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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI
Przedmiot: Uzasadniona opinia Izby Reprezentantów Malty w sprawie wniosku dotyczącego 

dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych
(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 Reprezentantów Malty przesłała załączoną uzasadnioną opinię dotyczącą wyżej 
wymienionego wniosku dotyczącego dyrektywy.

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach zgodności z zasadą 
pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna.
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ZAŁĄCZNIK

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania osób prawnych (COM(2016) 683)

Uzasadniona opinia Izby Reprezentantów Malty

Kwestie związane z zasadą pomocniczości

Izba Reprezentantów Malty, odnosząc się do swojej uzasadnionej opinii z dnia 17 maja 2011 
r. w sprawie dokumentu COM(2011) 121, przypomina, że zakres stosowania wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych (COM(2016) 683) (zwanej dalej „CCCTB”) wykracza poza wyłączne 
kompetencje Unii, oraz utrzymuje, że cele dyrektywy CCCTB mogą zostać lepiej osiągnięte 
za pomocą środków krajowych.

Izba Reprezentantów Malty zauważa, że zasady pomocniczości i proporcjonalności mają 
zastosowanie w przypadku, gdy Unia dzieli z państwami członkowskimi kompetencje w 
danej dziedzinie na mocy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Pomimo że celem przyświecającym inicjatywie Komisji jest ułatwienie 
prowadzenia działalności gospodarczej na całym rynku wewnętrznym dzięki ujednoliceniu 
przepisów podatkowych, Izba Reprezentantów Malty zauważa, że zaproponowana dyrektywa 
CCCTB z pewnością wpłynie na krajowe dochody i systemy podatkowe.

Zgodnie z podstawą prawną wniosku (art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) 
Rada, stanowiąc jednomyślnie i zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-
Społecznym, uchwala dyrektywy w celu zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich mających bezpośredni wpływ na ustanowienie lub 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Chociaż celem Komisji jest wyeliminowanie zakłóceń 
w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, Izba Reprezentantów Malty stwierdza, że „zbliżenie 
przepisów” przewiduje realizację systemu CCCTB poprzez konsolidację i repartycję, które 
wpłyną na krajową suwerenność podatkową i budżetową, czyli na podstawową funkcję 
państwa członkowskiego. 

Ponadto Izba Reprezentantów Malty utrzymuje, że planowany system CCCTB narusza zasadę 
pomocniczości z następujących powodów:

 Jako że wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych jest 
nieobowiązkowa dla przedsiębiorstw, których całkowite roczne przychody nie 
przekraczają kwoty 750 mln EUR, mniejsze przedsiębiorstwa będą musiały stanąć 
przed trudnym wyborem najkorzystniejszego dla siebie rozwiązania między jednym 
z 28 odmiennych zbiorów obowiązujących przepisów a systemem CCCTB. Choć 
wniosek nie wpływa na stosowane przez państwa członkowskie stawki podatkowe, 
możliwe jest, że państwa członkowskie będą zobowiązane do ich zmiany.

 Choć system CCCTB sprawia wrażenie, że dzięki niemu każdy podatnik będzie miał 
do czynienia z jedną administracją podatkową, poszczególne przedsiębiorstwa 
podlegające temu systemowi musiałyby współdziałać z głównym podatnikiem, 
zarówno w przypadku konsolidacji, jak i kontroli przeprowadzanej przez główny 
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właściwy organ. Powodem tego jest fakt, że w systemie CCCTB poszczególne 
przedsiębiorstwa zobowiązane są do przechowywania wszystkich zapisów i 
dokumentów dowodowych.

– Ponadto proponowany system CCCTB nie eliminuje ustalania cen transferowych, 
które wciąż obowiązuje w przypadku przedsiębiorstw niepodlegających systemowi 
CCCTB lub między przedsiębiorstwami w różnych grupach w ramach systemu 
CCCTB.

 Mechanizmy, które mają na celu zmniejszenie liczby nieuzasadnionych bądź 
niezamierzonych możliwości unikania opodatkowania, podlegają już ustaleniom 
Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) oraz 
podlegają dyrektywie ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie 
praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego (zwaną „ATAD I”), i wniosku w sprawie 
dyrektywy w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych 
dotyczących państw trzecich (zwaną „ATAD II”); nie potrzeba zatem podejmować 
dalszych działań na poziomie unijnym, aby zrealizować ten cel.

– Ponadto wzór podziału dochodów zakłóca przewagę komparatywną i konkurencyjną 
państw członkowskich, których gospodarka w głównej mierze opiera się na 
sektorach o dużym nakładzie pracy, oraz jest niekorzystny dla gospodarek, których 
produktywność jest względnie wysoka i/lub które przestawiają się na działalność 
gospodarczą o większej wartości dodanej, i/lub których rynek ma niewielkie 
rozmiary. Pewne elementy konsolidacji mogłyby zostać wprowadzone przez państwa 
członkowskie indywidualnie lub wspólnie za pomocą mechanizmów, które nie 
wpływają w tak dużej mierze na uprawnienia państw członkowskich oraz które w 
wystarczającym stopniu zachęcają do działalności transgranicznej.

Izba Reprezentantów Malty stwierdza zatem, iż wybór mniej inwazyjnych środków może 
doprowadzić do osiągnięcia zarówno krótkoterminowych, jak i długoterminowych celów 
przyświecających mechanizmowi CCCTB bez naruszania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności.

Stanowisko Izby Reprezentantów Malty

Izba Reprezentantów Malty nie popiera tej procedury. Tak jak w przypadku wniosku z 2011 r. 
Izba Reprezentantów Malty opowiada się przeciwko formule repartycji dochodów (a zatem 
również ich konsolidacji), która sprzyja gospodarkom zależnym wciąż od starych sektorów o 
dużym nakładzie pracy, a jest niekorzystny dla gospodarek, których produktywność jest 
względnie wysoka i/lub które przestawiły się na działalność gospodarczą o większej wartości 
dodanej, i/lub których rynek ma niewielkie rozmiary. 

W wyniku tego proponowana dyrektywa CCCTB spowoduje redystrybucję bogactwa między 
państwa członkowskie na taką skalę, że praktycznie doprowadzi do możliwości przenoszenia 
dochodów ze stosunkowo biednych, rozwijających się gospodarek do dużo bogatszych i lepiej 
rozwiniętych gospodarek UE. CCCTB poprawi również sytuację budżetową i stabilność 
niektórych państw, natomiast pogorszy je w przypadku innych państwach, zwłaszcza w 
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wyniku erozji bazy podatkowej. 

Co więcej, całościowe wdrożenie CC(C)TB nie wyklucza możliwości nasilenia się zjawiska 
konkurencji podatkowej, jako że prawdopodobieństwo, iż państwa członkowskie uciekną się 
do obniżenia stawek podatkowych, stanie się bodźcem podatkowym do przyciągania 
inwestycji zagranicznych. Należy również mieć na względzie fakt, że administracje 
podatkowe musiałyby w pełni ze sobą współpracować i koordynować swoje działania w celu 
sprawowania kontroli fiskalnej w sposób przewidziany przez pakiet CC(C)TB, co nałoży 
dodatkowe obciążenia administracyjne na administracje podatkowe.

Możliwe konsekwencje

Formuła repartycji doprowadzi do uszczuplenia dochodów, ponieważ wszystkie składowe 
sprzedaży według miejsca przeznaczenia, zatrudnienia i wynagrodzeń oraz aktywa w 
jurysdykcji działają na szkodę małych jurysdykcji takich jak Malta.

Poseł Anglu Farrugia
Przewodniczący

26 grudnia 2016 r.


