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Vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 
artiklile 6 võib liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti eelnõu 
edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu 
eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta tema arvates 
subsidiaarsuse põhimõttele.

Euroopa Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teatisele on lisatud Madalmaade Kuningriigi esitatud põhjendatud arvamus eespool 
nimetatud ettepaneku kohta.
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LISA:

Põhjendatud arvamus

Subsidiaarsus

Esindajatekoda on arvamusel, et ei ole piisavalt tõendatud, et Euroopa Liidu tegevusel oleks 
eeliseid tegevuse ees, mida liikmesriigid üksikult teevad. Esindajatekoda leiab seega, et 
ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Jõukus ELis tervikuna
CCCTB direktiivi kehtestamine, mille kohta on tehtud ettepanek, ei oleks kõigile osapooltele 
kasulik, nii et vaja on hinnangut, võrreldes eeliseid mõne jaoks puudustega teistele. Hinnangut 
tehes paneb Esindajatekoda tähele, et positiivne kasu seoses jõukusega on ELi kui terviku 
jaoks väga piiratud. Esindajatekoda märgib, et välja pakutud CCCTB direktiivi kehtestamisel 
oleks isegi negatiivne mõju ELi kui terviku sisemajanduse kogutoodangule (SKP-le). Euroopa 
Komisjoni mõjuhinnang osutab sellele, et on tõenäoline, et väljapakutud CCCTB direktiivi 
kehtestamine vähendaks ELi SKPd 0,2% võrra.

Jõukus üksikutes liikmesriikides
Mitme liikmesriigi, sh Madalmaade jaoks, vähendaks väljapakutud CCCTB direktiivi 
rakendamine üldist jõukuse taset. Enamiku liikmesriikide puhul vähendaks väljapakutud 
CCCTB direktiiv SKPd. Madalmaade puhul võib SKP vähenemine olla kuni 1,69%, mis on 
võrdne jõukuse kadumisega 11–12 miljardi euro võrra. Esindajatekoda tunneb muret selle üle, 
et on tõenäoline, et väljapakutud CCCTB direktiiv vähendab investeeringuid Madalmaades 
1,84% võrra.

Eelarve tulude vähenemine; liikmesriikide maksupädevus
Väljapakutud CCCTB direktiivi rakendamine tooks kaasa eelarve tulude vähenemise.
Väljapakutud maksubaasi vähendamine põhjustaks – kui kõik muu jääb samaks – maksutulu 
vähenemist Madalmaades ja teistes liikmesriikides. Arvestades liikmesriikide ebakindlat 
eelarveseisundit, tuleb see ettepanek ebasobival ajal.

Euroopa komisjon osutab oma ettepaneku seletuskirjas, et lõppkokkuvõttes sõltub direktiivi 
mõju liikmesriikide tuludele riiklikust poliitikavalikust seoses eri maksumeetmete võimaliku 
kohandamisega ja kohaldatavate maksumääradega. Esindajatekoda on arvamusel, et valides 
selle võimaluse, üritab Euroopa Komisjon kaudselt maksumäärasid mõjutada. Need on aga 
liikmesriikide sõltumatu otsustusvaldkond.

Maksunduse valdkonnas pooldab Esindajatekoda Euroopa institutsioonide vaoshoitust, nii 
praktilistel põhjustel kui ka põhimõttelistel kaalutlustel. Esindajatekoda leiab, et kõnealune 
ettepanek on ebasoovitav, kuivõrd see tooks kaasa otsese maksustamise valdkonna nihke 
liikmesriikide tasandilt Euroopa tasandile.

Proportsionaalsus

Esindajatekoda leiab, et ELi tegevus ulatub kaugemale sellest, mis on vajalik, et saavutada 
aluslepingu eesmärke ja on seega seisukohal, et kõnealune ettepanek ei ole proportsionaalne.

Selle peamine põhjus on see, et ettepanek tooks kaasa kaks erinevat ettevõtte tulumaksu 
süsteemi. Liikmesriikidele tähendaks see rakendamiskulude kasvu, sest mõlemad süsteemid 
tuleb tööle panna. Asjaomane rahanduslik ja halduskoormus oleksid ainult siis 
proportsionaalsed, kui neid tasakaalustaksid olulised eelised. Esindajatekoja arvates ei ole siin 
sellega tegu.
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Uue süsteemi rakendamine kätkeb endas ka suuri kulutusi. See põhjustaks ka lisatööd seoses
maksunduskonventsioonidega, mis põhinevad olemasoleval süsteemil, mitte väljapakutud 
lisasüsteemiga olukorral. Esindajatekoda peab ka seda ebasoovitavaks ja 
ebaproportsionaalseks soovitud hüvede suhtes.

Enamgi veel, väljapakutud valem (piiriüleste) konsolideeritud kogukasumite jaotamiseks 
asetaks ebasoodsasse olukorda suure teenindussektoriga liikmesriigid, sest jaotusmudel ei 
hõlma selliseid tegureid nagu immateriaalsed ja finantsvarad. Madalmaad on nende riikide 
hulgas, keda see asetaks ebaproportsionaalselt ebasoodsasse olukorda.

Õiguslik alus

Esindajatekojas on arvamuste erisusi õigusliku aluse kohta, mille kasuks on otsustatud.

Mõned erakonnad peavad Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 115 sobivaks õiguslikuks 
aluseks väljapakutud CCCTB direktiivile, sest subjektiks on siseturu toimimine.
Konkreetsemalt rõhutavad nad, et see tähendab, et direktiivi peab nõukogu vastu võtma 
ühehäälselt.

Teised erakonnad on arvamusel, et alusleping ei paku mingit õiguslikku alust selle ettepaneku 
vastuvõtmiseks, rõhutades, et alusleping tervikuna ei paku mingit alust otsese maksustamise 
valdkonna meetmetele. Nad rõhutavad ka, et otsesed maksud on liikmesriikide sõltumatu 
otsustusvaldkond.

Järeldused

Ülalmainitud tähelepanekud puudutavad ka seisukohti, mille võtsid parlamendierakonnad, 
kellel on Esindajatekojas üheskoos suur enamus. Mõned muud erakonnad leiavad, et 
väljapakutud CCCTB direktiivil võib olla positiivseid mõjusid. Nad märgivad, et 
äriettevõtetel, kes tegutsevad rohkem kui ühes liikmesriigis, võib tulevikus olla tegemist 
ainult ühe maksusüsteemiga. Selle tulemusena väheneks halduskoormus, millega need 
äriettevõtted silmitsi seisavad, 7%ni. Ärid saaksid ühtlasi vältida topeltmaksustamisest ja –
teisest küljest – ei saaks enam maksudest üleüldse kõrvale hoiduda. Maksustamise 
lihtsustamise ja maksudest kõrvalehoidmise korraldamise vastu võitlemise seisukohast on see 
positiivne. Lisaks võib väljapakutud CCCTB olla heaks vahendiks, et teha lõpp 
murettekitavale ELi liikmesriikide vahelisele ettevõtete tulumaksu langetamise võidujooksule.
Nende erakondade sõnul on vaja seda küsimust rohkem uurida.

Vähemalt üks erakond märgib, et määra, millelt võetakse ettevõtte tulumaksu, saavad ka 
liikmesriigid ise tõsta või langetada, et neutraliseerida mõjusid eelarvele.

Mõned erakonnad peavad väljapakutud CCCTB direktiivi proportsionaalseks, sest 
äriettevõtted, kes tegutsevad rohkem kui ühes liikmesriigis, saavad otsustada selle kasuks, et 
neid koheldakse direktiivi kohaselt, sellal kui teisi see ei koormaks. Nende erakondade arvates 
ületab halduskoormuse vähenemine tunduvalt rakendamiskulusid maksuametile.


