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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.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi 
alamkoja põhjendatud arvamus eelnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Alamkoja põhjendatud arvamus

Saadetud Euroopa Parlamendi ja komisjoni presidendile ning nõukogu eesistujale subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 artikli 6 kohaselt. 

Direktiivi eelnõu ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta (7263/11)

Aluslepingu raamistik subsidiaarsuse põhimõtte järgimise hindamiseks 

1. Subsidiaarsuse põhimõte tekkis soovist tagada, et otsused tehtaks võimalikult lähedal liidu kodanikele. See on 

määratletud Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3:

„Valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega 

meetmeid ainult niisuguses ulatuses ja siis, kui liikmesriigid ei suuda riigi, piirkonna või kohalikul 

tasandil piisavalt saavutada kavandatava meetme eesmärke, kuid kavandatud meetme ulatuse või toime 

tõttu saab neid paremini saavutada liidu tasandil.”

2. ELi institutsioonid peavad tagama subsidiaarsuse põhimõtte „järjekindla järgimise“ 1, nagu on sätestatud 

protokollis nr 2 subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta.

3. Komisjon korraldab enne seadusandliku akti kohta ettepanekute tegemist laialdased konsultatsioonid. Nende 

konsultatsioonide korraldamisel võetakse vajaduse korral arvesse kavandatava meetme piirkondlikku ja 

kohalikku mõõdet.2

4. Vastavalt protokolli nr 2 artiklile 5 peab iga seadusandliku akti eelnõu sisaldama üksikasjaliku seletuse, mis 

võimaldab hinnata subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimist. Seletus peab sisaldama:

— hinnangut ettepaneku finantsmõju kohta;

— direktiivi puhul selle tagajärgede kohta liikmesriikide kehtestatavatele sätetele, vajaduse korral ka 

piirkondlikele õigusaktidele; ja

— järeldusi, miks liidu eesmärk on paremini saavutatav liidu tasandil, mida põhjendatakse kvalitatiivsete ja 

võimaluse korral kvantitatiivsete näitajatega. 

                                               
1 Protokolli nr 2 artikkel 1.
2 Protokolli nr 2 artikkel 2.



CM\867584ET.doc 3/8 PE464.958v01-00

ET

Üksikasjalikus seletuses peab kajastuma ka teadlikkus vajadusest, et mis tahes finants- või halduskohustus, mis

langeb liidule, riikide valitsustele, piirkondlikele või kohalikele asutustele, majandustegevuses osalejatele ja 

kodanikele, oleks minimaalne ja proportsionaalne taotletava eesmärgiga. 

5. Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõike 2 ja artikli 12 lõike b kohaselt tagavad riikide parlamendid 

subsidiaarsuse põhimõtte järgimise protokollis nr 2 sätestatud korra, s.t põhjendatud arvamuse menetluse 

kohaselt. 

Eelmine protokoll subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta

6. Amsterdami lepingule lisatud eelmine protokoll subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise 

kohta sisaldas abistavaid suuniseid subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamise kohta. Need suunised jäävad 

subsidiaarsuse põhimõtte järgimise oluliseks näitajaks:

„Et ühenduse meede oleks õigustatud, peavad olema täidetud mõlemad subsidiaarsuse põhimõtte aspektid: 

kavandatava meetme eesmärke ei saa piisavalt saavutada liikmesriikide meetmega nende riikide 

põhiseaduse süsteemi raames ja neid saab paremini saavutada ühenduse meetmega.

Eespool nimetatud tingimustele vastavuse uurimisel tuleb kasutada järgmisi suuniseid:

• kõnealusel küsimusel on mitut liikmesriiki mõjutavaid aspekte, mida ei saa rahuldavalt korraldada 

liikmesriikide meetmega;

• ainult liikmesriikide meede või ühenduse meetme puudumine oleks vastuolus asutamislepingu 

nõuetega (nagu vajadus korrigeerida konkurentsimoonutusi või vältida varjatud 

kaubanduspiiranguid või tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust) või kahjustaks 

muul viisil märkimisväärselt liikmesriikide huve;

• ühenduse tasandil võetav meede tooks selget kasu oma ulatuse või toime poolest võrrelduna 

meetmega liikmesriikide tasandil.“3

Ettepanek

7. Direktiivi eelnõu eesmärk on võtta kasutusele ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaas 

(CCCTB). Ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasiga võetaks kasutusele ühtne eeskirjade 

kogum, mida ELi liikmesriikides tegutsevad äriühingud saaksid kasutada oma maksustatava kasumi 

                                               
3 Artikkel 5.
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maksustamisbaasi arvutamiseks ja mis võimaldaks kontsernidel maksustamise eesmärgil välja arvutada oma 

konsolideeritud kasumi kogu ELis.

8. Kasum jaotataks seejärel kontserni kuuluvate äriühingute vahel jaotamise valemi alusel, milles arvestatakse 

käivet, töötasusid, töötajate arvu ja varasid igas liikmesriigis. Seejärel maksustaksid liikmesriigid oma 

liikmesriigis asuvate äriühingute kasumi.

9. Kasumi sellisel alusel jaotamine tähendaks olulist status quo muutmist – praegune kord näeb ette eraldi 

raamatupidamist igas liikmesriigis sissetulekute asukoha ja seega tasumisele kuuluva maksu määramiseks.

Ettepanekuga jaotataks maksustamisbaas liikmesriikide vahel ümber, kuid nad kehtestaksid jätkuvalt omaenda 

ettevõtte tulumaksu määrad.

10. Vastuvõtmise korral tuleks direktiiv riiklikku õigusesse üle võtta. Liikmesriikidelt nõutaks kahe erineva 

maksusüsteemi haldamist, milleks on nende senine riiklik süsteem, mille suhtes kehtivad olemasolevad 

õigusaktid, ja CCCTB. Ühendkuningriigi valitsuse arvamuse kohaselt ei nõuaks see Ühendkuningriigi kehtivate 

õigusaktide kohandamist, kuid suurendaks kulusid: tekiksid uued kulud seoses teiste haldusasutustega 

kooskõlastamise vajadusega, ja ühekordsed kulud, näiteks töötajate koolitamise ja IT süsteemide täiustamise 

kulud.

Mõjuhinnang

11. Komisjoni ettepanekule on lisatud seletuskiri, mõjuhinnangu kokkuvõte ja mõjuhinnang. Mõjuhinnangus on 

järgitud peasekretariaadi suuniseid mõjuhinnangu koostamiseks ning selles on esitatud: „i) ülevaade 

konsultatsiooniprotsessist; ii) olemasolevate probleemide kirjeldus; iii) poliitika eesmärgid ning iv) võrdlus 

alternatiivsete poliitikavalikute vahel, millega saaks seatud eesmärke saavutada.”4 See hõlmab ka komisjoni 

algatatud viie uuringu tulemusi. Neli alternatiivset poliitikavalikut on: kavandatav vabatahtlik CCCTB, 

kohustuslik CCCTB, vabatahtlik ettevõtte tulumaksu ühtne maksustamisbaas (maksutulemuste konsolideerimise 

asemel jääks alles eraldi raamatupidamisarvestus) ja kohustuslik ettevõtte tulumaksu ühtne konsolideeritud 

maksustamisbaas.

12. Komisjoni eelistatava võimaluse mõjuhinnang näitab, et kui Ühendkuningriik osaleks selles koos kõigi 

teiste 26 liikmesriigiga, suureneks Ühendkuningriigi osa ELi konsolideeritud maksustamisbaasis 20,3%-lt 

20,5%ni.

                                               
4 Seletuskiri, lk 7.
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13. ELi tasandil näitab mõjuhinnang negatiivset mõju investeeringutele (-0,74%-lt -0,87%ni), tööhõivele (0%-lt 

-0,01%ni) ja SKPle (-0,15%-lt -0,17%ni) ning ainult vähest heaolu paranemist (+0,02%).

14. Ühendkuningriigi osas näitab mõjuhinnang negatiivset mõju investeeringutele (-0,77%-lt -0,93%ni), 

tööhõivele (-0,03%-lt -0,04%ni) ja SKPle (-0,02%-lt -0,05%ni) ning ainult vähest heaolu paranemist (0-lt 

+0,02%ni).

15. Komisjon tunnistab, et ettepaneku täpset mõju eri liikmesriikide maksutuludele on raske prognoosida.

Ettepanekuga jaotataks ELi ettevõtte maksustamisbaas liikmesriikide vahel tegelikult jaotusteguri alusel ümber.

Seletuskirjas märgitakse, et: 

„Tegelikult sõltub mõju liikmesriikide tuludele riiklikust poliitikavalikust seoses eri maksumeetmete 

võimaliku kohandamisega ja kohaldatavate maksumääradega. Seega on raske prognoosida igale 

liikmesriigile avalduvat mõju. Üldpõhimõtte erandina võib juhul, kui maksustamisbaasi liikmesriikidele 

jaotatud osa ei peegelda täpselt äritegevuse ulatust, kaitseklausliga näha ette alternatiivse meetodi 

kasutamise.”5

Ühendkuningriigi valitsuse seisukoht

16. Ühendkuningriigi valitsus leiab, et komisjoni hinnangutes mõjule, mida ettepanek avaldab 

Ühendkuningriigile ja mõjuhinnangus tervikuna, esineb märkimisväärseid vajakajäämisi. Valitsus ei nõustu 

eeldusega, et CCCTB on vajalik ettepaneku laiemate eesmärkidega tegelemiseks või et 27 erinevat riiklikku 

ettevõtte tulumaksusüsteemi takistavad loomuldasa siseturu nõuetekohast toimimist. Valitsus ei ole veendunud, 

et CCCTB on vajalik ELi ettevõtte tulumaksu süsteemide lihtsuse ja tõhususe parandamiseks. Valitsus on 

arvamusel, et ettepanekuga kaotada soovitavaid piiriülese tegevuse fiskaaltõkkeid – maksuseaduste täitmisega 

seotud kulusid, topelt- ja ülemaksustamist – saab vähendada ka teiste meetodite, näiteks mitteametliku 

koordineerimise või kahepoolsete lahenduste abil. Seetõttu ei ole ta veendunud, et komisjon on piisavalt hästi 

põhjendanud ELi tasandil tegutsemise vajalikkust ja seda, et ettepanek järgib subsidiaarsuse ja 

proportsionaalsuse põhimõtte nõudeid; kui läbirääkimised algavad, avaldab valitsus komisjonile survet, et ta 

esitaks täiendavaid analüüse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimise kohta.

                                               
5 Lk 6.
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Direktiivi aspektid, mis ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele

17. Alamkoda on seisukohal, et direktiivi eelnõu ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi 

kohta ei järgi protokollis nr 2 komisjonile kehtestatud menetluskohustusi ega subsidiaarsuse põhimõtet 

järgmistes aspektides.

i) Menetluskohustuste mittejärgimine

18. (Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte) mõjuhinnangu punkt 2.4 ei sisalda üksikasjalikku seletust, 

mis võimaldab hinnata subsidiaarsuse (ja proportsionaalsuse) põhimõtte järgimist, nagu nõutakse protokolli nr 2 

artiklis 5. Mõjuhinnangu kokkuvõttes on märgitud, et mõjuhinnangus on järgitud peasekretariaadi suuniseid 

mõjuhinnangu koostamiseks, mis ilmselt ei sisalda sätet üksikasjaliku seletuse kohta vastavalt protokolli nr 2 

artiklile 5 (vt eelpool lõige 11). Punkt 2.4 jääb väga kaugele üksikasjalikkuse tasemest, mis on vajalik ELi 

tasandil tegutsemise vajalikkuse põhjendamiseks, ja sisaldab ka ebaolulisi kaalutlusi seoses õigusliku aluse ja 

ELi põhiõiguste hartale vastavusega:

„2.4. Subsidiaarsus ja proportsionaalsus

„Ühenduse õigus [sic] tegutseda otsese maksustamise valdkonnas on kehtestatud Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklis 115, milles sätestatakse, et „nõukogu annab komisjoni ettepaneku põhjal ning pärast 

konsulteerimist Euroopa Parlamendi ning majandus- ja sotsiaalkomiteega ühehäälselt direktiive 

liikmesriikide niisuguste õigus- ja haldusnormide ühtlustamiseks, mis otseselt mõjutavad siseturu rajamist 

või toimimist.” Lisaks on kavandatavad poliitikavõimalused kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

„Nagu eelmistes lõikudes märgitud, pärsib praegune 27 eri riikliku ettevõtte tulumaksusüsteemiga 

raamistik siseturu nõuetekohast toimimist. Liikmesriigid ei suuda leida sellele probleemile terviklikku 

lahendust. Riiklikul tasandil kavandatav ja rakendatav kooskõlastamata tegevus teeks praeguse olukorra 

veelgi keerulisemaks, sest maksumaksjad peavad ikkagi tegelema nii mitme maksuhalduriga, kui mitmes 

jurisdiktsioonis nad on maksukohustuslased. Ühenduse tegevus on vajalik seoses ühtsete eeskirjade 

õigusliku raamistiku loomisega. Komisjon on võtnud algatuse, pidades silmas subsidiaarsuse põhimõtet, 

mille kohaselt säilitavad liikmeriigid sõltumatuse siseriiklike ettevõtte tulumaksumäärade kehtestamisel.

„Praeguse algatuse alusel võetavad meetmed on sobivad ja vajalikud soovitava lõpptulemuse 

saavutamiseks (s.t proportsionaalsed). Käesolevas dokumendis uuritud igakülgsed ettepanekud ei tähenda 

ELi ettevõtte tulumaksumäärade ühtlustamist ja seetõttu ei piira liikmesriikide suutlikkust mõjutada 

ettevõtte tulumaksust saadava tulu soovitud suurust. Need ei sekku riikide valikutesse avaliku sektori 
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sekkumise ulatuse ja maksutulude koostise tähenduses. Need pakuvad tõhusamat viisi riiklike ettevõtte 

tulumaksu süsteemide killustumisest põhjustatud probleemide ühiseks lahendamiseks tõhusama siseturu 

eesmärgil. Kooskõlas üldise arusaamaga subsidiaarsuse põhimõttest pakuvad need lahendusi, mis 

võimaldavad leida ühiselt lahendusi 27 riikliku maksusüsteemi eraldi toimimisest põhjustatud turu 

vajakajäämistele.“6

19. Euroopa Liidu lepingu artikli 5 tingimus on see, et otsused tehtaks võimalikult lähedal liidu kodanikele.

Sellest tingimusest kõrvalekaldumist ei tohiks võtta iseenesestmõistetavana, vaid seda tuleks piisava 

üksikasjalikkuse ja selgusega põhjendada, nii et liidu kodanikul on võimalik aru saada kvalitatiivsetest ja 

kvantitatiivsetest põhjustest, mis viivad järelduseni, et riiklike meetmete asemel on õigustatud meetmed ELi 

tasandil. Komisjon ei ole mõjuhinnangus täitnud protokolli nr 2 artiklis 5 talle pandud kohustusi esitada 

üksikasjalik seletus subsidiaarsuse põhimõtte kohta.

ii) Subsidiaarsuse põhimõtte mittejärgimine

20. Ettepaneku esimeses põhjenduses on sätestatud seadusandlik eesmärk:

„1. Äriühingud, kes soovivad Euroopa Liidu sees teha piiriüleselt äri, põrkuvad tõsistele takistustele ja 

turumoonutustele, mis on tingitud 27st erinevast ettevõtte tulumaksu süsteemist. Sellised takistused ja 

moonutused häirivad siseturu korrektset toimimist Need vähendavad soovi investeerida ELis ning on 

vastuolus prioriteetidega, mis on esitatud komisjoni 3. märtsil 2010. vastuvõetud teatisega „Euroopa 

2020. aastal – Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia”. Samuti on need vastuolus 

konkurentsivõimelise sotsiaalse turumajanduse nõuetega.”7

21. Kõnealuse eesmärgi vastavust subsidiaarsuse põhimõttele on hinnatud eelpool lõikes 6 esitatud suuniste 

valguses.

22. Mõjuhinnangus sisaldub pigem oletus kui selged tõendid kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate kujul 

selle kohta, et käsitletaval küsimusel on riikidevahelisi aspekte, mida ei saa rahuldavalt reguleerida 

liikmesriikide tegevusega, näiteks Ühendkuningriigi valitsuse soovitatud mitteametliku koordineerimise kaudu.

23. Samuti sisaldub mõjuhinnangus pigem oletus kui selged tõendid kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete näitajate 

kujul selle kohta, et üksnes liikmesriikide meetmed või ELi meetmete puudumine läheks vastuollu ELi 

aluslepingute nõuetega, antud juhul siseturuga. Samal ajal kui on selge, et erinevad ettevõtte tulumaksusüsteemid 

                                               
6 Lk 15-16.
7 Ettepaneku põhjendus 1.
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panevad lisakoormuse rohkem kui ühes ELi liikmesriigis tegutsevatele ettevõtetele ja et ettevõtte tulumaksu 

ühtne maksustamisbaas leevendaks seda koormust, ei ole see sama mis komisjoni väide, et seda laadi koormused 

kujutavad endast tõket siseturu toimimisele: 

„maksutõkkeid, millega ELi ettevõtted üle riigipiiride laienedes silmitsi seisavad, võib määratleda kulusid 

suurendavate tõketena, mille tulemuseks on turule sisenemise piirangud. Kõnealuste tõkete kõrvaldamine 

sarnaneb liberaliseerimise poliitikaga, mida on vaja analüüsida siseturul kehtiva asutamisvabaduse 

raamistikus.“8

Mõjuhinnangus puuduvad piisavad tõendid ettepaneku põhjendamiseks selle alusel, et see „sarnaneb 

liberaliseerimise poliitikaga, mida on vaja analüüsida siseturul kehtiva asutamisvabaduse raamistikus.“

24. Mõjuhinnangus ei ole piisavalt kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid tõendeid selle kohta, et ühenduse tasandil 

võetav meede tooks selget kasu oma ulatuse või toime poolest, võrreldes meetmega liikmesriikide tasandil.

Kuigi maksuseaduste täitmisega seotud kulude vähenemist hinnatakse ligikaudu 7% suuruseks, näitab 

mõjuhinnang ELi tasandil negatiivset mõju investeeringutele, tööhõivele ja SKP-le ning ainult vähest heaolu 

paranemist. Sama küsitav on kasu liikmesriikide jaoks: peetakse vajalikuks kaitseklauslit, mis võimaldab 

kasutada maksustamisbaasi jaotamise alternatiivset meetodit seal, kus maksustamisbaasi ümberjaotamist 

peetakse mõne liikmesriigi suhtes ebaõiglaseks.

25. Nimetatud põhjustel teeb alamkoda järelduse, et kõnealuses ettepanekus ei järgita subsidiaarsuse põhimõtet. 

                                               
8. Mõjuhinnangu punkt 2.3 „Probleemide kokkuvõte ja lähtestsenaarium“, lk 14.


