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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

27.5.2011

TEATIS LIIKMETELE 
(43/2011)

Teema: Dáil Éireanni (Iiri parlamendi alamkoja) põhjendatud arvamus, mis käsitleb
ettepanekut 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 Iirimaa Dáil Éireanni põhjendatud arvamus 
eelnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

DÁIL ÉIREANN
PÕHJENDATUD ARVAMUS,

MIS KÄSITLEB ETTEPANEKUT VÕTTA VASTU NÕUKOGU DIREKTIIV 
ETTEVÕTTE TULUMAKSU ÜHTSE KONSOLIDEERITUD MAKSUSTAMISBAASI 

KOHTA (KOM(2011) 121).

1. Komisjon ei ole piisaval määral täitnud menetlusnõudeid (protokoll 2, artikkel 5), et anda 
üksikasjalik põhjendus piisava hulga kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajatega, selleks et 
võimaldada liikmesriikide parlamentidel täielikult hinnata niisuguse piiriülese ettepaneku kõiki 
subsidiaarsust puudutavaid tagajärgi. Ilma piisavate tõenditeta on keeruline järeldada, et ELi 
seadusandlik tegevus on ühtaegu nii vajalik kui ka kasulikum kui individuaalne tegevus.

2. Ettepanek ei vasta suhtelistele tulemuslikkuse nõuetele vajaduse või suurema kasulikkuse 
kriteeriumides.

Komisjoni ettepanekus ega mõjuhinnangus ei ole kinnitust leidnud, et

a. ELi seadusandlus on täielikult õigustatud kui parim viis ettepaneku laiemate eesmärkide 
saavutamiseks. Ei ole tõendatud, et üksnes liikmesriikide tegevused (näiteks mitteformaalne 
koordineerimine või kahepoolsed lahendused) ei võiks olla samavõrd tulemuslikud 
piiriülest tegevust tõkestavate maksusätete ületamisel, millele selgelt osutatakse.

b. 27 erinevat riiklikku ettevõtte tulumaksusüsteemi takistavad sisemiselt siseturu 
nõuetekohast toimimist. Tegelikult kehtestaks ettepanek igas liikmesriigis teise paralleelse 
toimimissüsteemi, mis ei parandaks ettevõtte tulumaksusüsteemide lihtsust ega 
tulemuslikust ELis.

c. Suurem kasu tuleneb avaldatud ettepaneku piiratud ulatuses rakendamisel, mis tundub 
pigem olevat suunatud väga suurtele kui väiksematele ettevõtetele. Alustavad VKEd
peavad mõistma olemasolevaid tegutsemise ning kauplemise tõkkeid 27 liikmesriigis, kus 
tõrkeid kõrvaldatakse. Seda aspekti ettepanekus ei käsitleta, mistõttu ei pruugi ettepanek 
oma osutatud eesmärke täita.
See väljajätmine on tõepoolest tekitanud kahtlusi, et ettepanek võib sobida rohkem 
suurematele liikmesriikidele. Seda kinnitavad uurimistulemused, mille kohaselt Iirimaa 
oleks nende kuue riigi hulgas (koos Portugali, Poola, Soome, Tšehhi Vabariigi ja 
Bulgaariaga), kelle äritegevust CCCTB kõige enam mõjutaks.

3. Mõjuhinnangust selgub, et ettepanek võib üksikutele liikmesriikidele kaasa tuua olulisi ning 
tõenäoliselt ebavõrdseid kulutusi. Puuduvad konkreetsed ja kvantitatiivsed hinnangud niisuguste 
poliitiliste tulemuste õigustamiseks, eelkõige arvestades selget riski vähendada mitmes 
liikmesriigis ettevõtte tulumaksust tulenevaid eelarvetulusid koos eeldatava SKP vähenemisega, 
tööhõivet ning otseseid välisinvesteeringuid.

4. Tegelikult põhineb suur osa ettepaneku põhjendustest oletustel ning selle uue poliitika 
tagajärgede kohta ei ole piisavalt andmeid. Komisjon ise möönab seletuskirjas, et
„...mõju liikmesriikide tuludele sõltub tegelikult riiklikust poliitikavalikust seoses erinevate 
maksumeetmete võimaliku kohandamisega või kohaldatavate maksumääradega. Seega on raske 
prognoosida igale liikmesriigile avalduvat mõju“.
Siiski seadustaks ettepanek ELi liikmesriikide ettevõtte tulumaksubaasi tulemusliku 
ümberjaotamise, mis põhineb uutel jaotusnäitajatel. Peamine kitsaskoht, millega ettepanek ega 
mõjuhinnang ei tegele, on küsimus, miks peaksid 27 liikmeriiki seadustama sellise ebavõrdse 
poliitilise tagajärje?
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5. Samuti võib direktiivi finantsmõjude ühendamine riiklike poliitiliste otsustega otsese tulumaksu 
kohta kaasa tuua asjaomaste vastutuspädevuste hägustumise. Lepingute kohaselt ei ole komisjon 
pädev ettevõtete otsese tulumaksu alal. Ei tohi esitada ELi seadusettepanekuid, millel on kaudne 
mõju riikide suveräänsusele, eesmärgiga leevendada neist riikidest tulenevaid mis tahes 
negatiivseid finantsmõjusid.

17. mai 2011
KEHTIVA KORRA 103 ERIKOMITEE

ARUANNE KEHTIVA KORRA 105 ALUSEL ETTEPANEKU KOHTA VÕTTA VASTU 
NÕUKOGU DIREKTIIV ETTEVÕTTE TULUMAKSU ÜHTSE KONSOLIDEERITUD 

MAKSUSTAMISBAASI KOHTA (KOM(2011) 121)

Sissejuhatus
1. Subsidiaarsuse põhimõte on Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 3 määratletud järgmiselt:

„Valdkondades, mis ei kuulu liidu ainupädevusse, võtab liit subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt 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“.

Artikli 5 lõikega 3 pannakse liikmesriikide parlamentidele ühtlasi eriline kohustus tagada, et ELi 
institutsioonid kohaldavad subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid kooskõlas protokolliga 2.

2. Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikega 3 kehtestatud kriteerium on tegelikult „suhtelise 
tulemuslikkuse”

proov, mis hõlmab „vajalikkuse” ja „suurema kasu” kriteeriume:1

(i) Vajalikkus – Kas ELi tegevus on vajalik ettepaneku eesmärkide saavutamiseks? Kas 
ettepaneku eesmärke on võimalik saavutada või piisaval määral saavutada üksnes ELi 
tegevuse abil?

(ii) Suurem kasu – Kas eesmärke on paremini võimalik saavutada ELi tasandil tegutsedes, 
näiteks kas ELi tegevus tagab suurema kasu kui tegevus liikmesriikide tasandil?

3. Liikmesriikide parlamentide abistamiseks subsidiaarsuse põhimõttele vastamisel sätestatakse 
protokolli 2 artikliga 5 selgesõnaliselt, et

„Iga seadusandliku akti eelnõu peab sisaldama üksikasjaliku seletuse, mis võimaldab hinnata 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte järgimist. Seletus peab sisaldama hinnangut 
ettepaneku finantsmõju ning direktiivi puhul selle tagajärgede kohta liikmesriikide 
kehtestatavatele sätetele, vajaduse korral ka piirkondlikele õigusaktidele...“

4. Lepingutest tuleneb selgelt, et nagu iga seadusandliku akti eelnõu puhul, peab ka CCCTB 
ettepanek:

                                               
1 Lordide koja märkus, subsidiaarsus: ELi ettepaneku hindamine (november 2009)
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• olema koos piisavalt „üksikasjaliku seletusega“, mis võimaldab liikmesriikide parlamentidel 
hinnata nende vastavust subsidiaarsuse põhimõttele

• selgelt vastama nii vajalikkuse kui suurema kasu kriteeriumidele
• Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikes 2 sätestatud pädevuse andmise põhimõttel näitama, et liit 

tegutseb
„aluslepingutes seatud eesmärkide saavutamiseks talle liikmesriikide poolt aluslepingutega 
antud pädevuse piires.“

Komitee arvamus
5. Komisjon on pööranud lepingu sätetele erilist tähelepanu ning on arvamusel, et CCCTB ettepanek 

ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele. Selle arvamuse põhjused on välja toodud alljärgnevates 
lõigetes.

6. Komisjon ei ole piisaval määral täitnud menetlusnõudeid (protokoll 2, artikkel 5), andmaks 
üksikasjaliku seletuse piisava hulga kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete näitajatega, et võimaldada 
liikmesriikide parlamentidel täielikult hinnata niisuguse piiriülese ettepaneku kõiki subsidiaarsust 
puudutavaid tagajärgi. Ilma piisavate tõenditeta on keeruline järeldada, et ELi seadusandlik 
tegevus on nii vajalik kui ka suurema kasuga kui individuaalne tegevus.

7. Ettepanek ei vasta suhtelistele tulemuslikkuse nõuetele vajaduse või suurema kasulikkuse 
kriteeriumides.

Komisjoni ettepanekus ega mõjuhinnangus ei ole kinnitust leidnud, et

a. ELi seadusandlus on täielikult õigustatud kui parim viis ettepaneku laiemate eesmärkide 
saavutamiseks. Ei ole tõendatud, et üksnes liikmesriikide tegevused (näiteks 
mitteformaalne koordineerimine või kahepoolsed lahendused) ei võiks olla samavõrd 
tulemuslikud piiriülest tegevust tõkestavate maksusätete ületamisel, millele selgelt 
osutatakse

b. 27 erinevat riiklikku ettevõtte tulumaksusüsteemi takistavad sisemiselt siseturu 
nõuetekohast toimimist. Tegelikult kehtestaks ettepanek igas liikmesriigis teise paralleelse 
toimimissüsteemi, mis ei parandaks ettevõtte tulumaksusüsteemide lihtsust ega 
tulemuslikust ELis

c. Suurem kasu tuleneb avaldatud ettepaneku piiratud ulatuses rakendamisel, mis tundub 
olevat suunatud pigem väga suurtele kui väiksematele ettevõtetele. Alustavad VKEd 
peavad mõistma olemasolevaid tegutsemise ning kauplemise tõkkeid 27 liikmesriigis, kus 
tõrkeid kõrvaldatakse. Seda aspekti ettepanekus ei käsitleta, mistõttu ei pruugi ettepanek 
oma osutatud eesmärke täita.

See väljajätmine on tõepoolest tekitanud kahtlusi, et ettepanek võib sobida rohkem 
suurematele liikmesriikidele. Seda kinnitavad uurimistulemused, mille kohaselt Iirimaa 
oleks nende kuue riigi hulgas (koos Portugali, Poola, Soome, Tšehhi Vabariigi ja 
Bulgaariaga), kelle äritegevust CCCTB kõige enam mõjutaks.

8. Mõjuhinnangust selgub, et ettepanek võib üksikutele liikmesriikidele kaasa tuua olulisi ning 
tõenäoliselt ebavõrdseid kulutusi. Puuduvad konkreetsed ja kvantitatiivsed hinnangud niisuguste 
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poliitiliste tulemuste õigustamiseks, eelkõige arvestades selget riski vähendada mitmes 
liikmesriigis ettevõtte tulumaksust tulenevaid eelarvetulusid koos eeldatava SKP vähenemisega, 
tööhõivet ning otseseid välisinvesteeringuid.

9. Tegelikult põhineb suur osa ettepaneku põhjendustest oletustel ning selle uue poliitika tagajärgede 
kohta ei ole piisavalt andmeid. Komisjon ise möönab seletuskirjas, et

„...mõju liikmesriikide tuludele sõltub tegelikult riiklikust poliitikavalikust seoses erinevate 
maksumeetmete võimaliku kohandamisega või kohaldatavate maksumääradega. Seega on raske 
prognoosida igale liikmesriigile avalduvat mõju“.

Siiski seadustaks ettepanek ELi liikmesriikide ettevõtte tulumaksubaasi tulemusliku 
ümberjaotamise, mis põhineb uutel jaotusnäitajatel. Peamine kitsaskoht, millega ettepanek ega 
mõjuhinnang ei tegele, on küsimus, miks peaksid 27 liikmeriiki seadustama sellise ebavõrdse 
poliitilise tagajärje?

10. Samuti võib direktiivi finantsmõjude ühendamine riiklike poliitiliste otsustega otsese tulumaksu 
kohta kaasa tuua asjaomaste vastutuspädevuste hägustumise. Lepingute kohaselt ei ole komisjon 
pädev ettevõtete otsese tulumaksu alal. Ei tohi esitada ELi selliseid õigusaktide ettepanekuid, 
millel on kaudne mõju riikide suveräänsusele, eesmärgiga leevendada mis tahes neist riikidest 
tulenevaid negatiivseid finantsmõjusid.

Komitee soovitus
Kehtiva korra 103 erikomitee kooskõlastas 11. mai 2011. aasta kohtumisel raporti kehtiva korra 105 
alusel ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu direktiivi ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksustamisbaasi kohta. Vastavalt kehtiva korra 105 lõike 3 punktile fr soovitab komitee Iiri 
parlamendi alamkojal kooskõlastada selle raporti lõigetes 6 ja 10 sisalduv põhjendatud arvamus ning 
eesistuja esitab 1. lisa algatuse Iiri parlamendi alamkojale kooskõlas kehtiva korra 105 lõike 3
punktiga e.


