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Teema: Bulgaaria Vabariigi Rahvusassamblee 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 Euroopa Komisjoni presidendile ning 
nõukogu eesistujale põhjendatud arvamuse selle kohta, miks kõnealune eelnõu ei vasta tema 
arvates subsidiaarsuse põhimõttele.

Parlamendi kodukorra kohaselt vastutab subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise eest 
õiguskomisjon.

Teatisele on lisatud Bulgaaria Vabariigi Rahvusassamblee esitatud põhjendatud arvamus 
eespool nimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

BULGAARIA VABARIIK
NELJAKÜMNE ESIMENE RAHVUSASSAMBLEE

EUROOPA ASJADE JA
EUROOPA RAHALISTE VAHENDITE JÄRELEVALVE KOMISJON

Nr 153-18-48/12.5.2011

A R U A N N E

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta, nr 102-00-25/19.4.2011

I. 11. mai 2011. aasta istungil arutas Euroopa asjade ja Euroopa rahaliste vahendite 
järelevalve komisjon (edaspidi „Euroopa asjade komisjon“) ettepanekut võtta vastu 
nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi 
(CCCTB) kohta (KOM(2011)121, 16. märts 2011), mis oli rahvusassamblee 2011. aasta 
Euroopa Liidu asjade töökavva võetud punktina 28.

II. CCCTB ettepanekuga kehtestataks ühtsed reeglid ELis tegutsevate äriühingute 
konsolideeritud baasil maksustamiseks ettevõtte tulumaksuga. Selleks kvalifitseeruv 
äriühingute rühm saaks arvestada oma maksustatavat tulu ühtsete ELi reeglite alusel ning 
esitada kogu rühma nimel ühe konsolideeritud tuludeklaratsiooni liikmesriigis, kus 
emaettevõtja (peamine maksumaksja) registreeritud on. Rühma konsolideeritud maksustatav 
tulu jaotataks üksikute äriühingute vahel vastavalt kolmel teguril põhinevale valemile. 
Seejärel saaks iga liikmesriik maksustada äriühingute kasumit enda riigis vastavalt enda 
asjakohasele maksumäärale. 

Kehtestataks uus haldusraamistik, mille kohaselt rakendataks mitmes liikmesriigis tegutseva 
kvalifitseeruva äriühingute rühma suhtes ainult ühe liikmesriigi pädevate asutuste poolset 
ettevõtte tulumaksu haldust ja kontrolli ning kõik vaidlused selles riigis lahendataks selle riigi 
pädevates kohtutes.

III. Vastavalt ministrite nõukogu esitatud seisukohale on Bulgaaria Vabariik vastu 
ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kehtestamisele 
Euroopa Liidu tasandil.

Bulgaaria Vabariik on arvamusel, et ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksustamisbaasi kehtestamine kõigile liikmesriikidele jätaks ELi ilma maksuregulatsioonide 
ja maksumäärade mitmekesisusest tulenevatest konkurentsieelistest ning et see omakorda 
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tooks kaasa välisinvesteeringute kõrvalesuunamise EList soodsamate maksusüsteemidega 
riikidesse.

Peale selle peaksid liikmesriikide ametiasutused ja ettevõtted kandma ettevõtte tulumaksu 
haldamisel märkimisväärselt suuremaid kulusid.

Nõukogu direktiivi ettepanek sisaldab elemente, mis on Bulgaaria jaoks vastuvõetamatud ning 
vastuolulisim neist on kavandatav ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi jaotusmehhanism.
Bulgaaria on seisukohal, et kolm jaotusvalemisse kuuluvat tegurit ei ole objektiivsed 
kriteeriumid, mille alusel arvutada iga ühtsesse baasrühma kuuluva äriühingu osa. Pakutav 
jaotusmehhanism ei kajasta piisavalt iga liikmesriigi majanduse eriomadusi ega nende 
majandusliku arengu või elatustaseme erinevusi.

Kuigi direktiivi eelnõu ei näe ette ühtlustavaid maksumäärasid, saavad liikmesriigid töötada 
konsolideeritud maksustamisbaasi kehtestamise negatiivsetele mõjudele vastu ainult 
maksumäärade muutmise teel. See omakorda jätaks liikmesriigid ilma hädavajalikust 
makromajandusliku stabiilsuse regulatsioonimehhanismist ning eelarvetasakaalu tagamise 
võimalusest.

Teine oluline küsimus on ühise haldusraamistiku kava. Bulgaaria Vabariik on seisukohal, et 
haldusmenetlusi käsitlev osa ei ole piisavalt hästi välja töötatud. Arvesse ei ole võetud suuri 
erinevusi liikmesriikide ettevõtte tulumaksu haldusmenetluste vahel, nagu ei ole arvestatud ka 
erinevusi maksuametite struktuuri, töötajaskonna ja organisatsiooni vahel. Ühest küljest tooks 
ettevõtete tulu maksustamiseks kahe paralleelse menetluse kehtestamine kaasa olulise kulude 
kasvu ametiasutuste ja ettevõtete jaoks, teisest küljest võiks see põhjustada ühe või teise 
maksumaksjate rühma diskrimineerimist, kui küsimus on ühesuguste kohustuste täitmises.
Bulgaarias hallatakse ettevõtte tulumaksu vastavalt ettevõtte tulumaksu seadusele ning 
maksude tagamise menetluse koodeksile. Direktiivi vastuvõtmine tooks kaasa ettevõtte 
kasumi ja tulu maksustamise reeglite täieliku muutmise olenemata sellest, kas ettevõte kuulub 
mõnda Euroopa kontserni, ning uue haldusraamistiku kehtestamise maksude 
tagamismenetluse koodeksis.

IV. Direktiivi ettepanekut arutati eelarve- ja rahanduskomisjoni 4. mai 2011. aasta istungil.

Eelarve- ja rahanduskomisjon toetab üksmeelselt ministrite nõukogu seisukohta seoses 
ettepanekuga võtta vastu nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksustamisbaasi (CCCTB) kohta. See seisukoht on, et Bulgaaria Vabariik on vastu 
ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kehtestamisele ELi 
tasandil.

Eelarve- ja rahanduskomisjon on arvamusel, et CCCTB direktiivi ettepanek ei ole kooskõlas 
Bulgaaria Vabariigi maksupoliitika ja riiklike huvidega.

Komisjon juhib ka tähelepanu asjaolule, et ettepanek ei ole kooskõlas subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtetega. Euroopa Komisjon ei ole esitanud piisavaid 
kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid näitajaid tõestamaks, et kavandatavate meetmete eesmärke ei 
saaks liikmesriigid saavutada piisavalt hästi iseseisvalt, vastavalt Euroopa Liidu lepingu 
artikli 5 lõikele 3 ning Lissaboni lepingu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte 
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kohaldamist käsitlevale protokollile nr 2. Seoses proportsionaalsuse põhimõttega, mis on 
sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 4, leiab eelarve- ja rahanduskomisjon, et 
direktiivi ettepanek läheb aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale, kuna 
sellega kehtestatakse liikmesriikidele täiendav haldus- ja rahaline koormus.

Euroopa asjade komisjon kiidab heaks ministrite nõukogu esitatud seisukoha, milles 
öeldakse, et Bulgaaria Vabariik on vastu ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksustamisbaasi (CCCTB) kehtestamisele ELi tasandil.

Olles arutanud ettepanekut võtta vastu nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse 
konsolideeritud maksustamisbaasi kohta, esitab Bulgaaria Vabariigi Rahvusassamblee, 
Euroopa asjade ja Euroopa rahaliste vahendite järelevalve komisjoni kaudu järgmise 
põhjendatud arvamuse, mis tuleb edastada Euroopa institutsioonidele:

1. Euroopa asjade komisjon on paljudel puhkudel väljendanud oma seisukohta ELi tasandi 
ühtse maksupoliitika suhtes Euroopa tegevuskava puudutavate temaatiliste arutelude käigus, 
milles on käsitletud selliseid küsimusi nagu uus ELi majanduslik haldus ja ühtne turg, aga ka 
kooskõlastatud meetmed ülemaailmse majandus- ja finantskriisi mõjude leevendamiseks. 
Euroopa asjade komisjon on arvamusel, et ühise maksupoliitika kehtestamisele ELi tasandil 
tuleks läheneda ettevaatlikult, et võimalikud muudatused ei mõjutaks negatiivselt 
ettevõtluskeskkonna ennustatavust, stabiilsust ja konkurentsitihedust.

2. Euroopa asjade komisjon on seisukohal, et ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv 
ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kohta ei ole järgmistel põhjustel 
kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega:

Subsidiaarsuse põhimõtte osas: 

 Euroopa asjade komisjon on arvamusel, et ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv 
ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kohta ei ole kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega;

 Euroopa asjade komisjon on arvamusel, et Euroopa Komisjon ei ole esitanud 
piisavaid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid näitajaid tõestamaks, et kavandatavate 
meetmete eesmärke ei saaks liikmesriigid saavutada piisavalt hästi iseseisvalt vastavalt 
Lissaboni lepingu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitlevale 
protokollile nr 2;

 Euroopa asjade komisjon on arvamusel, et iga liikmesriigi maksubaas kajastab selle 
liikmesriigi tootmisstruktuuri eriomadusi. Sellise majanduse nagu Bulgaaria puhul, mis on 
teataval määral mahajäänud, on erakordselt tähtis võtta arvesse järelejõudmise tähtsust. 
Ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi kehtestamine ELis praeguses etapis tooks kaasa 
niinimetatud kääriefekti liikmesriikide vahel, mis oleks takistuseks ühtse turu edasisel 
integreerumisel;

 Euroopa asjade komisjon toetab Euroopa Komisjoni algatust ettevõtte tulumaksu 
regulatsioonide lihtsustamiseks, väljendades siiski selgesõnaliselt seisukohta, et ühtne
konsolideeritud maksustamisbaas ELis jätaks üksikud liikmesriigid, aga ka ELi 
tervikuna ilma olulistest konkurentsieelistest. Ettevõtte tulumaks on oluline 
majanduskasvu ja tööhõivet stimuleeriv vahend, mistõttu see peaks kuuluma siseriiklikku 
pädevusse;
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 Euroopa asjade komisjon leiab, et kavandatava kolmel teguril põhineva valemi
rakendamine tooks mõnes liikmesriigis, k.a Bulgaarias, kaasa maksustamisbaasi vähenemise. 
See omakorda avaldaks kaudselt survet nende maksumääradele. Bulgaaria 
rahandusministeeriumi esialgsete arvutuste kohaselt tuleks praegust 10%-list maksumäära 
suurendada umbes 3–4% võrra, et kompenseerida riigieelarve tulude poolel tekkiv 
puudujääk.

 Euroopa asjade komisjon on arvamusel, et direktiivi ettepanekuga ei lahendataks 
siirdehindade probleemi, mis muudetaks lihtsalt rühma ja kolmandate osapoolte vaheliseks 
küsimuseks. Samuti sooviksime märkida, et ettevõtete maksusoodustused jäävad 
siseriiklike otsuste valdkonda.

 Euroopa asjade komisjon leiab, et ainsad meetmed, mida selles valdkonnas võtta 
võiks, on siseriiklikke maksusüsteeme kooskõlastavad meetmed. Maksustamisbaasi aga ei 
tohiks konsolideerida.

Kokkuvõttes on Euroopa asjade komisjon seisukohal, et ettepaneku eesmärke ei saa 
saavutada ELi tasandil edukamalt.

Proportsionaalsuse põhimõtte osas: 

 Direktiivi ettepanek ei ole kooskõlas Euroopa Liidu lepingus sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõttega, kuna sellega kehtestatakse liikmesriikidele täiendav 
haldus- ja rahaline koormus, kehtestades kaks erinevat ettevõtte tulumaksu süsteemi 
ning minnes seega aluslepingute eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale;

 Direktiivi ettepanek näeb ette maksuregulatsioonide täieliku eraldamise 
raamatupidamisregulatsioonidest, kehtestades ühtse maksustamisbaasi määramise alusena 
maksustatavate tulude ja kulude vahelise maksubilansi. Ettevõtete tulumaksuga maksustamise 
kahe paralleelse korra haldamine tooks kaasa nii ametiasutuste kui ka ettevõtete kulutuste 
märkimisväärse kasvu seoses maksukohustuste järgimise ja uute raamatupidamismenetluste 
rakendamisega;

 Direktiivi vastuvõtmine tooks kaasa ettevõtte kasumi ja tulu maksustamise reeglite 
täieliku muutmise olenemata sellest, kas ettevõte kuulub mõnda Euroopa kontserni, ning uue 
õigusliku raamistiku kehtestamise. Peale selle tekiks ka vajadus kehtestada rahvusvahelise 
maksustamise kontseptsioonid, mis on siseriikliku maksuõiguse jaoks täiesti uued ning 
koormaksid täiendavalt nii ettevõtjaid kui ametiasutusi;

 Direktiivi ettepanek võiks avaldada negatiivset mõju riigieelarvele, samas kui 
kavandatav ennetusklausel ei oleks piisav, et töötada vastu äriühingute tegevuste ulatuse 
põhjendamatule vähenemisele. Selles stsenaariumis võetakse liikmesriikide eelarvetest 
vähemaks maksutulu, mis on oluline osa vastava aasta eelarve planeerimisel ning 
siseriikliku poliitika rakendamise alus. Direktiivi ettepanek sisaldab veel ka sätet, mille 
kohaselt ei pea maksustamisperioodid vastama kalendriperioodidele ning võivad rühma 
siseselt erineda. See tooks kaasa tõsiseid halduslikke ja tehnilisi raskusi ning suurendaks 
ettevõtete jaoks maksu- ja raamatupidamisteenuste kulukust.

 Hoolimata Euroopa Komisjoni avaldusest, mille kohaselt loodaks kavandatavate 
meetmete tulemusel soodsamad tingimused ühtsel turul investeerimiseks, tähendaksid need 
Bulgaariale ning veel mitmele liikmesriigile investeeringute vähenemist. Seetõttu ei paku 
nõukogu direktiivi ettepanek ühtse turu probleemidele kõige proportsionaalsemat lahendust.
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Aruanne ja põhjendatud arvamus võeti vastu 12 häälega.

MONIKA PANAYOTOVA,
EUROOPA ASJADE KOMISJONI 
ESIMEES


