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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia parlamentu Danii, Folketingu, dotycząca wniosku w sprawie 

dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB) 

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

 

Zgodnie z art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności parlamenty narodowe mogą, w terminie ośmiu tygodni od daty przekazania 

projektu aktu ustawodawczego, przesłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i 

Komisji uzasadnioną opinię zawierającą powody, dla których uznają, że dany projekt nie jest 

zgodny z zasadą pomocniczości. 

Folketing przekazał zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 

wspomnianego wniosku w sprawie dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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Opinia Folketingu w sprawie wniosków Komisji dotyczących wspólnej skonsolidowanej 

podstawy opodatkowania osób prawnych COM(2016)0685 oraz COM(2016)0683 

 

Szanowny Panie! 

 

W dniu 25 października 2016 r. Komisja przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych (COM(2016)0685) i projekt dyrektywy w sprawie 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (COM(2016)0683). Celem obu 

wniosków jest stworzenie wspólnych zasad opodatkowania osób prawnych, a także 

umożliwienie grupom przedsiębiorstw składania wspólnej deklaracji podatkowej dotyczącej 

działalności całej grupy organom władzy podatkowej tylko w jednym państwie 

członkowskim. 

 

W piśmie z dnia 4 listopada 2016 r. Komisja Spraw Europejskich Folketingu zwróciła się do 

Komisji ds. Opodatkowania o opinię w sprawie tych dwóch wniosków. Podczas posiedzenia 

w dniu 8 grudnia 2016 r. Komisja ds. Opodatkowania postanowiła wydać opinię dla Komisji 

Spraw Europejskich. Komisja ds. Opodatkowania zwróciła się do duńskiego ministra polityki 

podatkowej z zapytaniem o skutki gospodarcze obu wniosków dla Danii (zob. SAU alm. del – 

pytanie 116), na które minister udzielił odpowiedzi w dniu 7 grudnia 2016 r. 

 

W związku z tym, a także w związku z faktem, że analiza projektu dyrektywy dopiero się 

rozpoczęła, Komisja ds. Opodatkowania wydała w dniu 15 grudnia 2016 r. projekt 

następującej uzasadnionej opinii, który Komisja Spraw Europejskich przyjęła podczas 

posiedzenia w dniu 16 grudnia 2016 r. 
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Uzasadniona opinia 

 

Grupa większościowa w komisji (partie Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten i Kristeligt 

Folkeparti) jest zdania, że wniosek w aktualnej formie narusza zasadę pomocniczości. Jeżeli 

chodzi o zgodność wniosków w sprawie dyrektyw z zasadą pomocniczości zapisaną w art. 5 

Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), partie te sceptycznie odnoszą się do argumentacji 

Komisji, że działania przewidziane we wnioskach lepiej jest podejmować na poziomie UE niż 

na poziomie państw członkowskich. Grupa większościowa jest zdania, że przepisy te można 

równie skutecznie wprowadzić ustawodawstwem krajowym, a także że Dania powinna 

podtrzymać swoje stanowisko, że polityka podatkowa nie należy do kompetencji UE. 

 

Nie wiadomo ponadto, jaki będzie finansowy wpływ obu projektów na Danię. Grupa 

większościowa jest zatem zdania, że uzasadnienie Komisji, jakoby projekty dyrektywy były 

zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności nie odpowiada w wystarczającym 

stopniu wymogom postawionym w art. 5 TUE, iż uzasadnienie powinno zawierać informacje 

umożliwiające ocenę skutków finansowych wniosku. 

 

Opinia grupy mniejszościowej w związku z uzasadnioną opinią 

 

Grupa mniejszościowa w komisji (partie Socialdemokraterne i Alternativet) jest zdania, że 

wnioski są zgodne z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. 

 

Opinia grupy mniejszościowej w związku z aspektami politycznymi wniosku 

 

Grupa mniejszościowa w komisji (partie Socialdemokraterne i Alternativet) zasadniczo 

odnosi się pozytywnie do środków, które mogą przyczynić się do ograniczenia uchylania się 

od opodatkowania oraz rozmywania podstawy opodatkowania w poszczególnych państwach 

członkowskich, a także do zagwarantowania uczciwego opodatkowania przedsiębiorstw oraz 

równych warunków konkurencji dla przedsiębiorstw w UE. Ustalanie wysokości podatków 

nadal pozostanie w gestii państw członkowskich, a na szczeblu UE należy powstrzymywać 

się od wysiłków na rzecz harmonizacji ustawodawstwa podatkowego w państwach 

członkowskich. Dotyczy to w szczególności środków wykraczających poza to, co jest 

konieczne, aby skutecznie zwalczać uchylanie się od opodatkowania i unikanie go. 

 

Grupa mniejszościowa zwraca jednak uwagę, że projekt klucza podziału w projekcie 

dyrektywy w sprawie skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych będzie 

korzystniejszy dla państw członkowskich o dużym rynku krajowym, zaś mniejszym 

państwom opierającym się na wywozie, takim jak Dania, grozi utrata zysków, jeżeli chodzi o 

dochody z opodatkowania przedsiębiorstw. Grupa większościowa pragnie zatem położyć 

nacisk na dążenie do sprawiedliwszego klucza podziału podczas negocjacji, a także na 

określenie dolnej granicy skutecznego podatku od przedsiębiorstw w państwach UE. 

 

Inna grupa mniejszościowa w komisji (Dansk Folkeparti i Enhedslisten) jest zdania, że na 

obecnym etapie trudno jest wiążąco ustosunkować się do projektu dyrektywy w sprawie 

wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych m.in. dlatego, że nie określono w 

wystarczającym stopniu zakresu wniosku, a także wpływu na dochody. 

 

Partia Enhedslisten pragnie ponadto walczyć z uchylaniem się od opodatkowania, ale dąży do 
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modelu współpracy, który nie będzie podważał podstawy podatkowej państw członkowskich 

ani przyczyniał się do wprowadzania nadmiernie sztywnych reguł. Enhedslisten pragnie w 

związku z tym pozostać przy założeniu wyjściowym, że polityka podatkowa należy do 

uprawnień poszczególnych państw członkowskich. 

 

Enhedslisten sprzeciwia się jednak proponowanemu wprowadzeniu zniżki w przypadku 

dodatniego zwrotu zaangażowanego kapitału (tzw. zniżki ROE) oraz zniżki specjalnej w 

wysokości ponad 100 % od badań naukowych prowadzonych przez prywatne 

przedsiębiorstwa. 

 

Trzecia grupa mniejszościowa w komisji (Venstre i Kristeligt Folkeparti) zasadniczo popiera 

środki, które przyczynią się do jak największej przejrzystości w płaceniu podatków przez 

duże przedsiębiorstwa, zapewnią sprawiedliwe i równe warunki konkurencji między 

przedsiębiorstwami, a także zapobiegną uchylaniu się od podatków, unikaniu opodatkowania 

oraz agresywnemu planowaniu podatkowemu. W związku z tym partie Venstre i Kristeligt 

Folkeparti pozytywnie odnoszą się do ogólnych celów obu projektów dyrektyw. 

 

Partie te odnoszą się natomiast sceptycznie do wspólnego ustalania podstawy opodatkowania 

osób prawnych. Wiele wskazuje na to, że szeroka podstawa opodatkowania obowiązująca w 

Danii ulegnie dużej erozji, jako że w dyrektywie przewiduje się znacznie węższą podstawę 

opodatkowania niż ta obowiązująca obecnie w Danii. 

 

Wspólne ustalanie podstawy opodatkowania może mieć daleko idące konsekwencje 

gospodarcze dla małych państw członkowskich bazujących na wywozie, takich jak Dania, 

którym grozi zjawisko ucieczki przedsiębiorstw oraz miejsc pracy. Dotyczy to w 

szczególności przedsiębiorstw produkcyjnych, przedsiębiorstw zajmujących się badaniami 

naukowymi i rozwojem, ponieważ w konsekwencji dyrektyw przedsiębiorstwa te w 

większym stopniu będą przenosiły kosztowne działania do państw członkowskich, w których 

uzyskują dochody. 

 

Organizacja pracodawców w dziedzinie przemysłu, Dansk Erhverv, oceniła, że budżet Danii 

odnotowałby stratę powyżej 10 mld DKK w przypadku globalnego wprowadzenia 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania. Według niedawnej oceny Dansk Erhverv budżet 

Danii może stracić 5–10 mld DKK, jeżeli duńska podstawa podatkowa będzie o 35 % niższa, 

jak przewiduje Komisja. 

 

Partie Venstre i Kristeligt Folkeparti są również zdania, że wprowadzenie wspólnej podstawy 

opodatkowania to dopiero pierwszy krok w kierunku dalszego przekazywania uprawnień UE 

w obszarze, który jest skądinąd obszarem uprawnień krajowych. Nawet jeżeli projekt 

dyrektywy dotyczyłby tylko określenia podstawy opodatkowania osób prawnych, a państwa 

członkowskie miałyby nadal zachować prawo do ustalania wysokości podatku od osób 

prawnych, nie da się uniknąć sytuacji, w której kwestia ta stanie się jednym z parametrów 

konkurencji sprawiającym, że przedsiębiorstwa będą wybierać państwa członkowskie, w 

których panują korzystniejsze warunki pod względem podatkowym, i do nich przenosić 

miejsca pracy oraz działalność. 

 

Zatem partie Venstre i Kristeligt Folkeparti pozytywnie odnoszą się do celów projektów 

dyrektyw, jednak chciałyby widzieć model, który nie będzie przyczyniał się do erozji podstaw 

podatkowych państw członkowskich. Jednocześnie partie te pragną modelu, który w 
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większym stopniu niż aktualne projekty dyrektyw przyczyniłby się do sprawiedliwszej 

dystrybucji dochodów pomiędzy państwa członkowskie, aby uwzględniać te z nich, w 

których działa więcej przedsiębiorstw opartych na wiedzy. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Erik Christensen 

Przewodniczący Komisji Spraw Europejskich 

 


