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Temats: Maltas parlamenta 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 2. protokolā 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 Maltas parlamenta pamatots atzinums par minēto direktīvas 
priekšlikumu.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 
komitejas kompetencē.
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PIELIKUMS

Priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi KKUINB (COM(2016)683)

Maltas Pārstāvju palātas pamatots atzinums

Ar subsidiaritāte saistītie jautājumi

Maltas Pārstāvju palāta atkārtoti pauž viedokli, ka direktīvas par kopējo konsolidēto 
uzņēmuma ienākuma nodokļa bāzi (COM(2016)683) (turpmāk „KKUINB”) piemērošanas 
joma neatbilst Savienības ekskluzīvās kompetences jomai, un uzskata, ka tajā nospraustos 
mērķus var efektīvi sasniegt dalībvalstu līmenī, kā arī tā pie viena atgādina par tās pamatoto 
2011. gada 17. maija atzinumu par COM(2011)0121.

Maltas Pārstāvju palāta konstatē, ka subsidiaritātes princips un proporcionalitātes princips 
kļūst nozīmīgs gadījumos, kad Savienībai un dalībvalstīm ir kopīga kompetence kādā nozarē 
gan no Līguma par Eiropas Savienību, gan Līguma par Eiropas Savienību viedokļa. Kaut arī 
Komisijas mērķis, izstrādājot šo iniciatīvu, bija atvieglot uzņēmējdarbību visā iekšējā tirgū, 
piemērojot vienotus nodokļus reglamentējošus noteikumus, Maltas Pārstāvju palāta uzskata, 
ka priekšlikums par KKUINB neizbēgami ietekmēs attiecīgās valsts nodokļu ienākumus un 
aplikšanas ar nodokļiem režīmus.

Pamatojoties uz šā priekšlikuma juridisko pamatu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 
115. pants), Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru un pēc konsultēšanās ar 
Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar vienprātīgi pieņem direktīvas, 
lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus, kuri tieši iespaido iekšējā tirgus 
izveidi vai darbību. Neskatoties uz Komisijas mērķi novērst iekšējā tirgus darbības 
kropļojumus, Maltas Pārstāvju palāta uzskata, ka „normatīvo aktu tuvināšana” paredz 
KKUINB sistēmas ieviešanu, veicot konsolidāciju un sadali, kuras ietekmēs dalībvalstu 
fiskālo un budžeta suverenitāti, kas ir būtiska dalībvalsts funkcija. 

Maltas Pārstāvju palāta papildus tam uzskata, ka ierosinātā KKUINB sistēma ir pretēja 
subsidiaritātes principu turpmāk uzskaitīto iemeslu dēļ.

 Tā kā uzņēmumiem, kuru kopējie ienākumi nepārsniedz EUR 750 miljonu gadā, 
KKUINB nav obligāts, mazākiem uzņēmumiem ne tikai būs jāievēro 28 dažādi 
patlaban spēkā esoši noteikumu kopumi, bet arī KKUINB, un tādēļ tiem var rasties 
grūtības izvēlēties labāko sistēmu, kura būtu spēkā attiecībā uz tiem. Kaut arī 
priekšlikums neietekmē dalībvalstu piemērotās nodokļu likmes, pastāv iespēja, ka 
dalībvalstīm nāksies mainīt savas nodokļu likmes.

 Neskatoties uz iespaidu, ka katrs nodokļu maksātājs sazinās ar vienu nodokļu 
administrāciju, saskaņā ar KKUINB regulējumu individuāliem uzņēmumiem būtu 
jāatrodas mijiedarbībā ar galveno nodokļu maksātāju gan tad, kad notiek 
konsolidācija, gan tad, kad revīziju nodrošina galvenā kompetentā iestāde. Tas ir 
skaidrojams ar to, ka individuāliem uzņēmumiem saskaņā ar KKUINB regulējumu ir 
jāsaglabā ikviens ieraksts un dokuments, kas var kalpot kā pierādījums.

– Papildus tam ierosinātais KKUINB neizslēdz transfertcenu noteikšanu, jo tā 
joprojām ir spēkā attiecībā uz uzņēmumiem, kas KKUINB neizmanto, vai dažādu 
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KKUINB koncernu uzņēmumu starpā.

  Rīcības kodeksa jautājumu grupa (uzņēmējdarbības nodokļi) jau ir reglamentējusi 
mehānismus, kas ir vērsti uz nodokļu apiešanas nepamatotu un negribētu iespēju 
samazināšanu, un tie ir reglamentēti arī, pieņemot direktīvu, ar ko paredz noteikumus 
tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši iespaido iekšējā tirgus darbību 
(turpmāk „NAPND I”), un priekšlikumu direktīvai attiecībā uz hibrīdneatbilstībām ar 
trešām valstīm ( turpmāk „NAPND II”), un tādēļ turpmāka Savienības līmeņa rīcība 
šā mērķa sasniegšanai nepieciešama nav.

– Visbeidzot, sadales formula kropļo salīdzinošās un konkurences priekšrocības to 
dalībvalstu starpā, kuru ekonomikas galvenokārt balstās uz darbietilpīgām 
ekonomikas nozarēm, un soda tās ekonomikas, kurās ražīguma līmenis ir salīdzinoši 
augsts un/vai kurās cenšas ieviest ekonomikas nozares ar augstāku pievienoto 
vērtību, un/vai kurās tirgus apjoms ir ierobežots. Dalībvalstis katra atsevišķi varētu 
ieviest vairākus konsolidācijas elementus vai to darīt kopīgi, izmantojot mehānismus, 
kas dalībvalstu pilnvaras neietekmē šādā veidā un tik plaši, un piedāvā pietiekami 
labas izredzes mudināt pārrobežu darbības.

Maltas Pārstāvju palāta tādējādi uzskata, ka mazāk voluntāra pieeja var nodrošināt KKUINB 
mehānisma izstrādes pamatā esošo mērķu sasniegšanu — gan īsā termiņā, gan ilgā termiņā, 
nepārkāpjot subsidiaritātes un proporcionalitātes principu.

Maltas Pārstāvju palātas nostāja

Maltas Pārstāvju palāta šim dokumentam nepiekrīt. Tāpat kā 2011. gada priekšlikuma 
gadījumā Maltas Pārstāvju palāta ienākumu sadales formulai nepiekrīt (līdz ar to nepiekrīt 
konsolidācijai), jo tā ir labvēlīga ekonomikām, kuras joprojām ir atkarīgas no novecojušām, 
darbietilpīgām ekonomikas nozarēm un soda tās ekonomikas, kurās ražīgums ir salīdzinoši 
augsts un/vai kuras ir ieviesušas augstākas pievienotās vērtības ekonomiskās darbības, un/vai 
kurās tirgus apjoms ir ierobežots. 

Tādēļ ierosinātā KKUINB pārdalīs ienākumus dalībvalstu starpā tādā mērā, ka līdz ar to var, 
tehniski runājot, notikt līdzekļu pārdale no relatīvi nabadzīgākas attīstības stadijā esošas ES 
ekonomikas uz daudz attīstītāku un bagātāku ES ekonomiku. Tas pie viena uzlabos dažu 
valstu fiskālo stāvokli un ilgtspēju, kamēr citu valstu fiskālais stāvoklis un ilgtspēja 
pasliktināsies, jo tiks grauta nodokļu bāze, kas ir viens no svarīgākajiem cēloņiem. 

Papildus tam, īstenojot K(K)UINB kopumā, netiek izslēgta iespēja, ka palielināsies nodokļu 
sacensība, jo pastāv iespēja, ka dalībvalstis arī turpmāk izmantos nodokļu likmes 
samazināšanu kā nodokļu stimulu nolūkā piesaistīt ārvalstu investīcijas. Ir jāpatur prātā arī 
tas, ka nodokļu administrācijām būs jāsadarbojas pilnībā un jāsaskaņo savas darbības, lai 
nodrošinātu fiskālo kontroli veidā, kāds ir paredzēts K(K)UINB tiesību aktu kopumā, kā 
rezultātā nodokļu administrācijām tiek uzlikt papildu administratīvais slogs.

Iespējamās sekas
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Sadales formulas piemērošanas dēļ tiks zaudēti nodokļu ienākumi, jo tādi komponenti kā 
pārdevums pēc galamērķa, nodarbinātība un atalgojums un aktīvi attiecīgajā valstī — visi šie 
faktori nelabvēlīgi iedarbojas uz mazām jurisdikcijām kā Malta.

deputāts Anglu Farrugia
Parlamenta priekšsēdētājs

2016. gada 26. decembrī


