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Odbor za pravne zadeve

23.1.2017

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI
Zadeva: Obrazloženo mnenje malteškega 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.

Malteški parlament je o zgoraj omenjenem predlogu direktive podal 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

Predlog direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih 
oseb – CCCTB (COM(2016)0683)

Obrazloženo mnenje predstavniškega doma Malte

Vprašanja subsidiarnosti

Predstavniški dom Malte ob sklicevanju na svoje obrazloženo mnenje o dokumentu 
COM(2011)0121 z dne 17. maja 2011 ponovno opozarja, da področje uporabe predloga 
direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 
(COM(2016)0683) (v nadaljnjem besedilu: CCCTB) ne spada v izključno pristojnost Unije, in 
meni, da je mogoče njegove cilje učinkovito doseči z nacionalnimi sredstvi.

Predstavniški dom Malte ugotavlja, da načeli subsidiarnosti in sorazmernosti postaneta 
pomembni, kadar si Unija in države članice delijo pristojnost v sektorju v skladu s Pogodbo o 
Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije. Čeprav Komisija s pobudo namerava 
olajšati poslovanje na notranjem trgu z enotno davčno zakonodajo, bo po mnenju 
predstavniškega doma Malte predlagana CCCTB nedvomno vplivala na domače davčne 
prihodke in davčne ureditve.

V skladu s pravno podlago predloga (tj. člen 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije) Svet s 
posebnim zakonodajnim postopkom in po posvetovanju z Evropskim parlamentom in 
Evropskim ekonomsko-socialnim odborom soglasno izda direktive za približevanje tistih 
zakonov in drugih predpisov držav članic, ki neposredno vplivajo na vzpostavitev ali 
delovanje notranjega trga. Kljub temu, da Komisija namerava odpraviti izkrivljanja v 
delovanju notranjega trga, po mnenju predstavniškega doma Malte približevanje zakonov 
predvideva vzpostavitev sistema CCCTB s konsolidacijo in porazdelitvijo, ki vplivata na 
nacionalno davčno in proračunsko suverenost, tj. bistveno funkcijo države članice. 

Predstavniški dom Malte meni tudi, da predlagani sistem CCCTB krši načelo subsidiarnosti iz 
naslednjih razlogov:

 Ker je CCCTB neobvezna za podjetja, katerih prihodki na globalni ravni ne 
presegajo 750 milijonov EUR na leto, se bodo morala manjša podjetja soočiti ne le z 
28 različnimi veljavnimi pravilniki, temveč tudi s CCCTB, zato bodo morda težko 
presodila, kateri sistem je zanje najustreznejši. Čeprav predlog ne vpliva na davčne 
stopnje, ki jih uporabljajo države članice, jih bodo morda morale spremeniti.

 Kljub vtisu, da bo vsak davkoplačevalec sodeloval le z eno davčno upravo, bodo 
morala posamezna podjetja na podlagi CCCTB sodelovati z glavnim 
davkoplačevalcem tako pri izvajanju konsolidacije kot pri revizijah, ki jih opravlja 
glavni pristojni organ. Razlog za to je dejstvo, da morajo posamezna podjetja v 
okviru CCCTB voditi vso evidenco in hraniti vsa dokazila.

– Poleg tega predlagana CCCTB ne odpravlja določanja transfernih cen, saj se to še 
vedno uporablja v povezavi s podjetji, ki ne uporabljajo CCCTB, ali med podjetji v 
različnih skupinah CCCTB.
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 Mehanizme za zmanjšanje neupravičenih ali nenamernih priložnosti za izogibanje 
davkom že urejajo Skupina za kodeks ravnanja (obdavčitev podjetij), direktiva o 
določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na 
delovanje notranjega trga (v nadaljnjem besedilu: ATAD I), in predlog direktive v 
zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami (v nadaljnjem besedilu: ATAD II), 
zato za doseganje tega cilja niso potrebni dodatni ukrepi na ravni Unije.

– Nazadnje, porazdelitvena formula povzroča izkrivljanja primerjalne in konkurenčne 
prednosti držav članic, katerih gospodarstva so odvisna predvsem od delovno 
intenzivnih gospodarskih sektorjev, ter kaznuje gospodarstva z razmeroma visoko 
ravnjo produktivnosti in/ali ki prehajajo na gospodarske dejavnosti z višjo dodano 
vrednostjo in/ali katerih trg je omejenega obsega. Države članice bi lahko več 
elementov konsolidacije izvajale posamezno ali skupaj z mehanizmi, ki nimajo 
takšnega in tako velikega vpliva na pristojnosti držav članic ter zagotavljajo dovolj 
dobre možnosti za spodbujanje čezmejnih dejavnosti.

Predstavniški dom Malte zato meni, da lahko h kratko- in dolgoročnemu doseganju ciljev 
mehanizma CCCTB prispevajo manj vsiljive možnosti, ki ne posegajo v načeli subsidiarnosti 
in sorazmernosti.

Stališče predstavniškega doma Malte

Predstavniški dom ne podpira tega dosjeja. Tako kot pri predlogu iz leta 2011 ne zagovarja 
formule za porazdelitev prihodkov (torej konsolidacije), ki nagrajuje gospodarstva, ki so še 
vedno odvisna od starih delovno intenzivnih gospodarskih sektorjev, in kaznuje gospodarstva 
z razmeroma visoko ravnjo produktivnosti in/ali ki so prešla na gospodarske dejavnosti z 
višjo dodano vrednostjo in/ali katerih trg je omejenega obsega. 

Posledično se bo v okviru predlagane CCCTB bogastvo med državami članicami 
prerazporedilo, tako da se bo lahko v tehničnem smislu bogastvo znotraj EU preneslo z 
razmeroma revnega gospodarstva v razvoju na veliko bolj razvito in bogatejše gospodarstvo. 
V nekaterih državah bo izboljšala fiskalni položaj in vzdržnost, v drugih državah pa ju bo 
poslabšala, med drugim z erozijo njihove davčne osnove. 

Poleg tega uporaba CC(C)TB kot celote ne izključuje možnosti, da se bo povečala davčna 
konkurenca, saj se bo verjetnost, da bodo države članice znižale davčno osnovo, nadaljevala 
kot davčna spodbuda za privabljanje tujih naložb. Prav tako je treba upoštevati dejstvo, da bi 
morale davčne uprave popolnoma sodelovati in usklajevati svoje dejavnosti za vzpostavitev 
fiskalnega nadzora, kot je predvideno v svežnju o CC(C)TB, kar bi jih dodatno obremenilo v 
upravnem smislu.

Možne posledice

Porazdelitvena formula bo povzročila izgubo prihodka, saj tako sestavni deli prodaje po 
namembnem kraju, zaposlenosti in plačah kot sredstva v jurisdikciji niso ugodni za male 
jurisdikcije, kot je Malta.
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