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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 Slovakian tasavallan kansallisvaltuuston perusteltu lausunto 
edellä mainitusta ehdotuksesta.
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SLOVAKIAN TASAVALLAN KANSALLISVALTUUSTON EUROOPPA-
ASIOISTA VASTAAVA VALIOKUNTA

25. istunto

106

P ä ä t ö s
Slovakian tasavallan kansallisvaltuuston Eurooppa-asioista vastaavalta 

valiokunnalta

tehty 12. toukokuuta 2011

Slovakian tasavallan kansallisvaltuuston Eurooppa-asioista vastaava valiokunta

tutkittuaan ehdotusta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB)

A. korostaa, 

että Slovakian tasavallan pitkän aikavälin kanta on, ettei välittömiä veroja yhtenäistetä EU:n 
tasolla;

B. katsoo,

että veroasteiden asettaminen kuuluu Euroopan unionin jäsenvaltioiden yksinomaisen toimivallan 
soveltamisalaan;

C. toteaa,

että kokonaisverotulot muodostuvat veroasteiden ja veropohjan koon yhdistelmästä;

D. tunnustaa,

että direktiiviluonnos voi vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen ja bruttokansantuotteen (BKT) 
kasvuun, ja sen vuoksi se voi vähentää monen Euroopan unionin jäsenvaltion yleistä vaurautta, ja 
ettei valiokunta ole vakuuttunut, että direktiiviluonnos auttaisi yksinkertaistamaan ja tehostamaan 
verotusjärjestelmiä Euroopan unionissa, vaan se päinvastoin lisäisi kustannuksia, jotka aiheutuvat 
oikeushenkilöiden yhteisen verokannan uuden järjestelmän käyttöönotosta, sekä mahdollisesti 
hallinnollista taakkaa;
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E. korostaa,

että Euroopan komissio ei esittänyt vaikutusten arvioinnissaan analyysiä vaikutuksista, joita 
direktiivin toimeenpano aiheuttaisi jäsenvaltioiden talousarviotuloille;

F. uskoo,

että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevan pöytäkirjan 5 artiklan 
mukaan toimitetuissa direktiivin perusteluissa ei ollut riittäviä perusteita sille, että direktiivi olisi 
toissijaisuusperiaatteen mukainen; Euroopan komissio antoi ehdotuksen, jota se ei pystynyt 
perustelemaan tyydyttävästi;

G. uskoo,

että direktiiviluonnos ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen, ja toimittaa sen vuoksi Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 12 artiklan, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa 
tehdyn pöytäkirjan sekä toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteesta tehdyn pöytäkirjan 12 artiklan 
mukaisesti perustellun lausuntonsa liitteessä;

H. määrää

valiokunnan puheenjohtajan 

ilmoittamaan Slovakian tasavallan kansallisvaltuuston puheenjohtajalle, Slovakian tasavallan 
varapääministerille ja valtiovarainministerille, Euroopan komission puheenjohtajalle, Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajalle ja Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajalle hyväksytystä 
päätöksestä.

/allekirjoitus/

Slovakian tasavallan kansallisvaltuuston Eurooppa-asioista vastaavan valiokunnan päätöksen 
N:o 106 liite

1. On ensin todettava, että Slovakian tasavallan pitkäaikaiseen strategisiin etuihin kuuluu, ettei 
verotusta yhtenäistetä EU:n tasolla. Slovakian tasavallan pääministerin pyynnöstä euroalueen 
maiden valtion ja hallitusten päämiesten hyväksymissä päätelmissä (11. maaliskuuta 2011) 
todettiin selvästi erillisessä virkkeessä, että välitön verotus kuuluu jäsenvaltioiden toimivallan 
soveltamisalaan. Samaan aikaan Slovakian tasavallan hallitus sitoutui vuosia 2010–2014 
koskevassa hallituksen ohjelmajulistuksessa siihen, ettei se hyväksyisi Euroopan verojen 
yhtenäistämiseen yhtiöveron alalla. Verotuksen itsemääräämisoikeutta välittömän verotuksen 
osalta sekä riippumatonta talousarviopolitiikkaa pidetään valtion itsemääräämisoikeuden 
keskeisenä tekijänä.

2. Kiinnitämme huomiota myös kustannuksiin, jotka liittyvät oikeushenkilöiden yhteisen verokannan 
uuden järjestelmän käyttöönottoon, sekä hallinnollisen taakan mahdolliseen kasvamiseen.
Katsomme, että vapaaehtoisuuden periaatteeseen perustuva järjestelmä on erittäin epäedullinen.

3. Toinen toteamamme kielteinen seikka on, että nykytilanteeseen verrattuna EU:n jäsenvaltioilla voi 
olla vähemmän joustavuutta vastata muuttuvaan taloudelliseen tilanteeseen ja 
liiketoimintaympäristöön veropolitiikan avulla. CCCTB-järjestelmää ehdotetaan pantavan 
täytäntöön direktiivin kautta, ja siten muutosten toimeenpaneminen kansallisessa lainsäädännössä 
vaatisi nykyistä enemmän toimia.
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4. Korostamme erityisesti, että kyseisen direktiivin hyväksyminen vaikuttaisi kielteisesti työllisyyteen 
ja kansalliseen bruttokansantuotteen kasvuun ja mahdollisesti myös jäsenvaltioiden 
talousarviotuloihin. Euroopan komissio antoi direktiiviluonnoksen, jonka seurausten määrää se ei 
voinut esittää tyydyttävästi.

5. Kun otetaan huomioon, että Euroopan komissio ehdottaa, että ainoastaan veropohjan laskemista 
säädellään ja veroasteiden yhtenäistämistä vältetään, korostamme, että kokonaisverotulot tulevat 
molempien tekijöiden eli veroasteiden ja veropohjan koon yhdistelmästä.

6. Katsomme, että direktiiviluonnoksen suurin puute on se, ettei Euroopan komissio esittänyt 
vaikutusten arvioinnissaan analyysiä erityisistä vaikutuksista, joita CCCTB-järjestelmän 
toimeenpano aiheuttaisi jäsenvaltioiden talousarviotuloille. Tällä tarkoitetaan laskennan kaltaisia 
vaikeuksia, sillä verotulot riippuisivat poliittisista päätöksistä, jotka koskevat erilaisten 
veroinstrumenttien tai veroasteiden soveltamisen korjauksia. Toisin sanoen Euroopan komissio 
ehdottaa uutta oikeushenkilöiden verojärjestelmää tietämättä, miten se voi vaikuttaa 
jäsenvaltioiden talousarvioihin.

7. Toinen huomaamamme seikka on kustannukset vapaaehtoisen CCCTB-järjestelmän 
täytäntöönpanosta jäsenvaltioiden verohallinnoissa. Jos CCCTB-järjestelmä olisi vapaaehtoinen, 
voitaisiin keskittyä rajatylittäviin talousyhteisöihin, jotka hyötyisivät kyseisestä järjestelmästä, 
mutta toisaalta se loisi 28 kansallista rinnakkain toimivaa verojärjestelmää (CCCTB-järjestelmä 
sekä nykyiset 27 kansallista voimassa olevaa verojärjestelmää). Siksi voimme olettaa, että 
toimenpide ei vähentäisi odotetusti yhteisön veronkantoon liittyviä hallinnollisia kustannuksia eikä 
se tehostaisi yhtiöveron keräämistä, koska se vaatisi lisäkustannuksia, jotta voitaisiin varmistaa 
kaksoisjärjestelmän hallinto ja yhtiöveron kanto.


