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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Izby Deputowanych Luksemburga w sprawie wniosku 

dotyczącego 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. 

Izba Deputowanych Luksemburga przekazała zawartą w załączniku uzasadnioną opinię w 

sprawie wyżej wspomnianego wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

 

Rezolucja 

 

Izba Deputowanych, 

 

uwzględniając art. 168 Regulaminu Izby Deputowanych, 

 

przypominając, że do Komisji Finansów i Budżetu wpłynął wniosek dotyczący dyrektywy 

Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (COM(2016)0685) oraz 

wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (COM(2016)0683), które są wnioskami Komisji Europejskiej 

podlegającymi kontroli zgodności z zasadą pomocniczości; 

 

stwierdzając, że Komisja Finansów i Budżetu przyjęła uzasadnioną opinię w sprawie wyżej 

wspomnianych wniosków; 

 

postanawia przyjąć uzasadnioną opinię Komisji Finansów i Budżetu o następującej treści: 

 

Izba Deputowanych Wielkiego Księstwa Luksemburga uważnie zbadała wniosek Komisji 

Europejskiej dotyczący wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz wniosek 

dotyczący wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). 

 

Izba Deputowanych, pochwalając starania Komisji mające na celu przeciwdziałanie 

praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego, pragnie wyrazić zaniepokojenie wspomnianymi wyżej wnioskami 

dotyczącymi dyrektyw i uważa, że w tej formie nie są zgodne z zasadą pomocniczości ani z 

zasadą proporcjonalności w rozumieniu art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. 

 

Izba Deputowanych przypomina, że art. 5 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności nakłada na Komisję Europejską obowiązek uzasadnienia 

jej wniosków w odniesieniu do zasad pomocniczości i proporcjonalności. Wywiązanie się z 

tego obowiązku uzasadnienia aktu wymaga między innymi sporządzenia „szczegółowego 

stwierdzenia umożliwiającego ocenę zgodności z zasadami pomocniczości i 

proporcjonalności”. Tymczasem Izba Deputowanych jest zdania, że Komisja Europejska nie 

dostarczyła w tym przypadku właściwych dowodów na zgodność z tymi zasadami, w 

szczególności w świetle przedstawionych poniżej kwestii spornych. 

 

Harmonizacja podstawy opodatkowania proponowana we wnioskach dotyczących dyrektyw 

ma bezpośredni wpływ na prerogatywy państw członkowskich w zakresie swobodnego 

ustalania przez nie zasadniczych aspektów polityki podatkowej. A przecież polityka 

podatkowa stanowi nie tylko podstawowy element suwerenności państw członkowskich, lecz 

jest również wyrazem wyboru kierunku polityki społecznej i gospodarczej z uwzględnieniem 

specyfiki każdego z tych państw. W tym przypadku realizacja propozycji zawartych we 

wnioskach doprowadziłaby do sytuacji, w której te aspekty (polityczne, społeczne i 

gospodarcze) właściwe każdemu państwu nie będą już mogły być brane pod uwagę na 

szczeblu krajowym, lecz będą musiały być w przyszłości negocjowane w Radzie do 

uzyskania jednomyślności. 
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Ze względu na ich negatywne skutki dla budżetu niektórych państw członkowskich – w tym 

Luksemburga – wnioski Komisji Europejskiej wydają się również redukować de facto 

margines swobody, jakim dysponują państwa członkowskie przy ustalaniu swoich stawek 

podatkowych, zważywszy, że spadek dochodów podatkowych, jakie spowoduje 

wprowadzenie CCCTB, będzie musiał zostać zrekompensowany uruchomieniem innych 

dźwigni budżetowych, w tym m.in. stawki podatkowej. W tym kontekście Izba 

Deputowanych stwierdza z niepokojem, że propozycje zawarte we wnioskach mogą mieć 

niewspółmierne skutki dla otwartych gospodarek o niewielkich rozmiarach w obrębie Unii. W 

związku z tym, że po wprowadzeniu wspólnej podstawy opodatkowania jedynym czynnikiem 

rozróżnienia państw członkowskich byłaby stawka podatku od osób prawnych, Izba 

Deputowanych obawia się nadmiernego równania w dół. 

 

Izba Deputowanych stwierdza z niepokojem, że Komisja Europejska nie dostarczyła 

przekonywujących argumentów pozwalających na zrozumienie powodów, z jakich 

harmonizacja podstawy opodatkowania stała się niezbędna, by przeciwdziałać unikaniu 

opodatkowania, gdy właśnie Rada Unii przyjęła w lipcu 2016 r. dyrektywę zmierzającą do 

przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania1 i ustanawiającą w tym celu minimalny 

stopień koordynacji w Unii. Ponieważ nie rozpoczęto jeszcze wdrażania dyrektywy 

2016/1164, dodatkowe korzyści wynikające z wprowadzenia skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania, które uzasadniłyby działanie na szczeblu unijnym, nie zostały przez Komisję 

Europejską jasno ustalone. 

 

Izba Deputowanych żywi również wątpliwości co do tego, czy omawiane wnioski mogą 

umożliwić zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Ze względu na wprowadzenie systemu 

opodatkowania współistniejącego równolegle z krajowym systemem opodatkowania 

zachodzą obawy, że ewentualna redukcja kosztów dostosowania się przez przedsiębiorstwa 

do nowych przepisów zostanie w ostatecznym rozrachunku zrównoważona wzrostem 

kosztów administracyjnych, jakie poniosą krajowe organy podatkowe, które będą musiały 

obsługiwać równolegle dwa różne systemy opodatkowania. Izba Deputowanych obawia się, 

że takie rozwiązanie będzie źródłem dodatkowych komplikacji dla wszystkich 

zainteresowanych stron i że ponadto może być problematyczne z punktu widzenia zasady 

równości wobec prawa i zasady równości podatkowej. 

 

Wnioski Komisji oznaczają także, że przepisy dotyczące cen transferowych nie będą miały w 

przyszłości zastosowania do grup przedsiębiorstw wchodzących w zakres zastosowania 

CCCTB. Izba Deputowanych obawia się, że taka sytuacja przyczyni się do powstania 

rozbieżności między rozwiązaniami uzgodnionymi w łonie Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) a rozwiązaniami przyjętymi przez Unię Europejską. Gdyby 

propozycje zawarte we wnioskach Komisji zostały wprowadzone w życie, mogłyby popaść w 

poważny konflikt z istniejącymi przepisami uzgodnionymi w łonie OECD i mogłyby w 

związku z tym stać w sprzeczności z konwencjami międzynarodowymi mającymi 

zastosowanie w Luksemburgu, w Europie i poza nią. Takie rozwiązanie podałoby w 

wątpliwość przywiązanie państw członkowskich Unii do skuteczności rozwiązań przyjętych 

przez OECD, w szczególności w odniesieniu do przepisów dotyczących cen transferowych. 

                                                 
1 Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu 
przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego. 
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Rezolucja przyjęta przez Izbę Deputowanych na posiedzeniu jawnym w dniu 22 grudnia 

2016 r. 

 

Sekretarz Generalny, Claude Frieseisen 

Przewodniczący, Mars Di Bartolomeo 

 


