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Odbor za pravne zadeve 
 

7.2.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje danskega parlamenta o predlogu direktive Sveta o skupni 

konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) 

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

 

V skladu s členom 6 Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti lahko 

nacionalni parlamenti v roku osmih tednov od datuma posredovanja osnutka zakonodajnega 

akta predsednikom Parlamenta, Sveta in Komisije pošljejo obrazloženo mnenje o razlogih, 

zaradi katerih ocenjujejo, da osnutek ni v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Danska poslanska zbornica je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podala obrazloženo 

mnenje, ki je priloženo. 

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 

subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve. 
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Frans Timmermans 

prvi podpredsednik Evropske komisije 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruselj 

 

Mnenje danskega parlamenta o predlogu Komisije o direktivi Sveta o skupni osnovi za davek 

od dohodkov pravnih oseb – COM(2016)0685 (CCTB) in COM(2016)0683 (CCCTB) 

 

Spoštovani gospod Timmermans! 

 

Komisija je 25. oktobra 2016 predstavila predloga direktiv o skupni osnovi za davek od 

dohodkov pravnih oseb (COM(2016)0685 (CCTB)) in skupni konsolidirani osnovi za davek 

od dohodkov pravnih oseb (COM(2016)0683 (CCCTB)). Njun namen je vzpostaviti skupna 

pravila za davek od dohodkov pravnih oseb in korporacijam omogočiti, da predložijo enotno 

konsolidirano davčno napoved za svoje dejavnosti davčnemu organu v eni sami državi članici 

EU. 

 

Odbor za evropske zadeve je v pismu z dne 4. novembra 2016 odbor za fiskalne zadeve 

zaprosil za mnenje o obeh predlogih, slednji pa je na seji dne 8. novembra 2016 sprejel 

odločitev, da poda mnenje. Odbor za fiskalne zadeve je na ministra za davčne zadeve naslovil 

vprašanje o ekonomskih posledicah predlogov za Dansko (glej SAU alm. del – vprašanje št. 

116), na katerega je minister odgovoril 7. decembra 2016. 

 

Glede na te okoliščine in dejstvo, da so se razprave o predlogih direktiv šele začele, je odbor 

za fiskalne zadeve 15. decembra 2016 sprejel priporočilo za spodaj navedeno obrazloženo 

mnenje, ki ga je odbor za evropske zadeve sprejel 16. decembra 2016. 

 

Obrazloženo mnenje 
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Večina članov odbora (Danska ljudska stranka, Liberalna stranka, Rdeče-zelena zveza in 

Konservativna stranka) meni, da so tovrstni predlogi v nasprotju z načelom subsidiarnosti. 

Kar zadeva skladnost predlaganih direktiv z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 

Evropski uniji, večina članov dvomi v obrazložitev Komisije, da se ti ukrepi bolje izvajajo na 

ravni EU kot na nacionalni ravni. Večina tudi meni, da bi se ta zakonodaja lahko enako 

učinkovito uvedla z nacionalnimi predpisi in da bi se Danska morala držati načela, da davčna 

politika ni v pristojnosti EU. 

 

Poleg tega so finančne posledice predlaganih direktiv za Dansko zelo negotove. Večina 

članov odbora torej meni, da utemeljitev Komisije za predlagani direktivi ni skladna z 

načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji ter da bi morala 

vsebovati tudi informacije, na podlagi katerih bi lahko ocenili finančni učinek predlogov. 

 

Manjšinsko mnenje k obrazloženemu mnenju 

 

Manjšina članov odbora (Socialdemokratska stranka in stranka Alternativa) meni, da sta 

predloga skladna z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti. 

 

Manjšinski mnenji o politični vsebini predlogov 

 

Manjšina članov odbora (Socialdemokratska stranka in stranka Alternativa) je načeloma 

naklonjena ukrepom za zmanjšanje izogibanja davkom in razvodenitve davčne osnove 

posameznih držav, pa tudi zagotovitvi poštenega obdavčenja pravnih oseb in enakih 

konkurenčnih pogojev za podjetja v EU. Določitev davkov in dajatev bi morala biti 

nacionalno vprašanje, EU pa bi morala biti pazljiva pri poskusih harmoniziranja zakonodaje 

na davčnem področju v posameznih državah članicah. To zlasti velja za ukrepe, ki presegajo, 

kar je potrebno za učinkovit boj proti izogibanju davkom in davčni utaji. 

 

Manjšina članov pa se zaveda, da je osnutek porazdelitvenega ključa v predlogu o skupni 

konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb bolj naklonjen državam z velikim 

domačim trgom, medtem ko lahko manjša izvozna gospodarstva, kot je Danska, pričakujejo 

izpad dohodkov iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb. Večina torej meni, da si je treba 

pri pogajanjih močno prizadevati za pravičnejši porazdelitveni ključ ter nižjo omejitev 

dejanske stopnje davka od dohodkov pravnih oseb v državah članicah EU. 

 

Drugo manjšinsko mnenje (Danska ljudska stranka in Rdeče-zelena zveza) je, da je v tem 

trenutku težko doseči dogovor o končnem stališču glede predloga direktive o skupni 

konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb, med drugim zato, ker področje 

uporabe predlagane direktive in njen učinek na dohodke nista dovolj jasna. 

 

Rdeče-zelena zveza je tudi izjavila, da je naklonjena boju proti davčni utaji, vendar želi model 

sodelovanja, ki ne bo spodkopaval nacionalnih davčnih osnov ali ustvarjal neupravičeno togih 

in neprožnih pravil. Zato vztraja pri tem, da davčna politika ostane v pristojnosti posameznih 

držav članic. 

 

Nasprotuje pa predlagani uvedbi odbitka za donos iz lastniškega kapitala in ogromnega, več 

kot 100-odstotnega odbitka za raziskave zasebnih korporacij. 

 

Tretja manjšinska skupina članov odbora (Liberalna stranka in Konservativna stranka) na 
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splošno podpira ukrepe za vzpostavitev čim večje preglednosti glede plačevanja davkov 

velikih korporacij, za zagotovitev poštenih in enakih konkurenčnih pogojev med 

korporacijami ter za preprečitev izogibanja davkom, davčne utaje in agresivnega davčnega 

načrtovanja. S tega vidika sta Liberalna stranka in Konservativna stranka naklonjeni 

splošnemu namenu obeh direktiv. 

 

Imata pa pomisleke glede skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. 

Obstaja namreč veliko znakov, ki kažejo, da se bo danska davčna osnova, ki je sedaj zelo 

obsežna, precej zmanjšala, saj je v direktivah predvidena veliko manjša davčna osnova od 

sedanje na Danskem. 

 

Skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb bi utegnila imeti obsežne 

gospodarske posledice za majhne, izvozno usmerjene države, kot je Danska, kar bi lahko 

povzročilo selitev podjetij in izgubo delovnih mest. To velja zlasti za podjetja v sektorjih 

proizvodnje, raziskav in razvoja, saj bodo po začetku izvajanja direktiv vse večji del 

dejavnosti z visokimi stroški prenesla v države, kjer ustvarjajo prihodek. 

 

Združenje danskih podjetij je ocenilo, da bi z uvedbo skupne konsolidirane osnove za davek 

od dohodkov pravnih oseb na svetovni ravni danska državna blagajna lahko izgubila 10 

milijard DKK. Po zadnjih ocenah združenja bi zmanjšanje osnove za omenjeni davek za 

35 %, kot predlaga Komisija, za dansko državno blagajno pomenilo izgubo od 5 do 10 

milijard DKK. 

 

Liberalna stranka in Konservativna stranka tudi menita, da je uvedba skupne osnove za davek 

od dohodkov pravnih oseb šele prvi korak k nadaljnjemu prepuščanju pristojnosti EU na 

področju, ki je sicer v nacionalni pristojnosti. Čeprav se predlog direktive nanaša samo na 

izračun osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, države članice pa naj bi ohranile pravico 

do določanja davčne stopnje, je neizogibno, da bo tudi to postalo konkurenčni dejavnik, na 

podlagi katerega bodo korporacije izbirale davčno najugodnejše države članice, kamor bodo 

selile delovna mesta in dejavnosti. 

 

Stranki sta torej naklonjeni splošnemu namenu predlaganih direktiv, vendar želita model, ki 

ne bo spodkopaval davčne osnove držav članic. V primerjavi s predlaganima direktivama bi ta 

model zagotavljal tudi bolj pošteno razporeditev prihodkov med državami članicami, pri 

čemer bi se ustrezno upoštevale države z velikim deležem na znanju temelječih podjetij. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

Erik Christensen 

predsednik odbora za evropske zadeve 


