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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.

Euroopan parlamentin työjärjestyksen mukaan toissijaisuusperiaatteen noudattamiseen 
liittyvät asiat kuuluvat oikeudellisten asioiden valiokunnan toimivaltaan.

Jäsenille lähetetään tiedoksi Alankomaiden parlamentin alahuoneen perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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Perusteltu lausunto

Toissijaisuusperiaate

Alahuone katsoo, että sitä, että Euroopan unionin tason toiminta on tarkoituksenmukaisempaa 
kuin toiminta yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla, ei ole osoitettu riittävän selvästi. Alahuone 
katsoo näin ollen, että ehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.

Hyvinvointi EU:ssa
Ehdotetun yhteistä yhdistettyä yhtiöveropohjaa (CCCTB) koskevan direktiivin käyttöönotto ei 
hyödytä kaikkia asianosaisia, minkä vuoksi eräiden tahojen saamat edut ja toisille tahoille 
koituvat haitat on punnittava keskenään. Alahuone toteaa asiaa tarkasteltuaan, että hyvinvointi 
lisääntyisi koko EU:n tasolla hyvin vähäisessä määrin. Alahuone panee sitä vastoin merkille, 
että ehdotetun CCCTB-direktiivin käyttöönotto vaikuttaisi kielteisesti koko EU:n 
bruttokansantuotteen (BKT) kehitykseen. Euroopan komission toteuttamasta 
vaikutustenarvioinnista nimittäin ilmenee, että ehdotetun CCCTB-direktiivin käyttöönoton 
seurauksena BKT:n odotetaan supistuvan 0,2 prosenttia EU:n tasolla.

Hyvinvointi yksittäisissä jäsenvaltioissa
Eräissä jäsenvaltioissa, kuten Alankomaissa, ehdotetun CCCTB-direktiivin käyttöönotto 
heikentäisi hyvinvoinnin yleistasoa. Useimmissa jäsenvaltioissa ehdotettu CCCTB-direktiivi 
johtaisi BKT:n supistumiseen. Alankomaiden tapauksessa BKT saattaisi supistua jopa 
1,69 prosenttia, mikä merkitsisi noin 11–12 miljardin euron suuruisia hyvinvoinnin 
menetyksiä. Alahuone kantaa lisäksi huolta siitä, että ehdotetun CCCTB-direktiivin 
käyttöönoton arvioidaan vähentävän investointeja Alankomaissa 1,84 prosenttia.

Talousarviomenetykset ja jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeus verotuksen alalla
Ehdotetun CCCTB-direktiivin käyttöönotto aiheuttaa budjettitappioita. Verotuspohjan 
ehdotettu kaventaminen johtaa – ceteris paribus – verotulojenvähenemiseen Alankomaissa ja 
muissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltioiden julkisen talouden nykyiset vaikeudet huomioon ottaen 
tämänkaltaisen ehdotuksen ajoitus ei ole paras mahdollinen.

Komissio toteaa ehdotuksensa perusteluissa, että direktiivin vaikutus jäsenvaltioiden tuloihin 
riippuu loppujen lopuksi siitä, miten erilaisia veroinstrumentteja tai sovellettavia verokantoja 
mahdollisesti mukautetaan kansallisilla toimenpiteillä. Alahuone katsoo, että komissio 
puuttuu tällä ratkaisulla välillisesti verokantojen määrittämiseen. Tämä ala kuuluu 
jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden piiriin.

Alahuone kehottaa unionin toimielimiä verotuksen alalla pidättäytyväisyyteen käytännön ja 
periaatteellisista syistä. Alahuone pitää valitettavana, että tällä ehdotuksella osa suorasta 
verotuksesta siirretään kansalliselta tasolta unionin tasolle.

Suhteellisuusperiaate
Alahuone katsoo, että EU:n toimet ovat ylimitoitetut perussopimuksissa asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja että ehdotus ei näin ollen ole oikeasuhteinen.

Suurin syy tähän on se, että ehdotus johtaa kahden erillisen järjestelmän muodostumiseen 
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yhteisöverotuksen toteuttamiseksi. Jäsenvaltioille tämä tarkoittaa täytäntöönpanokustannusten 
lisääntymistä, sillä molempia järjestelmiä on sovellettava rinnakkain. Tähän liittyvät 
taloudelliset ja hallinnolliset taakat ovat oikeasuhteiset vain siinä tapauksessa, että 
vastapainona saatavat edut ovat merkittävät. Alahuoneen arvion mukaan tämä ehto ei toteudu.

Uuden järjestelmän käyttöönotto aiheuttaa myös paljon kustannuksia, ja lisäksi työmäärä 
kasvaisi niiden verosopimusten osalta, jotka perustuvat nykyiseen järjestelmään eivätkä 
ehdotuksen mukaiseen tilanteeseen, jossa mukana on ylimääräinen järjestelmä. Alahuone 
pitää myös tätä epäsuotavana ja epäsuhteisena ehdotuksella tavoiteltuihin etuihin nähden.

Ehdotuksessa kaavailtu yhteisiä (rajat ylittäviä) konsolidoituja voittoja koskeva jakoperuste 
on lisäksi epäedullinen jäsenvaltioille, joissa on merkittävä palveluala, sillä jakokaavassa ei 
ole otettu huomioon aineettomia hyödykkeitä ja rahoitusvaroja. Tämä vahingoittaisi 
kohtuuttomasti muun muassa Alankomaiden etuja.

Oikeusperusta
Valittu oikeusperusta jakaa mielipiteet alahuoneessa.

Eräät puolueet pitävät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklaa 
asianmukaisena oikeusperustana ehdotetulle CCCTB-direktiiville, koska siinä on kyse 
sisämarkkinoiden toiminnasta. Tässä yhteydessä painotetaan, että neuvoston on näin ollen 
hyväksyttävä direktiivi yksimielisesti.

Toiset puolueet ovat sitä mieltä, että sopimus ei tarjoa oikeusperustaa tämän ehdotuksen 
hyväksymiseksi, ja ne korostavat, että sopimus ei ylipäätään tarjoa perusteita toimenpiteiden 
toteuttamiselle suoran verotuksen alalla. Nämä puolueet tähdentävät myös, että suoran 
verotuksen osalta sovelletaan jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeutta.

Loppuhuomautukset
Edellä esitetyt huomiot liittyvät kantaan, jonka taakse asettuneet puolueet muodostavat 
yhdessä selvän enemmistön alahuoneessa. Eräät muut puolueet pitävät mahdollisena, että 
ehdotetun CCCTB-direktiivin käyttöönotto tuo mukanaan myönteisiä vaikutuksia. Ne 
huomauttavat, että useissa jäsenvaltioissa toimintaa harjoittavat yritykset voisivat vastedes 
noudattaa yhtä ainoaa verojärjestelmää. Näiden yritysten hallinnolliset menot vähenisivät
tällöin 7 prosenttia. Samalla vältettäisiin se, että yritykset tulevat verotetuiksi kahteen kertaan 
tai että ne eivät maksa veroja lainkaan. Verotuksen yksinkertaistamisen ja veronkierron 
torjumisen kannalta tämä olisi myönteistä. Ehdotettu CCCTB-direktiivi voi myös osoittautua 
hyväksi välineeksi pyrittäessä pysäyttämään pelätyn kilpailun EU:n jäsenvaltioiden välillä 
siitä, missä yhteisöjä verotetaan kevyimmin. Kyseiset puolueet katsovat, että tätä näkökohtaa 
olisi tutkittava tarkemmin.

Yksi puolue on pannut merkille, että jäsenvaltiot voivat itse nostaa tai laskea 
yhteisöverokantaa talousarviovaikutusten tasoittamiseksi.

Eräät puolueet pitävät ehdotettua CCCTB -direktiiviä oikeasuhteisena, koska useissa 
jäsenvaltioissa toimivat yritykset voivat valita, osallistuvatko ne järjestelmään, kun taas toisia 
yrityksiä järjestelmä ei koske. Näiden puolueiden mielestä hallinnollisten menojen 
vähenemisen määrä on monin verroin suurempi kuin verohallinnolle aiheutuvien 
täytäntöönpanokustannusten määrä.


