat "toimenpiteet"
tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen, mikä edellyttää määräenemmistöä neuvostossa. 
SEUT:n 115 artiklan mukaan neuvosto antaa direktiivit yksimielisesti Euroopan parlamenttia 
kuultuaan. Käytännössä 115 artikla tulee kyseeseen ennen kaikkea aloilla, jotka 114 artiklan 
2 kohdalla suljetaan 114 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle. Yksi näistä 
poikkeuksista on "verotusta koskevat säännökset". Ehdotetun säädöksen asianmukainen 
oikeusperusta on näin ollen 115 artikla.

Kysymykseen SEUT:n 136 artiklan lisäämisestä oikeusperustaksi olisi sovellettava useisiin 
oikeusperustoihin sovellettavia kriteerejä, toisin sanoen säädöksellä olisi oltava toinenkin 
tavoite tai siihen olisi sisällyttävä 136 artiklan mukainen osa, joka kuuluu erottamattomasti 
yhteen ensimmäisen osan kanssa ja joka on sen kanssa samanarvoinen. Ehdotukseen ei sisälly 
mitään niihin jäsenvaltioihin, joiden valuutta on euro, sovellettavia erityistoimia, joilla 
varmistetaan talous- ja rahaliiton moitteeton toiminta. SEUT:n 121 ja 126 artikla ovat sitä 
paitsi täysin erilaisia ja siten yhteensopimattomia kuulemismenettelyn kanssa, jonka 
mukaisesti ehdotus kyseiseksi säädökseksi tehtiin.

Oikeudellisten asioiden valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 
26. tammikuuta 2012. Valiokunta päätti tässä kokouksessa äänin 22 puolesta, 1 tyhjää1

suositella, että ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta 
oikeusperustaksi olisi valittava SEUT:n 115 artikla ja että SEUT:n 136 artiklaa ei tulisi 
sisällyttää oikeusperustaan.

Kunnioittavasti

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Klaus-Heiner Lehne (puheenjohtaja), Raffaele 
Baldassarre (varapuheenjohtaja), Evelyn Regner (varapuheenjohtaja), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, 
Eva Ortiz Vilella, Tadeusz Zwiefka, Françoise 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.


