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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 Romanian edustajainhuoneen perusteltu lausunto edellä 
mainitusta ehdotuksesta.
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Perusteltu lausunto
ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB), 
KOM(2011)0121

Ottaen huomioon Lissabonin sopimuksen, erityisesti Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 ja 12 artiklan sekä sopimukseen liitetyt pöytäkirjat N:o 1 ja N:o 2,
ottaen huomioon Romanian perustuslain, uudelleenjulkaistuna, erityisesti 148 artiklan,
ottaen huomioon edustajainhuoneen päätöksen nro 11/2011,
ottaen huomioon talousarviosta, rahoituksesta ja pankeista vastaavan pysyvän 
komitean perustellun lausunnon kokouksesta 10.5.2011,
ottaen huomioon Romanian hallituksen kannan, joka ilmaistiin Eurooppa-asioiden 
ministeriön kautta,

edustajainhuone, käyttäessään valtaoikeuttaan valvoa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita 
ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB), 
KOM(2011)0121, jonka Euroopan komissio esitteli 16. maaliskuuta 2011, on hyväksynyt 
seuraavan perustellun lausunnon:

Kuvaus ja tavoite

1. Direktiiviehdotuksen yleisenä tarkoituksena on ehdotettujen toimenpiteiden, ensinnäkin 
yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan luomisen kautta, taloudellisen tehokkuuden 
parantaminen tuottavan pääoman uudelleenjaossa EU:ssa verotuksellisia vääristymiä 
vähentämällä investointipäätöksissä ja näin rajat ylittävien investointien 
toteutusmahdollisuuksia lisäämällä.

Oikeusperusta, johon Euroopan komissio nojaa, on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 115 artikla, jonka mukaan neuvosto, päättäessään yksimielisesti oikeudellisella 
erityismenettelyllä, voi hyväksyä direktiivejä jäsenvaltioiden lakisääteisten, sääntömääräisten 
ja hallinnollisten vaatimusten lähentämiseksi, jotka vaikuttavat suoraan sisämarkkinoiden 
luomiseen ja toimintaan.
Toissijaisuusperiaatteen toteutuminen arvioitiin tarkastamalla Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 3 artiklaan sisältyvää kahta kriteeriä:
– kansallisten toimien riittämättömyyden perusta (ehdotetun toimen tavoitteita ei voi 

toteuttaa jäsenvaltioissa tyydyttävällä tavalla) ja
– unionin tasoinen lisäarvon perusta (ehdotetun toimen tavoitteet voidaan toteuttaa 

paremmin unionin tasolla niiden laajuudesta ja vaikutuksista johtuen).
Arvioinnit on tehty myös direktiivin käyttöönoton seurauksista jäsenvaltioiden verolliselle 
itsenäisyydelle sekä oikeusperustan valintamahdollisuudesta.
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Kansallisten toimien riittämättömyyden perusta

2. Komissio perustelee kansallisten toimien riittämättömyyden perustan huomauttamalla, 
että 27 erilaista kansallista tuloverotusjärjestelmää estävät yhtenäismarkkinoiden 
moitteettoman toiminnan eivätkä jäsenvaltioiden yksittäiset toimet voi tarjota ratkaisua 
tähän ongelmaan.

Euroopan komission velvollisuus perustella mainitun direktiiviehdotuksen edistäminen oli 
myös täytettävä nykyisen tilanteen perusteellisella arvioinnilla. Tässä arvioinnissa täytyi ottaa 
huomioon vaihtoehtona myös, miten jäsenvaltioiden (ja niiden verotushallintojen) välinen 
parannettu koordinointi ja yhteistyö voisi edistää kaksinkertaisen verotuksen ehkäisyä ja 
muita rajat ylittäviä verotuksellisia esteitä ottamalla huomioon unionin tasoisen voimassa 
olevan lainsäädännön koskien jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa suoran 
verotuksen alalla.

Unionin tasoinen lisäarvon perusta
3. Lisäarvon perustaa ei tueta unionin tasoisilla toimilla saatujen hyötyjen selkeällä ja 

määrällisellä korostamisella:
- Komission tekemä vaikutusanalyysi kertoo yhteisen yhdistetyn veropohjan 

käyttöönoton merkityksettömästä tai jopa negatiivisesta vaikutuksesta (yleinen 
tasapainomalli CORTAX) unioniin kokonaisuudessaan.

- Yhdistetyn verotuspohjan jakamiseen käytettävään kaavaan sovelletaan kolmea 
perustetta – työvoima, varallisuus ja myynti – joita voidaan pitää epätasapainoisina, ei-
vastaavina tai epäoikeudenmukaisina. Näin ehdotetulla kaavalla olisi negatiivisia 
vaikutuksia eräiden jäsenvaltioiden, mukaan lukien Romanian, tuloihin.

- Komissio täsmentää perustelussaan, että yhtiöveropohjien laajuutta ja jakautumista 
koskevat vaikutukset unionin sisällä eivät ole ehdotuksen tavoitteena. Näin ollen ei ole 
määritetty tavoitteita, mitä tulee tulojen jakamiseen tai tulojen neutraalisuuteen 
jäsenvaltioille. Lisäksi komissio asettaa rajat itselleen täsmentämällä, että "On tärkeää, 
ettei yleisiä johtopäätöksiä tehdä verotuloihin tai eri jäsenvaltioiden rahoitusasemaan 
kohdistuvasta lopullisesta vaikutuksesta, koska nämä asiat ovat loppujen lopuksi 
riippuvaisia kansallisista veropoliittisista päätöksistä, jotka koskevat mahdollisia 
mukautuksia sovellettaviin eri veroinstrumentteihin tai verokantoihin". Nämä 
kansallisen politiikan mahdollisuudet tulevat itse asiassa ilmenemään jäsenvaltioiden 
toteuttamina mukautusreaktioina, jotta verotulojen määrä säilyy, ja niitä tulee 
esiintymään yksi toisensa jälkeen, kun jokainen mukautus aiheuttaa muita 
vastareaktioita. Direktiivin käyttöönotto saattaa luoda myös epävarmoja ja 
arvaamattomia tilanteita, joilla on negatiivisia vaikutuksia investointeihin.

- Rajatylittäviin yhtiöihin kohdistuvilla positiivisilla vaikutuksilla on kaksi syytä:
o Vaatimusten noudattamisesta johtuvien kustannusten vähentyminen, mikä 

tarkoittaa tehokkuudessa saatavia nettovoittoja taloudellisille toimijoille 
kokonaisuudessaan (yksityiset yritykset, valtio, kotitaloudet).

o Alhaisempien verojen maksu ja siten yhtiöiden saamat suuremmat nettovoitot, 
koska on mahdollisuus tappioiden vakauttamiseen ja hintojen 
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sisäistämiseen, sillä rajatylittävien tapahtumien hintojen määritys 
markkinaehtoperiaatteen mukaisesti jää pois. Nämä positiiviset vaikutukset 
eivät silti ole tulosta nettovoittoihin perustuvasta tehokkuudesta, vaan julkisten 
varojen tehokkaasta siirrosta, jotka ovat verotuksen vakauttamispaineen 
alaisina yhtiöiden voittotileillä. Tämän siirron arviointia, jolla oletettaisiin 
vähemmän valtion tuottamia palveluita, yleiseen hyvinvointiin ei ole toteutettu.

- Direktiivin saattamisen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanon 
epäillään aiheuttavan ylimääräisiä (merkittäviä) taloudellisia ja hallinnollisia 
kustannuksia kansallisille veroviranomaisille. Tämä johtuu kahden 
verotusjärjestelmän samanaikaisesta olemassaolosta saman veron hallinnointiin sekä 
hallinnollisen infrastruktuurin perustamisen ja lujittamisen tarpeesta kansallisten 
viranomaisten yhteistyöhön liittyen.

- CORTAX-mallin Euroopan unionin yleiselle hyvinvoinnille tarjoamien ei-vakuuttavien 
tulosten kompensoimiseksi komissio korostaa yhtenäistämisen jatkamisella pitkällä 
aikavälillä saatavia dynaamisia etuja yhteismarkkinoilla, mikä tulee aiheuttamaan 
toisaalta kansallisten investointien korvaamista rajatylittävillä investoinneilla ja 
toisaalta Euroopan unionin houkuttelevuuden lisääntymistä monikansallisten 
investoijien parissa. Tämä on vain oletus, jonka puolesta ei ole konkreettisia todisteita. 
Komission väite dynaamisista vaikutuksista perustuu ennemminkin yritysten 
kilpailukyvyn kasvusta aiheutuviin oletettuihin hyötyihin, joita sisämarkkinoiden 
yhtenäistyminen synnyttää. Samalla kun yritysten välinen kilpailu on välttämätöntä, se 
ei välttämättä heijastu talouksien väliseen kilpailukykyyn kokonaisuudessaan. 
Yritysten välisen kilpailukyvyn ja valtioiden yleisen hyvinvoinnin välinen positiivinen 
suhde toteutuu vain tietyillä ehdoilla. Siksi näiden väitteiden yksityiskohtainen 
perustelu olisi välttämätöntä, ja Euroopan komission tulisi suorittaa tämä tehtävä.

Vaikutukset jäsenvaltioiden itsenäiseen verotukseen
4. Komissio katsoo, että jäsenvaltiot säilyttävät verotuksellisen itsemääräämisoikeutensa 

verotason valvonnan säilyttämällä, mikä on myös toissijaisuusperiaatteen mukaista.
Valtion verotulot ovat riippuvaisia sekä verotason nimellisarvosta että verokannasta. 
Yritysverotusta koskeva verotuksellinen itsemääräämisoikeus edellyttää sekä verokannan että 
verotason valvonnan säilyttämistä. Tämän valvonnan harjoittamismahdollisuuden 
rajoittaminen tarkoittaa verotuksellisen itsemääräämisoikeuden menetystä.
Yhteisen yhdistetyn veropohjan soveltamisella tulee olemaan suoria vaikutuksia jokaisen 
jäsenvaltion verokantaan sekä epäsuoria vaikutuksia verotasoon, sillä jokainen jäsenvaltio 
joutuu mukauttamaan niitä verotuloja koskevan verokannan muuttamisen vaikutusten 
kompensoimiseksi.

Siksi direktiivin käyttöönotto tarkoittaisi jäsenvaltioiden itsenäisen
verotuksen huomattavaa rajoittamista.
Sen vuoksi Euroopan komission antamat perustelut ovat ristiriitaisia ja riittämättömiä.
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Oikeusperusta
5. Yhtenäismarkkinoiden verotuksellisten esteiden poistamisen vaatimuksen ja 

jäsenvaltioiden verotuksellisen itsemääräämisoikeuden välillä on ristiriita. On 
kyseenalaista, miten pitkälle yhtenäismarkkinoiden toiminta voi mennä (Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artikla) jäsenvaltioiden vallan 
rajoittamisessa yhtiöiden tuloverotuksen osalta. Tähän mennessä unionin 
lainsäädännöllinen toiminta suorien verojen alueella on ollut rajoittunutta, viitaten 
erityistapauksiin. Nykyinen ehdotus tähtää unionin toiminnan huomattavaan 
laajentumiseen yritysverojen alueella. Siksi unionin tasoisten lainsäädännöllisten 
toimien täytyy perustua objektiivisiin kriteereihin. Lisäksi Euroopan komissio ei ole 
perustellut vakuuttavasti tapaa, miten kunkin jäsenvaltion tasolla tehtävää omiin 
verolakeihin liittyvää valintaa on rajoitettava, kuten ehdotuksessa mainitaan.

Euroopan unioniin liittyen toissijaisuudella on dynaaminen (tai ristiriitainen) luonne, kuten on 
mainittu Amsterdamin pöytäkirjan 3 kohdassa: "Toissijaisuus on dynaaminen käsite, jonka 
arvioinnissa tapahtuu muutoksia ajan myötä. Sen perusteella yhteisön toimintaa voidaan 
laajentaa sen toimivallan puitteissa tilanteen niin vaatiessa. Vastaavasti yhteisön toimintaa 
olisi rajoitettava tai se olisi keskeytettävä, jos toiminta ei enää täytä toissijaisuustestin 
vaatimuksia".
Näin toissijaisuuden käsite sallisi unionin toiminnan laajentamisen sen oman toimivallan 
rajoissa. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan mukaan, toimivallan antamisen 
periaatteen mukaisesti, unioni toimii vain toimivaltojensa rajoissa, jotka jäsenvaltiot ovat sille 
myöntäneet perustamissopimusten kautta. Direktiiviehdotukseen liittyen, jonka 
oikeusperustaksi on valittu 115 artikla,  Euroopan komissio on velvollinen perustelemaan 
toissijaisuuden laadullisesti ja määrällisesti, jotta Euroopan unionin toiminnan laajentaminen 
on hyväksyttävää.

Edellä mainituista syistä edustajainhuoneen pysyvä komitea on päättänyt hyväksyä 
perustellun lausunnon, että direktiiviehdotus ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen.
Nykyinen perusteltu lausunto osoitetaan Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan 
komission puheenjohtajille.


