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OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje luksemburške poslanske zbornice o predlogu direktive Sveta 

o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 

 (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 pošljejo predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije obrazloženo mnenje z 

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

Luksemburška 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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PRILOGA 

 

Resolucija 

Poslanska zbornica se je, 

ob upoštevanju člena 168 poslovnika poslanske zbornice; 

ob opozorilu, da je odbor za finance in proračun prejel predlog direktive Sveta o skupni 

osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (COM(2016)0685) in predlog direktive Sveta o 

skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) 

(COM(2016)0683), tj. predloga Evropske komisije, ki spadata v okvir nadzora subsidiarnosti; 

ob ugotovitvi, da je odbor za finance in proračun sprejel obrazloženo mnenje o zgoraj 

navedenih predlogih; 

odločila podpreti to obrazloženo mnenje odbora za finance in proračun, ki se glasi: 

Poslanska zbornica Velikega vojvodstva Luksemburg je skrbno preučila predloga Evropske 

komisije v zvezi s skupno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb ter skupno 

konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB). 

Poslanska zbornica sicer pozdravlja prizadevanja Evropske komisije za boj proti izogibanju 

davkom, ki ima neposredni vpliv na delovanje notranjega trga, a želi izraziti svoje pomisleke 

glede zgoraj omenjenih predlogov direktiv, saj meni, da v tej fazi ne spoštujeta niti načela 

subsidiarnosti niti načela sorazmernosti, kot sta določena v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. 

Poslanska zbornica opozarja, da mora Evropska komisija v skladu s členom 5 Protokola št. 2 

o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti svoje zakonodajne predloge utemeljiti glede 

na načeli subsidiarnosti in sorazmernosti. Izpolnjevanje te zahteve vključuje predvsem 

pripravo „podrobn[e] izjav[e], ki omogoča oceno njegove skladnosti z načeloma 

subsidiarnosti in sorazmernosti“. Poslanska zbornica pa meni, da Evropska komisija v tem 

primeru še vedno ni zagotovila ustreznih dokazov glede skladnosti s tema načeloma, zlasti v 

zvezi z naslednjimi vprašanji. 

Uskladitev davčne osnove iz predlogov direktiv neposredno vpliva na posebno pravico držav 

članic, da svobodno odločajo o ključnih vidikih svoje davčne politike. Davčna politika 

namreč ni le ključnega pomena za suverenost držav članic, ampak odraža tudi izbiro socialne 

in ekonomske politike, pri kateri se upoštevajo posebnosti posameznih držav. V tem primeru 

bi izvajanje predlogov povzročilo, da teh vprašanj (političnih, socialnih in ekonomskih), ki so 

značilna za posamezne države, ne bi bilo več mogoče ustrezno obravnavati na nacionalni 

ravni, ampak bi se bilo treba o njih soglasno dogovarjati v Svetu. 

Poleg tega bi lahko predloga Evropske komisije zaradi negativnega učinka na proračun 

nekaterih držav članic – tudi Luksemburga – de facto zmanjšala polje proste presoje držav 

članic pri določanju njihovih davčnih stopenj, saj bi bilo treba zaradi nižjih prihodkov od 

davkov v nekaterih državah članicah CCCTB nadomestiti z aktiviranjem drugih proračunskih 

vzvodov, vključno z davčno stopnjo. V zvezi s tem poslanska zbornica z zaskrbljenostjo 

ugotavlja, da lahko predloga nesorazmerno vplivata na majhna odprta gospodarstva v EU. Če 
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bo po uvedbi skupne davčne osnove edini dejavnik razlikovanja med državami članicami 

davčna stopnja za pravne osebe, se poslanska zbornica boji pretiranega zniževanja davčne 

stopnje. 

Poslanska zbornica z zaskrbljenostjo ugotavlja, da Evropska komisija ni podala nobenih 

prepričljivih razlogov, s katerimi bi pojasnila, zakaj je uskladitev davčne osnove potrebna za 

boj proti izogibanju davkov, saj je Svet EU julija 2016 že sprejel direktivo, katere cilj je boj 

proti praksam izogibanja davkom1, in v njej določil minimalno stopnjo usklajenosti v EU. 

Direktiva 2016/1164 se še ni začela izvajati, Evropska komisija pa ni jasno določila dodatnih 

prednosti uvedbe skupne konsolidirane davčne osnove, ki bi upravičile ukrepanje na ravni 

EU. 

Poleg tega poslanska zbornica dvomi, da bi lahko s tema predlogoma zmanjšali upravna 

bremena. Ob vzpostavitvi davčnega sistema, ki bi deloval vzporedno z nacionalnim davčnim 

sistemom, obstaja bojazen, da se bo morebitno zmanjšanje stroškov usklajevanja za pravne 

osebe na koncu izravnalo s povečanjem upravnih stroškov za nacionalne davčne organe, ki 

bodo morali v prihodnje vzporedno upravljati dva različna davčna sistema. Poslanska 

zbornica svari, da bi lahko ta rešitev še dodatno zapletla položaj vseh deležnikov, poleg tega 

pa bi lahko povzročila težave z vidika načela enakosti pred zakonom in na področju davkov. 

Iz predlogov Komisije prav tako sledi, da se pravila za določanje transfernih cen v prihodnje 

ne bodo več uporabljala znotraj skupin družb, ki spadajo v področje uporabe CCCTB. 

Poslanska zbornica se boji, da bo ta rešitev prispevala k ustvarjanju razlik med rešitvami, 

sprejetimi v okviru Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ter rešitvami, 

ki jih je sprejela Evropska unija. Če se bosta predloga Komisije dejansko izvajala, bosta lahko 

povzročila resno škodo obstoječim pravilom, ki so bila sprejeta v okviru OECD, poleg tega pa 

bosta morda v nasprotju z mednarodnimi konvencijami, ki se uporabljajo v Luksemburgu, v 

Evropi in po svetu. Ta rešitev bi lahko povzročila dvome v zvezi z obvezo držav članic EU 

glede učinkovitosti rešitev, ki so bile dosežene v okviru OECD, zlasti na področju pravil v 

zvezi s transfernimi cenami. 

Resolucijo je sprejela poslanska zbornica na javni seji 22. decembra 2016. 

Claude Frieseisen, generalni sekretar 

Mars Di Bartolomeo, predsednik 

                                                 
1 Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki 

neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. 


