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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

26.5.2011

TEATIS LIIKMETELE
(42/2011)

Teema: Slovaki Vabariigi Rahvusnõukogu 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 järgimise eest 
õiguskomisjon.

Teavitamise eesmärgil on teatisele lisatud Slovaki Vabariigi Rahvusnõukogu põhjendatud 
arvamus eelnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

SLOVAKI VABARIIGI RAHVUSNÕUKOGU

EUROOPA ASJADE KOMISJON

25. istung

106

M ä ä r u s
Slovaki Vabariigi Rahvusnõukogu Euroopa asjade komisjon

12. mai 2011

Slovaki Vabariigi Rahvusnõukogu Euroopa asjade komisjon,

arutanud nõukogu direktiivi eelnõu ettevõtete ühtse konsolideeritud tulumaksubaasi (CCCTB) kohta

A. rõhutab, et

 Slovaki Vabariigi pikaajaliseks seisukohaks on mitte harmoniseerida otseseid makse Euroopa Liidu 
tasandil;

B. tõdeb, et

maksumäära küsimus jääb Euroopa Liidu liikmesriikide ainupädevusse;

C. tuletab meelde, et

üldine maksutulu moodustub maksubaasi ja maksumäärade kombinatsioonina;

D. usub, et

direktiiv võib mõjutada negatiivselt SKP kasvu ja tööhõivet ning seeläbi halvendada paljude Euroopa 
Liidu liikmesriikide heaolu; samuti ei ole veendunud, et direktiiv aitab kaasa maksusüsteemide 
ühtlustamisele ja tõhustamisele Euroopa Liidus, hoopis vastupidi, see suurendab uue ettevõtete 
konsolideeritud maksubaasi rakendamisega seotud kulusid ja võib kaasa tuua halduslikke probleeme;

E. rõhutab, et
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Euroopa Komisjon ei arvestanud oma mõjuanalüüsis piisavalt nimetatud määruse konkreetset mõju 
liikmesriikide maksutuludele;

F. on seisukohal, et

direktiivi seletuskiri, mis on koostatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist 
käsitleva protokolli artikli 5 alusel, ei kinnita piisavalt subsidiaarsuse põhimõtte järgimist. Euroopa 
Komisjon on esitanud eelnõu, mida ei ole võimalik rahuldavalt kvantifitseerida;

G. leiab, et

direktiivi eelnõu on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega ja esitab seetõttu vastavalt Euroopa Liidu 
lepingu artiklile 12, riikide parlamentide rolli käsitlevale protokollile ning subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklile 6 lisas toodud põhjendatud 
arvamuse;

H. kohustab

komisjoni esimeest

informeerima vastuvõetud resolutsioonist Slovaki rahvusnõukogu esimeest, Slovaki Vabariigi 
asepeaministrit ja rahandusministrit, Euroopa Komisjoni presidenti, Euroopa Parlamendi presidenti ja 
Euroopa Liidu Nõukogu eesistujat.

/allkiri/

 Slovaki Vabariigi rahvusnõukogu Euroopa asjade komisjoni määruse nr 106 lisa

1. Eelkõige tuleb rõhutada, et otseste maksude harmoniseerimist puudutav vaatepunkt on vastuolus
Slovaki Vabariigi pikaajaliste strateegiliste huvidega erinevatel ELi tasanditel. Kasutades õigust 
esitada oma seisukoht, rõhutas Slovaki Vabariigi valitsus eurotsooni riikide riigipeade ja 
valitsusjuhtide kohtumisel (11.3.2011) oma iseseisvas vetos, et otsene maksustamine on liikmesriikide 
pädevuses. Samuti on Slovaki Vabariigi valitsus oma tegevuskava deklaratsioonis aastateks 2010–
2014 lubanud, et ei nõustu Euroopa Liidu maksude harmoniseerimisega otseste maksude osas.
Maksualast iseseisvust ja iseseisvat eelarvepoliitikat peetakse riigi suveräänsuse oluliseks osaks.

2. Juhime tähelepanu ka kuludele, mis kaasnevad uue ettevõtete konsolideeritud maksubaasi 
rakendamisega ning sellega seotud võimalikele halduslikele probleemidele. Konstateerime, et 
vabatahtlikkuse põhimõttele tuginev süsteem on äärmiselt ebasoodne.

3. Peame negatiivseks asjaolu, et ELi liikmesriikide paindlikkus majanduses ja ettevõtluskeskkonnas 
toimuvatele muudatustele maksupoliitika vahenditega reageerimisel võib väheneda. Direktiiviga 
kehtestatav CCCTB süsteem surub peale muudatused, mis on ajutiselt rangemad kui riikide seadustes 
kehtestatud.

4. Lisaks sellele leiame, et kõnealune direktiiv võib mõjutada negatiivselt SKP kasvu ning tööhõivet, 
samuti eeldame negatiivset mõju liikmesriikide eelarvete tuluosale. Euroopa Komisjon on esitanud 
eelnõu, mida ei ole võimalik rahuldavalt kvantifitseerida.
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5. Euroopa Komisjon soovib muuta vaid ettevõtete maksustamisbaasi arvutamist ja vältida 
maksumäärade harmoniseerimist, rõhutame aga, et üldine maksutulu moodustub nende kahe faktori, 
s.t maksubaasi ja maksumäärade kombinatsioonina.

6. Direktiivi eelnõu oluliseks puuduseks peame asjaolu, et Euroopa Komisjon ei arvestanud oma 
mõjuanalüüsis piisavalt CCCTB konkreetset mõju liikmesriikide maksutuludele, seejuures viidatakse 
selliste arvutuste keerukusele, kui maksutulud sõltuvad „poliitilistest otsustest, mis puudutavad eri 
maksumeetmete kasutamist või maksumärade rakendamist“. Euroopa Komisjon kavandab seega uut 
ettevõtete maksusüsteemi, teadmata, milline on selle süsteemi mõju liikmesriikide eelarvetele.

7. Veel üks aspekt, millele soovime tähelepanu juhtida, on CCCTB vabatahtliku iseloomuga seotud 
kulud, mida kannavad liikmesriikide maksuasutused. Asjaolu, et CCCTB süsteem on fakultatiivne, 
mõjutab ühest küljest rahvusvahelisi ettevõtteid, kellele see süsteem oleks kasulik, teisest küljest aga 
loob see 28 paralleelselt toimivat maksusüsteemi (eeldusel, et CCCTB süsteem luuakse 27 riigi 
olemasolevate maksusüsteemide kõrvale). Seega võime eeldada, et see meede ei vähenda ettevõtete 
administratiivkulusid ega muuda efektiivsemaks ettevõtete tulumaksu kogumist, sest sellega 
kaasnevad lisakulud ettevõtete tulumaksu kogumise topeltsüsteemi haldamiseks.


