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ET Ühinenud mitmekesisuses ET

EUROOPA PARLAMENT 2009–2014

Õiguskomisjon

31.5.2011

TEATIS LIIKMETELE
(45/2011)

Teema: Rumeenia Saadikutekoja põhjendatud arvamus ettepaneku kohta võtta vastu 
nõukogu määrus 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 iga liikmesriigi parlament kaheksa nädala jooksul alates seadusandliku akti 
eelnõu edastamise kuupäevast saata Euroopa Parlamendi ja Euroopa 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 Rumeenia Saadikutekoja põhjendatud arvamus 
ülalnimetatud ettepaneku kohta.
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LISA

Rumeenia Parlament
Saadikutekoda

Bukarest, 18. mai 2011

   

Põhjendatud arvamus
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv

ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CCCTB) kohta 
(COM(2011)0121)

Võttes arvesse Lissaboni lepingut, eelkõige Euroopa Liidu lepingu artikleid 5 ja 12, ning 
lepingule lisatud protokolli nr 1 ja protokolli nr 2,

võttes arvesse uuesti avaldatud Rumeenia põhiseadust ja eelkõige selle artiklit 148,

võttes arvesse Saadikutekoja otsust nr 11/2011,

võttes arvesse eelarve-, finants- ja panganduskomisjoni 10. mai 2011. aasta istungil esitatud 
põhjendatud arvamust,

võttes arvesse Rumeenia valitsuse seisukohta, mis on esitatud Euroopa Asjade Ministeeriumi 
kaudu,

on Saadikutekoda, kasutades oma õigust kontrollida Euroopa Komisjoni 16. märtsil 2011 
esitatud ettepaneku – võtta vastu nõukogu direktiiv ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud 
maksustamisbaasi (CCCTB) kohta (KOM(2011)0121) – vastavust subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõtetele, vastu võtnud järgmise põhjendatud otsuse:

Kirjeldus ja eesmärk

1. Direktiivi peamine eesmärk on kavandatud meetmete abil luua ettevõtte tulumaksu ühtne 
konsolideeritud maksustamisbaas, et parandada ELis tootliku kapitali jaotuse majanduslikku 
tõhusust, vähendades investeerimisotsuste maksustamise moonutusi ja sellest tulenevalt 
suurendades piiriüleste investeeringute realiseerimise võimalusi.
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Õiguslik alus, millele Euroopa Komisjon toetub, on Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 
115, mille kohaselt võib nõukogu seadusandliku erimenetluse kohaselt anda ühehäälselt 
direktiive liikmesriikide selliste seaduste, määruste või haldussätete ühtlustamiseks, mis 
otseselt mõjutavad siseturu asutamist või toimimist.

Subsidiaarsuse põhimõttele vastavuse hindamine toimus Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 
sätestatud kahe kriteeriumi alusel:

- riikliku meetme ebapiisavuse kriteerium (liikmesriigid ei suuda kavandatava 
meetme eesmärke piisavalt saavutada) ja;

- ELi tasandi meetme lisandväärtuse kriteerium (kavandatava meetme eesmärke 
saab selle ulatuse või toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil).

Hinnati ka direktiivi rakendamise tagajärgi liikmesriikide eelarve sõltumatusele ja 
samuti hinnati õigusliku aluse valiku sobivust.

Riikliku meetme ebapiisavuse kriteerium

2. Euroopa Komisjon väidab, et riiklik meede oleks ebapiisav ja märgib, et 27 erinevat 
riiklikku ettevõtte tulumaksu süsteemi takistavad siseturu nõuetekohast toimimist ning et 
liikmesriikide individuaalsed meetmed ei suuda seda probleemi lahendada.

Euroopa Komisjoni kohustus põhjendada direktiivi ettepaneku esitamist nõuab samuti 
praeguse olukorra põhjalikku hindamist. Selle hindamise puhul tuli alternatiivina arvestada, 
kuidas liikmesriikide (ja nende maksuametite) vaheline parem koordineerimine ja koostöö 
saaks kaasa  aidata topeltmaksustamise ja teiste maksualaste piiriüleste takistuste 
ennetamisele, võttes arvesse ELi kehtivaid õigusakte, mis käsitlevad liikmesriikidevahelist 
koostööd ja teabevahetust otsese maksustamise valdkonnas.

ELi tasandi meetme lisandväärtuse kriteerium

3. Lisandväärtuse kriteeriumi põhjenduseks ei ole esitatud ELi tasandil võetava meetme 
otseseid ja mõõdetavaid eeliseid:

- Euroopa Komisjoni tehtud mõjuhinnangust ilmneb tähtsusetu – või isegi negatiivne –
mõju, mida ettevõtte tulumaksu ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi (CORTAXi 
üldise tasakaalu mudeli) kehtestamine avaldab ELile tervikuna;

- maksubaasi osadeks jaotamise valemit, milles on kasutatud kolme kriteeriumi –
tööjõudu, varasid ja müüki – võib pidada tasakaalustamata, eesmärgile mittevastavaks 
või ebaõiglaseks valemiks; esitatud valem avaldaks negatiivset mõju mitme 
liikmesriigi, seahulgas Rumeenia tuludele;

- komisjon väidab seletuskirjas, et ettepanek ei ole mõeldud ettevõtte tulumaksubaaside 
skaala või jaotamise mõjutamiseks ELis; sellest tulenevalt ei ole liikmesriikide jaoks 
määratletud ühtegi tulude jaotamise või neutraliteedi eesmärki; lisaks sellele piirdub 
Euroopa Komisjon ainult täpsustamisega, et „lõplikust mõjust tuludele või eri 
liikmesriikide eelarveseisundist ei tuleks teha üldisi järeldusi, sest mõju liikmesriikide 
tuludele sõltub riiklikust poliitikavalikust seoses eri maksumeetmete võimaliku 
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kohandamisega ja kohaldatavate maksumääradega“; need riikliku poliitika valikud 
võtavad tegelikult liikmesriikide kohandamiste vormi nende maksutulude säilitamise 
eesmärgil ning vallandavad ahelreaktsiooni, kus iga kohandamine viib järgmiste 
meetmeteni; direktiivi rakendamine võib luua ebakindluse ja prognoosimatuse 
õhkkonna, millel on negatiivne mõju investeerimisele;

- positiivsed mõjud rahvusvahelistele korporatsioonidele on kahekordsed:

o nõuete täitmisega seotud kulude vähenemine, mis viib efektiivsuse netokasvuni 
kõikidele majanduselus osalejatele (eraettevõtetele, riigile, kodumajapidamistele);

o madalamate maksude maksmine ning seetõttu ettevõtete suurenenud puhaskasumid, 
arvestades, et rahvusvaheliste tehinguhindade likvideerimisega osapoolte sõltumatuse 
põhimõtte alusel on võimalik kahjusid arvestuslikult ühendada ja hindu 
internaliseerida; need positiivsed mõjud ei tulene siiski efektiivsuse netokasvust, 
vaid eelarve konsolideerimise survele alluva riigi raha tegelikust ülekandmisest
ettevõtete kasumiaruandesse; sellise riigitulude vähendamist põhjustava ülekandmise 
mõjusid üldisele heaolule ei ole hinnatud;

- riiklikku õigusesse ülevõtmine ja direktiivi rakendamine võivad tekitada 
(märkimisväärseid) täiendavaid finants- ja halduskulusid liikmesriikide 
maksuametitele, kuna sama maksu haldamiseks on korraga olemas kaks erinevat 
maksusüsteemi ja riigiasutustevaheliseks koostööks vajalikku halduse infrastruktuuri 
on vaja luua ja tugevdada;

- et kompenseerida CORTAXi mudeli pakutavaid ebaveenvaid tulemusi ELi üldisele 
heaolule, rõhutab Euroopa Komisjon siseturu jätkuva integreerimise pikaajalist 
dünaamilist kasu, mille tulemusel asenduvad riiklikud investeeringud piiriülestega 
ning suureneb ELi kui terviku atraktiivsus riikidevaheliste investorite jaoks; see on 
vaid oletus, mille kohta ei ole ühtegi kindlat tõendusmaterjali; veelgi enam, komisjoni 
väide, et tekib dünaamiline mõju, põhineb siseturu integratsioonist tuleneval 
ettevõtete suurenenud konkurentsivõime oletataval kasul; kuigi ettevõtete 
konkurentsivõime on oluline, ei pruugi see kajastuda majanduste kui tervikute 
suurenenud konkurentsivõimes; positiivne korrelatsioon ettevõtete konkurentsivõime 
ja riikide üldise õitsengu vahel saab tekkida vaid teatud tingimustel; selliseid väiteid 
tuleb seetõttu üksikasjalikult põhjendada, mis on üks komisjoni ülesannetest.

Mõjud liikmesriikide eelarve sõltumatusele

4. Komisjon leiab, et maksumäärade üle kontrolli säilitamise abil säilitavad liikmesriigid oma 
maksustamisalase sõltumatuse ning et seega on järgitud subsidiaarsuse põhimõtet.

Riikide maksutulud sõltuvad nii maksumäärade nominaalväärtusest kui ka maksubaasist.
Maksustamisalane sõltumatus ettevõtte tulumaksu kontekstis eeldab kontrolli säilitamist nii 
maksubaasi kui ka maksumäärade üle. Sellise kontrolli teostamise võimaluste piiramine 
tähendab, et kaob maksustamisalane sõltumatus.

Ühtse konsolideeritud maksustamisbaasi rakendamisel on otsesed mõjud iga liikmesriigi 
maksubaasile ja kaudsed mõjud maksumääradele, sest liikmesriigid peavad maksustamist 
korrigeerima, et tasakaalustada maksubaasi muutumist.
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Sellest järeldub, et direktiivi rakendamine viiks liikmesriikide eelarve sõltumatuse
märkimisväärsete piiranguteni.

Järelikult on komisjoni esitatud väited vastuolulised ja ebapiisavalt põhjendatud.

Õiguslik alus

5. Ühtse turu maksutõkete kõrvaldamise vajaduse ja liikmesriikide maksustamisalase 
sõltumatuse vahel on vastuolu. Küsimus on selles, kui suurel määral saab õigustada 
liikmesriikide pädevuse piiramist ettevõtete maksustamise valdkonnas ühtse turu toimimise 
nimel (ELi toimimise lepingu artikkel 115). Kuni praeguseni on ELi seadusandlikud meetmed 
otsese maksustamise valdkonnas olnud piiratud teatud valdkondadega. Käesoleva 
ettepanekuga taotletakse ELi tegevuse märkimisväärset laiendamist ettevõtete maksustamise 
valdkonnas. Vajadus ELi tasandi seadusandlike meetmete järele peab seega olema 
põhjendatud objektiivsete kriteeriumidega. Lisaks ei ole komisjon esitanud ühtegi veenvat 
põhjendust viisile, kuidas tuleb piirata iga liikmesriigi langetatud valikut oma maksureeglite 
osas kavandatavate suuniste järgi.

ELi kontekstis on subsidiaarsuse põhimõte dünaamilist (või kaksipidist) laadi, nagu on kirjas 
Amsterdami lepingule lisatud protokolli punktis 3: „Subsidiaarsus on dünaamiline mõiste ja 
selle kohaldamisel tuleb arvesse võtta lepingus seatud eesmärke. See võimaldab ühenduse 
meedet selle volituste piires laiendad, kui asjaolud seda nõuavad, ja vastupidi, piirata või 
lõpetada, kui see ei ole enam õigustatud.“

Seetõttu võimaldaks subsidiaarsuse põhimõte laiendada ELi meedet selle pädevuste raames.
Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatakse, et pädevuse andmise põhimõtte järgi tegutseb liit 
vaid liikmesriikide poolt lepingutes antud pädevuste raames. Pidades silmas käesoleva 
direktiivi vastuvõtmise ettepanekut, mille õiguslik alus on Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikkel 115, on komisjon kohustatud esitama kvalitatiivse ja kvantitatiivse põhjenduse 
subsidiaarsuse suhtes ELi tegevuse laiendamiseks.

Nimetatud põhjustel on Saadikutekoja alaline büroo otsustanud esitada põhjendatud 
arvamuse selle kohta, et ettepanek võtta vastu direktiiv ei järgi subsidiaarsuse 
põhimõtet.

Käesolev põhjendatud arvamus on ette nähtud Euroopa Parlamendi presidendile, Euroopa 
Ülemkogu eesistujale ja Euroopa Komisjoni presidendile.

      (allkiri)

Roberta Alma Anastase

        Rumeenia Parlamendi esimees


