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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 Bulgarian tasavallan kansalliskokouksen perusteltu lausunto 
edellä mainitusta ehdotuksesta.
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VALVONTAVALIOKUNTA

Viitenro: 153-18-48/12.05.2011

MIETINTÖ

Aihe: Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta 
(CCCTB), nro  102-00-25/19.04.2011

I. Eurooppa-asioiden ja yhteisön varojen valvontavaliokunta (CEAOEF) keskusteli 
11. toukokuuta 2011 pidetyssä kokouksessaan ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä 
yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB), KOM(2011)0121, 16.3.2011, joka sisältyi 
kansalliskokouksen vuotuisen EU-asioita koskevan työohjelman (2011) kohtaan 28. 

II. CCCTB-ehdotuksessa esitetään yhdenmukaiset säännöt EU:ssa toimivien yritysten yhteisestä 
yhtiöveropohjasta. Yritysryhmittymä voi laskea yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan yhdenmukaisten 
sääntöjen mukaisesti EU:ssa ja toimittaa yhdistetyn veroilmoituksen siinä jäsenvaltiossa, jossa 
emoyhtiö (pääasiallinen veronmaksaja) on perustettu. 

Määritetty yhteinen veropohja jaettaisiin kaikkien ryhmän yhtiöiden kesken kolmen jakotekijän 
kaavalla. Näin määritettyä jokaisen yhtiön osuutta verokannasta verotettaisiin sen jäsenvaltion 
verotuksen mukaan, jossa yhtiö on perustettu.

Käyttöön otetaan uusi hallintokehys, jonka mukaan yhden jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 
hallinnoivat ja valvovat eri jäsenvaltioissa liiketoimintaa harjoittavia toisiinsa liittyvien yhtiöiden 
ryhmiä, joten mahdolliset riitatapaukset ratkaistaan kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisissa 
tuomioistuimissa. 

III. Ministerineuvoston toimittaman lausunnon mukaan Bulgaria vastustaa yhteisen yhdistetyn 
yhtiöveropohjan käyttöönottoa yhtiöverotusta varten Euroopan unionissa. 

Bulgaria katsoo, että kaikkia jäsenvaltioita koskevan yhteisen yhdistetyn 
yhtiöveropohjamekanismin käyttöönotto veisi EU:lta erilaisten verotussääntöjen ja 
veroasteiden mukanaan tuoman kilpailuedun, mikä johtaisi ulkomaisten investointien 
virtaamiseen ulos EU:sta kolmansiin maihin, joiden verojärjestelmät ovat suotuisammat.
Myös sekä jäsenvaltioiden että yritysten yritysverohallinnon kustannukset kasvavat 
merkittävästi.
Ehdotukseen neuvoston direktiiviksi sisältyy Bulgarian tasavallalle epäsuotuisia osatekijöitä, 
joista ongelmallisin on yhteisen yhdistetyn veropohjan kohdentamismekanismi. Bulgaria 
katsoo, että kolmen jakotekijän kaavan kolme jakotekijää eivät ole objektiivisia kriteereitä, 
joiden pohjalta on mahdollista laskea jokaisen ryhmään kuuluvan yhtiön suhteellinen osuus 
yhteisestä veropohjasta. Ehdotettu kohdentamismekanismissa ei oteta tarpeeksi hyvin 
huomioon jäsenvaltioiden talouksien erityispiirteitä eikä siinä oteta huomioon eroja näiden 
valtioiden talouskehityksessä ja elintasossa.
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Huolimatta siitä, että ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi ei suunnitella verotuksen 
yhdenmukaistamista, yhdistetyn veropohjan käyttöönotosta yksittäisille jäsenvaltioille 
koituvat kielteiset vaikutukset voidaan todennäköisesti kompensoida ainoastaan muuttamalla 
verotusta. Käytännössä tämä veisi jäsenvaltioilta merkittävän makrotaloudellista vakautta 
säätelevän keinon sekä mahdollisuuden varmistaa tasapainoiset talousarviot.

Ehdotettu yhteinen hallinnointikehys on merkittävä ongelma. Bulgaria katsoo, että 
hallintomenettelyjen osalta ehdotus ei ole loppuun saakka kehitetty. Siinä ei oteta huomioon 
eri jäsenvaltioissa sovellettavien yhtiöverotuksen hallintomenettelyjen merkittäviä eroja eikä 
eroja verohallinnon rakenteessa, kokoonpanossa ja työn organisoinnissa. Kahden rinnakkaisen 
yhtiöverojärjestelmän hallinnointi johtaisi toisaalta merkittävään kasvuun niin hallinnollisissa 
kuin yritysten kustannuksissa, ja toisaalta se aiheuttaisi syrjintää hallinnossa ja saman vastuun 
täyttämisessä eri veronmaksajaryhmien kesken. Yritystuloverosta säädetään Bulgariassa 
yritystuloveroa ja verotusta koskevassa laissa sekä vero- ja sosiaaliturvamenettelyä 
koskevassa hallintolaissa (TSSPC). Direktiiviehdotuksen hyväksyminen johtaisi täydelliseen 
muutokseen yritysten voittoja ja tuloja koskevissa verotussäännöissä, riippumatta siitä, 
kuuluvatko yritykset eurooppalaiseen ryhmään vai eivät, sekä uusien puitteiden 
käyttöönottoon TSSPC-lainsäädännössä.

IV. Talousarvio- ja rahoitusvaliokunta käsitteli ehdotusta neuvoston direktiiviksi 
kokouksessaan 4. toukokuuta 2011.

Valiokunta kannatti yksimielisesti ministerineuvoston ehdotuksesta neuvoston 
direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB) esittämää kantaa, jossa 
Bulgaria vastustaa yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönottoa EU:n tasolla.

Valiokunta katsoo, että ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä 
yhtiöveropohjasta on vastoin Bulgarian veropolitiikkaa ja kansallista etua.

Euroopan komissio toteaa, että ehdotus ei ole toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden mukainen. Euroopan komissio ei ole esittänyt riittävästi laadullisia 
ja määrällisiä indikaattoreita, jotka osoittaisivat, että jäsenvaltiot eivät omissa nimissään voisi 
toteuttaa ehdotettujen toimien tavoitteita riittävällä tavalla, kuten Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklan 3 kohdassa ja Lissabonin sopimuksen pöytäkirjassa nro 2 toissijaisuus-
ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta määrätään. Mitä tulee SEU 5 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettuun suhteellisuusperiaatteeseen, talousarvio- ja rahoitusvaliokunta katsoo, että 
ehdotuksessa neuvoston direktiiviksi ylitetään sopimukset, koska se johtaisi jäsenvaltioiden 
hallinnollisen ja taloudellisen taakan kasvuun.

Eurooppa-asioiden ja yhteisön varojen valvontavaliokunta hyväksyy ministerineuvoston 
kannan, jonka mukaan Bulgaria vastustaa yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönottoa 
yhtiöverotusta varten Euroopan unionissa.

Keskusteltuaan ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä 
yhtiöveropohjasta (CCCTB) – KOM(2011)0121, Bulgarian parlamentti esittää Eurooppa-
asioiden ja yhteisön varojen valvontavaliokunnan (CEAOEF) kautta seuraavan perustellun 
lausunnon toimitettavaksi yhteisön toimielimille:

1. Keskustellessaan ajankohtaisista EU-asioista, jotka koskivat EU:n uutta 
taloushallintoa ja yhtenäisiä sisämarkkinoita sekä koordinoituja toimia talous- ja 
rahoituskriisin kielteisistä vaikutuksista selviämiseksi CEAOEF on ilmaissut useaan 
otteeseen kantansa EU:n yhteisen veropolitiikan harjoittamisesta: lähestymistavan on 
oltava huolellinen, jotta mahdolliset muutokset eivät vaikuta kielteisesti yritysten 
toimintaolosuhteiden ennakoitavuuteen, vakauteen ja kilpailukykyyn.
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2. CEAOEF katsoo, että ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä 
yhtiöveropohjasta (CCCTB) on vastoin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita
seuraavista syistä:

Toissijaisuusperiaate

• CEAOEF katsoo, että ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisen yhdistetyn 
yhtiöveropohjan käyttöönotosta Euroopan tasolla on vastoin Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen (SEU) 5 artiklan 3 kohdassa määritettyä toissijaisuusperiaatetta,

• CEAOEF katsoo, että Euroopan komissio ei ole esittänyt riittävästi laadullisia 
ja määrällisiä indikaattoreita, jotka osoittaisivat, että jäsenvaltiot eivät omissa nimissään 
voisi toteuttaa ehdotettujen toimien tavoitteita riittävällä tavalla, kuten Lissabonin sopimuksen 
pöytäkirjassa nro 2 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta määrätään,

• CEAOEF katsoo, että jokaisen jäsenvaltion veropohja vastaa sen omia 
tuotantorakenteiden erityispiirteitä, Bulgarian kaltaiselle jäljessä olevalle taloudelle on 
äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon kiinnikuromisprosessi. Tässä vaiheessa yhteisen 
yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönotto Euroopan tasolla johtaisi niin kutsuttuun 
hintapaineeseen jäsenvaltioiden kesken – tämä olisi este yhtenäismarkkinoiden tehokkaalle 
yhdentymiselle,

• CEAOEF tukee Euroopan komission aloitetta yhteisten yhtiöverolakien 
yksinkertaistamisesta. Samalla se esitti selkeästi näkemyksensä, jonka mukaan yhteinen 
yhdistetty yhtiöveropohja koko EU:ssa veisi niin yksittäisiltä jäsenvaltioilta kuin EU:lta 
kokonaisuudessaan merkittävän kilpailuedun. Yhtiöverotus on merkittävä talouskasvun ja 
työllisyyden lisäämisen väline. Tämän osalta katsomme sen kuuluvan kansalliseen 
toimivaltaan.

• CEAOEF uskoo, että tietyissä jäsenvaltioissa, Bulgaria mukaan lukien, 
direktiivissä ehdotetun kolmen jakotekijän kaavan soveltaminen johtaisi veropohjan koon 
pienenemiseen. Tästä seuraisi välillinen paine niiden verotukseen. Bulgarian 
valtiovarainministeriön alustavien laskelmien mukaan nykyistä kymmenen prosentin 
veroastettamme olisi nostettava noin 3-4 prosenttia vajeen kompensoimiseksi kansallisen 
talousarvion tulopuolella.

• CEAOEF toteaa, että siirtohinnoitteluongelmaa ei ratkaista tällä 
direktiiviehdotukselle, vaan sitä siirretään ryhmän ja kolmansien osapuolien välillä. Lisäksi 
on tärkeää panna merkille, että yritysten veroetuudet kuuluvat kansalliseen päätösvaltaan.

• CEAOEF katsoo, että veropolitiikan alalla voidaan toteuttaa kansallisten 
verojärjestelmien koordinointitoimia, mutta veropohjaa ei pidä yhdistää

Yhteenvetona CEAOEF katsoo, että ehdotetun toimen tavoitteita ei voida toteuttaa paremmin 
EU:n tasolla. 

Suhteellisuusperiaate 

• Ehdotuksessa otetaan käyttöön EU:n tason sääntelyä, joka ei ole Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 5 artiklassa määritetyn suhteellisuusperiaatteen mukaista, 
koska sillä luodaan jäsenvaltioille hallinnollinen ja taloudellinen lisätaakka, kun otetaan käyttöön 
kaksi erillistä yhtiöverojärjestelmää. Sillä ylitetään näin se, mikä on tarpeen perussopimusten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.
• Direktiiviehdotuksessa visioidaan verotusta ja kirjanpitoa koskevien 
sääntöjen täydellistä erottamista ottamalla käyttöön verotase verotettavine tuloineen ja 
menoineen, jota on määrä käyttää perustana yhteisen veropohjan määrittämiselle. Kahden 
rinnakkaisen yritysverojärjestelmän hallinnointi johtaisi merkittävään kasvuun niin 
hallinnollisissa kuin yritysten kustannuksissa, mitä tulee verovaatimusten täyttämiseen ja 
uuden verokirjanpidon soveltamiseen.
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• Direktiiviehdotuksen hyväksyminen johtaisi täydelliseen muutokseen yritysten 
voittoja ja tuloja koskevissa verotussäännöissä, riippumatta siitä, kuuluvatko yritykset 
eurooppalaiseen ryhmään vai eivät, sekä uusien lainsäädäntöpuitteiden käyttöönottoon. 
Lisäksi kansainvälisen verotuksen käsitteitä olisi pantava täytäntöön kansallisessa 
verolainsäädännössä, eikä sellaisia ole käytetty valtiossamme tähän mennessä. Tämä 
muodostaisi yrityksille ja hallinnolle lisätaakan.
• Ehdotuksella neuvoston direktiiviksi saattaisi olla kielteisiä vaikutuksia 
kansalliseen talousarvioon. Varaumalla ei voitaisi kompensoida perusteettomia leikkauksia 
yritysten toiminnan laajuudessa. Suunnitelmalla viedään jäsenvaltioiden kansallisista 
talousarvioista verotuloja, jotka ovat osa kulloisenkin vuoden talousarviosuunnittelua ja 
perusta valtion kansallisen politiikan täytäntöönpanolle. Lisäksi direktiiviehdotuksella 
sallitaan se, että verokaudet eivät vastaa kalenterikausia ja että ne vaihtelevat ryhmän 
sisällä. Tämä johtaisi vakaviin hallinnollisiin ja teknisiin vaikeuksiin ja tekisi vero- ja 
kirjanpitotoimista yrityksille entistä kalliimpia.
• Vaikka ehdotetulla toimella luotaisiin entistä suotuisammat 
investointiedellytykset yhtenäismarkkinoiden puitteissa, Euroopan komission, mukaan 
investointien vaikutukset olisivat negatiivisia Bulgarian tasavallalle ja joillekin muille 
jäsenvaltioille. Ehdotettu neuvoston direktiivi ei näin ollen tarjoa kaikkein suotuisinta 
ratkaisua yhtenäismarkkinoilla havaittuun ongelmaan.

Mietintöä ja sitä koskevaa lausuntoa kannatettiin 12 äänellä.
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