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TEATIS LIIKMETELE
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Teema: Rootsi Kuningriigi Riksdagi põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi 
(CCCTB) kohta
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

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 kohaldamise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on käesolevale dokumendile lisatud Rootsi Kuningriigi Riksdagi 
põhjendatud arvamus eespool nimetatud ettepaneku kohta.
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Rootsi Riksdagi põhjendatud arvamus

Riksdag on seisukohal, et komisjoni ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv ettevõtte 
tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta (KOM(2011) 121) 
sisaldab aspekte, mille tõttu ettepanek tervikuna ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. 
Riksdagi seisukoha aluseks on maksukomisjoni arvamus 2010/11: SkU37 
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
(CCCTB) (Hinnang subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamisele ettepanekus võtta vastu direktiiv
ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta).

Valitsus on seletuskirjas 2010/11:FPM96 esitanud oma arvamuse subsidiaarsuse küsimuses. 
Nimetatud seletuskirjas tuletatakse meelde, et heaolu tagamine maksutulude asjakohase 
kogumise ja kasutamise kaudu kuulub iga liikmesriigi riiklikku pädevusalasse. Ettevõtete 
maksustamine on tihedalt seotud nii maksuvaldkonna teiste osade kui ka liikmesriikide 
majandusliku ja poliitilise olukorraga. Selles valguses sobivad liikmesriigid võrreldes 
Euroopa Liiduga paremini hindama ja saama ülevaadet sellest, kuidas tuleks kujundada 
ettevõtete maksustamist, et saavutada poliitilisi ja majanduslikke eesmärke nii riigisiseselt kui 
ka Euroopa Liidus tervikuna. Riiklikud ettevõtete maksusüsteemid on üldiselt kujundatud nii, 
et need sobivad iga liikmesriigi majandusstruktuuriga (pangandus ja rahandus, tööstus, 
põllumajandus jne). Seetõttu võib väita, et on olemas risk, et CCCTB võib vähendada 
konkurentsi ja seetõttu negatiivselt mõjutada tootlikkust Euroopa Liidus. Lisaks eelnevale on 
ettepaneku õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 115, mille kohaselt 
nõukogu võtab vastu direktiive niisuguste õigusaktide ühtlustamiseks, mis otseselt mõjutavad 
siseturu rajamist või toimimist. Valitsuse arvamuse kohaselt läheb ettepaneku mõni osa 
nimetatud artiklist kaugemale. See kehtib näiteks maksutulu muudetud jaotamise kohta, mille 
toob kaasa jaotusmehhanism. Liikmesriigid on siiski kõige sobivamad hindama seda, 
milliseid kohustusi liikmesriik peab võtma või milliseid mööndusi tegema suhetes teiste 
liikmesriikidega maksutulude jaotamise korral. Muudetud maksude jaotamine liikmesriikide 
vahel ei ole siseturu paremaks toimimiseks samuti vajalik. Samas on valitsus komisjoniga 
nõus, et mitmed CCCTB eelised, mis puudutavad ettevõtteid, oleksid kõige paremini 
saavutatavad Euroopa Liidu tasandi seadusandluse abil. See puudutab muu hulgas teatud 
võimalikku haldusalast lihtsustamist ja Euroopa Liidu sisest dokumenteerimisnõuete 
vähendamist, topeltmaksustamise riski ja võimalikku kahjumi piiriülest tasaarvestamist. Isegi 
kui subsidiaarsuse põhimõttest lähtuvalt võib ettepaneku teatud osade kohta vastuväiteid 
esitada, on valitsus kokkuvõttes seisukohal, et pole alust küsimärgi alla seada komisjoni 
arvamust, et ettepanek on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega.

Vaatamata vastuväidetele, mida võib ettepanekule esitada subsidiaarsuse seisukohast, ei tohi 
alahinnata ettevõtete maksuvaldkonna parema koordineerimise tähtsust. Suur osa komisjoni 
ettepanekust võib tõepoolest sisaldada väärtuslikke eeliseid Euroopa Liidu sisese ettevõtluse 
ja investeeringute tarbeks ning seeläbi edaspidi ka töökohtade ja heaolu kasvuks kogu 
Euroopa Liidus. Vaatamata sellele on Riksdag arvamusel, et valitsus ei ole täielikult esile 
toonud järeldust, et subsidiaarsuse seisukohast vaadatuna sisaldab ettepanek vastuväited. 
Nende reeglite liialt ulatuslik rakendamine, mis annavad liidule seadusandliku pädevuse, viib 
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pikemas perspektiivis liikmesriikide suveräänsuse õõnestamiseni selles osas, mis puudutab 
vajadust säilitada piisavalt maksutulu heaolu rahastamiseks. Riksdag on arvamusel, et need 
vastuväited peavad seetõttu viima järelduseni, et komisjoni ettepanek selle praeguses vormis 
ei ole kõikides osades sõnastatud nii, et seda saaks pidada subsidiaarsuse põhimõttega 
kooskõlas olevaks.


