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Temats: Dānijas Folketinga pamatots atzinums par priekšlikumu Padomes direktīvai par 

kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 

piemērošanu ikviens valsts parlaments astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīvā akta projekta 

nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 

pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tas uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 

subsidiaritātes principam. 

Pielikumā pievienots Dānijas Folketinga pamatots atzinums par minēto direktīvas 

priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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Folketinga atzinums par Komisijas priekšlikumu saistībā ar kopējo uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi (COM(2016)0685 (KUINB) un COM(2016)0683 (KKUINB)) 

 

Godātais Timmermans kungs! 

 

2016. gada 25. oktobrī Komisija iesniedza priekšlikumu direktīvai par kopējo uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi (KUINB) (COM(2016)0685) un direktīvai par kopējo konsolidēto 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) (COM(2016)0683). Priekšlikumu mērķis ir 

ieviest kopīgus uzņēmumu ienākuma nodokļa noteikumus, kā arī radīt koncerniem iespēju par 

savu darbību iesniegt vienu konsolidētu nodokļu deklarāciju nodokļu iestādei tikai vienā ES 

dalībvalstī. 

 

Eiropas lietu komiteja 2016. gada 4. novembra vēstulē lūdza Fiskālo lietu komitejai sniegt 

atzinumu par šiem diviem priekšlikumiem. Fiskālo lietu komiteja 2016. gada 8. novembra 

sanāksmē nolēma sniegt atzinumu Eiropas lietu komitejai. Fiskālo lietu komiteja uzdeva 

fiskālo lietu ministram jautājumu par to, kādas sekas direktīvu priekšlikumi radītu Dānijas 

ekonomikai (sk. SAU galvenās daļas 116. jautājumu), uz kuru fiskālo lietu ministrs atbildēja 

2016. gada 7. decembrī. 

 

Šajos apstākļos un ņemot vērā to, ka direktīvu priekšlikumu izstrāde vēl ir tikai sākumposmā, 

Fiskālo lietu komiteja 2016. gada 15. decembrī pieņēma ieteikumu turpmāk pievienotajam 

pamatotajam atzinumam, ko Eiropas lietu komiteja pieņēma 2016. gada 16. decembra 

sanāksmē. 
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Pamatots atzinums 

 

Komitejas vairākums (Dānijas Tautas partija, Liberālā partija, Vienotības saraksts un 

Konservatīvā partija) uzskata, ka šāda veida priekšlikumi ir pretrunā subsidiaritātes 

principam. Attiecībā uz direktīvu priekšlikumu atbilstību Līguma par Eiropas Savienību 

5. pantā minētajam subsidiaritātes principam komitejas vairākums izturas skeptiski pret 

Komisijas pamatojumu par to, ka šādus pasākumus labāk veikt ES, nevis valsts līmenī. 

Komitejas vairākums uzskata, ka šādi tiesību akti tikpat labi var tikt ieviesti valsts līmenī un 

ka Dānijai vajadzētu pieturēties pie principa, ka nodokļu politika atrodas ārpus ES 

kompetences. 

 

Turklāt valda liela neskaidrība attiecībā uz to, kādas finansiālas sekas Dānijai radīs direktīvu 

priekšlikumi. Tādēļ komitejas vairākums neuzskata, ka Komisijas pamatojums par direktīvu 

priekšlikumiem pienācīgi atbilst Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā minētajiem 

subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem, un uzskata, ka pamatojumā būtu jāiekļauj 

informācija, kas ļautu izvērtēt priekšlikumu finansiālo ietekmi. 

 

Mazākuma atzinums par pamatoto atzinumu 

 

Komitejas mazākums (Sociāldemokrātu partija un Alternatīvā partija) uzskata, ka 

priekšlikumi atbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes principam. 

 

Mazākuma atzinums par priekšlikumu politisko saturu 

 

Komitejas mazākums (Sociāldemokrātu partija un Alternatīvā partija) principā ir pozitīvi 

noskaņots pret pasākumiem, kas var ierobežot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un 

atsevišķu valstu nodokļu bāzes samazināšanu, kā arī nodrošināt taisnīgu nodokļu sistēmu un 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Nodokļu un nodevu 

noteikšanai joprojām būtu jāpaliek valsts pārziņā, un būtu jāatturas no centieniem ES līmenī 

saskaņot dalībvalstu nodokļu tiesību aktus. Tas jo īpaši attiecas uz pasākumiem, kas paredz 

stingrākus noteikumus nekā nepieciešams, lai efektīvi cīnītos ar nodokļu apiešanu un 

izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. 

 

Tomēr komitejas mazākumu uzmanīgu dara tas, ka priekšlikumā par KKUINB paredzētais 

sadalījuma formulas projekts rada priekšrocības dalībvalstīm ar lielu iekšējo tirgu, savukārt 

tādas mazākas eksportētājvalstis kā Dānija cietīs zaudējumus, jo samazināsies to ieņēmumi no 

uzņēmumu maksātiem ienākuma nodokļiem. Tādēļ vairākums uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai 

sarunās tiktu izstrādāta taisnīgāka sadalījuma formula, kā arī pieņemts zemāks minimālais 

apmērs efektīvam uzņēmumu ienākuma nodoklim ES dalībvalstīs. 

 

Otrs komitejas mazākuma grupējums (Dānijas Tautas partija un Vienotības saraksts) uzskata, 

ka šobrīd ir grūti noteikt galīgo nostāju attiecībā uz priekšlikumu direktīvai par KUINB, jo 

cita starpā nav pietiekami skaidri noteikta direktīvas piemērošanas joma un tādējādi nav 

zināma tās ietekme uz ieņēmumiem. 

 

Turklāt Vienotības saraksts norāda, ka vēlas cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, 

taču vēlas tādu sadarbības modeli, kas neapdraud dalībvalstu nodokļu bāzi un nerada 

nevajadzīgi stingrus un neelastīgus noteikumus. Šajā sakarībā Vienotības saraksts vēlas kā 

sākumpunktu saglabāt to, ka nodokļu politika atrodas katras dalībvalsts kompetencē. 
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Tomēr Vienotības saraksts iebilst pret ierosinājumu ieviest atskaitījumu par pašu kapitāla 

izmaksām (tā dēvēto ACE atskaitījumu) un īpašu atskaitījumu vairāk nekā 100 % apmērā par 

privātu uzņēmumu veiktu pētniecību. 

 

Trešais komitejas mazākuma grupējums (Liberālā partija un Konservatīvā partija) kopumā 

atbalsta pasākumus, ar kuriem tiks radīta pēc iespējas lielāka pārredzamība attiecībā uz lielu 

uzņēmumu nodokļu maksājumiem, uzņēmumiem tiks nodrošināti taisnīgi un vienlīdzīgi 

konkurences apstākļi un novērsta nodokļu apiešana, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un 

agresīva nodokļu plānošana. Pamatojoties uz to, Liberālā partija un Konservatīvā partija ir 

pozitīvi noskaņotas attiecībā uz abu direktīvu priekšlikumu vispārējo mērķi. 

 

Tomēr abas partijas pauž skepsi par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. 

Daudz kas liecina par to, ka Dānijas nodokļu bāze, kas ir ļoti plaša, tiks ievērojami vājināta, jo 

direktīvā paredzētā nodokļu bāze ir daudz šaurāka nekā tā, kas šobrīd tiek piemērota Dānijā. 

 

Kopēja konsolidēta uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze var radīt tālejošas ekonomiskas sekas 

tādām mazām uz eksportu orientētām valstīm kā Dānija, kurai var draudēt uzņēmumu 

pārcelšanās uz citām valstīm un darbvietu skaita samazināšanās. Tas jo īpaši attiecas uz 

uzņēmumiem, kas strādā ražošanas nozarē, pētniecībā un attīstībā, jo pēc direktīvu stāšanās 

spēkā tie daudz lielākā mērā plānos veikt ar augstām izmaksām saistītās darbības dalībvalstīs, 

kurās tie gūst ieņēmumus. 

 

Dānijas Uzņēmēju apvienība iepriekš bija aplēsusi, ka gadījumā, ja visaptveroši tiks pieņemta 

kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (KKUINB), Dānijas Valsts kase 

zaudēs vairāk nekā DKK 10 miljardus. Saskaņā ar nesenākajām Dānijas Uzņēmēju apvienības 

aplēsēm gadījumā, ja Dānijas nodokļu bāze samazinātos par 35 %, kā to paredzējusi 

Komisija, Dānijas Valsts kase zaudēs DKK 5–10 miljardus. 

 

Visbeidzot, Liberālā partija un Konservatīvā partija norāda, ka kopējās uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzes ieviešana ir tikai pirmais solis virzībā uz to, lai pilnībā nodotu Eiropas 

Savienībai pilnvaras jomā, kas iepriekš ir atradusies valstu kompetencē. Lai gan direktīvas 

priekšlikums attiecas tikai uz uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes aprēķināšanu un 

dalībvalstīm joprojām būs tiesības noteikt uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi, nebūs 

iespējams izvairīties no tā, ka šis aspekts ietekmēs konkurenci, un tas nozīmē, ka uzņēmumi 

izvēlēsies dalībvalsti ar izdevīgākajiem apstākļiem un nodokļu dēļ pārcels darbvietas un 

darbības no valsts uz valsti. 

 

Tādēļ Liberālā partija un Konservatīvā partija ir pozitīvi noskaņotas attiecībā uz direktīvu 

priekšlikumiem, bet vēlas modeli, kas nevājina dalībvalstu nodokļu bāzes. Vienlaikus šīs 

partijas vēlas modeli, kas daudz lielākā mērā nekā direktīvu priekšlikumos paredzētais 

modelis nodrošinātu ieņēmumu vienlīdzīgāku sadalījumu starp dalībvalstīm tā, lai tiktu 

ņemtas vērā dalībvalstis, kurās liela daļa no uzņēmumiem ir balstīta uz zināšanām. 

 

 

Cieņā 

 

Erik Christensen 

Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs 


