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Przedmiot: Uzasadniona opinia Drugiej Izby parlamentu Niderlandów 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. 

Druga Izba parlamentu Niderlandów przesłała Parlamentowi załączoną uzasadnioną opinię na 

temat ww. wniosku dotyczącego dyrektywy. 

W świetle Regulaminu Parlamentu Europejskiego w kwestiach przestrzegania zasady 

pomocniczości właściwa jest Komisja Prawna. 
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ZAŁĄCZNIK 

Przewodniczący Komisji Europejskiej 

Sz.P. Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B – 1049 Bruksela 

Belgia 

 

 

Haga, 20 grudnia 2016 r. 

 

 

Przedmiot: Uzasadniona opinia w sprawie zgodności wniosków UE dotyczących wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB) – COM(2016)0685 i wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) – COM(2016)0683 z 

zasadą pomocniczości 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

 

Druga Izba parlamentu Niderlandów przeanalizowała wnioski UE dotyczące wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB) – COM(2016)0685 i wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) – COM(2016)06831 pod 

kątem ich zgodności z zasadą pomocniczości. 

 

W niniejszym piśmie pragniemy Pana poinformować, że opinia Drugiej Izby parlamentu 

Niderlandów w sprawie zgodności wyżej wymienionych wniosków z zasadą pomocniczości 

jest negatywna. Druga Izba uznaje konieczność przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, 

jednak uważa, że wnioski CC(C)TB nie są zgodne z zasadą pomocniczości. Druga Izba nie 

jest przekonana, czy ingerencja UE w postaci wniosków CC(C)TB niesie wymierne korzyści 

w porównaniu z krajowymi działaniami poszczególnych państw członkowskich. 

 

Z różnorakich względów Druga Izba nie dostrzega wyraźnych korzyści z wprowadzenia 

propozycji CC(C)TB w ich obecnym kształcie. Ku negatywnej ocenie w sprawie 

pomocniczości skłania fakt, że wnioski mogą mieć ujemny wpływ na niderlandzką 

gospodarkę, zdaniem Drugiej Izby nie powstrzymają procesu równania w dół, 

prawdopodobnie nie przyczynią się do eliminacji problemu unikania opodatkowania bądź 

przyczynią się do niej jedynie w niewielkim stopniu, w dodatku po ich wprowadzeniu nadal 

będą funkcjonować odmienne systemy podatkowe. 

 

W załączniku znajdują się szczegółowe opinie poszczególnych grup politycznych m.in. na 

temat zgodności z zasadą pomocniczości. Będę wdzięczna za odniesienie się do nich w 

odpowiedzi na niniejsze pismo. 

 

Pisma o identycznym brzmieniu zostały przesłane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie 

i rządowi Królestwa Niderlandów. 

 

                                                 
1 Dalej zwane wnioskami CC(C)TB. 
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Z wyrazami szacunku 

Khadija Arib 

Przewodnicząca Drugiej Izby parlamentu Niderlandów 
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Załącznik: Stanowisko poszczególnych grup politycznych 

 

Druga Izba parlamentu Niderlandów liczy 150 członków. Rozkład mandatów jest 

następujący: 

 Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) – 40 

 Partia Pracy (PvdA) – 35 

 Partia Socjalistyczna (SP) – 15 

 Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA) – 13 

 Partia Wolności (PVV) – 12 

 Demokraci 66 (D66) – 12 

 Unia Chrześcijańska (CU) – 5 

 Zielona Lewica (GL) – 4 

 Polityczna Partia Protestantów (SGP) – 3 

 Partia na rzecz Zwierząt (PvdD) – 2 

 50PLUS – 1 

 Grupa Kuzu/Öztürk (GrKÖ) – 2 

 Grupa Bontes/van Klaveren (GrBvK) – 2 

 Houwers – 1 

 Klein – 1 

 Monasch – 1 

 Van Vliet – 1 

 

W ramach oceny zgodności wniosków z zasadą pomocniczości swoje uwagi przedstawiło 

osiem ugrupowań politycznych. 

 

Ocena zgodności z zasadą pomocniczości: 

 

W opinii członków partii VVD wniosek CCTB nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Ich 

zdaniem Niderlandy powinny samodzielnie decydować o podatku od osób prawnych. Ponadto 

wnioski CCTB nie przyczyniają się do realizacji założeń wzmacniania rynku wewnętrznego i 

klimatu biznesowego czy zwalczania problemu unikania opodatkowania. Dyrektywa w 

sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (ATAD) przyjęta w czasie niderlandzkiej 

prezydencji Rady zapewniła już szereg środków przeciw nadużyciom. Wniosek CCTB nie 

przyczynia się dodatkowo do realizacji tego celu. Posłowie postrzegają CCTB jako krok w 

kierunku CCCTB i nie chcą ryzykować wpadnięcia w tę pułapkę. Są przeciwni przenoszeniu 

kompetencji z zakresu podatku od osób prawnych na UE. CCTB przewiduje jedynie 

konkurencję w zakresie stawek, a to oznacza wręcz równanie w dół. Wniosek CCTB 

pogrzebie obecny kształt niderlandzkiej koncepcji zwolnienia kapitałowego, którą z wielkim 

wysiłkiem udało się ocalić podczas prac nad wnioskami ATAD. W opinii członków VVD gdy 

raz obrana zostanie droga określona przez CCTB, odwrót będzie niemożliwy, czego skutkiem 

będą takie same problemy braku elastyczności systemu VAT, z jakimi borykamy się obecnie, 

a pożądane zmiany, również na szczeblu krajowym, będą czasochłonne lub niemal 

niemożliwe. Komisja uważa, że przyjęcie wspólnej podstawy opodatkowania służącej 

wzmocnieniu rynku wewnętrznego jest możliwe wyłącznie na szczeblu UE. Zdaniem 

członków VVD z omawianych wniosków nie wynika, że rozwiązanie europejskie będzie 

miało wartość dodaną dla wszystkich zainteresowanych stron. 
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W opinii członków VVD wniosek CCCTB nie jest zgodny z zasadą pomocniczości. Ich 

zdaniem Niderlandy powinny samodzielnie decydować o podatku od osób prawnych. Kwestia 

obciążeń podatkowych stanowi element suwerenności państw członkowskich. Zdaniem 

posłów VVD niepożądanym jest przesunięcie obszaru podatków bezpośrednich ze szczebla 

krajowego na europejski. Już w 2011 r. Komisja Europejska wykazała, że wprowadzenie 

CCCTB negatywnie odbije się na gospodarce Unii Europejskiej i państw członkowskich. Dla 

posłów niejasne jest, z jakich powodów taki spadek zamożności miałby nie wystąpić w 

przypadku obecnych wniosków. Dokumenty Komisji Europejskiej nie wskazują także na 

wartość dodaną dla wszystkich zainteresowanych stron. Propozycja oznacza dla Niderlandów 

negatywne skutki dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i opodatkowania. Z pewnością jest 

ona korzystna dla dużych państw z rozwiniętym przemysłem wytwórczym, jednak stracą na 

niej małe państwa z otwartą gospodarką, takie jak Niderlandy. CCCTB byłaby obowiązkowa 

dla przedsiębiorstw o obrotach powyżej 750 mln EUR; obecność dwóch różnych systemów 

podatkowych czyni propozycję złożoną i uciążliwą w realizacji, a w dodatku kosztowną. W 

opinii grupy politycznej VVD konsolidacja i relokacja zysku na szczeblu europejskim jest nie 

tylko pozbawiona korzyści, ale i zbędna. W ramach OECD istnieją już umowy dotyczące 

ustalania cen transferowych (odbiegające od tego klucza podziału), na podstawie których 

dokonuje się międzynarodowego podziału zysków. Proponowany klucz podziału, który 

pomija kwestię tworzenia wartości przez środki niematerialne i finansowe, jest niekorzystny 

dla nowocześniejszych gospodarek. Nastroje w społeczeństwie skłaniają się przeciwko 

ograniczaniu suwerenności państwa na rzecz Brukseli. Komisja Europejska zdaje się być 

głucha na krytykę ze strony obywateli, co jeszcze bardziej pogłębia zjawisko 

eurosceptycyzmu. W swych rozważaniach Komisja całkowicie pominęła kwestię skutków 

społecznych rosnącego niezadowolenia. 

 

Członkowie partii PvdA są zdania, że przedmiotowe dyrektywy są zgodne z zasadą 

pomocniczości. Uznają fakt, iż polityka w zakresie podatków bezpośrednich zasadniczo leży 

w kompetencji poszczególnych państw członkowskich. Niemniej państwa członkowskie łączą 

w tym zakresie poważne wspólne interesy. Panuje szeroki międzynarodowy konsensus co do 

tego, że uchylanie się od opodatkowania jest niepożądane. Panuje też powszechna zgoda, że 

praktyce tej można przeciwdziałać w najlepszy sposób na szczeblu międzynarodowym. Co 

więcej, harmonizacja przyczyni się do poprawy funkcjonowania rynku wewnętrznego i 

wspomoże eliminację konkurencji między państwami członkowskimi pod względem podatku 

od osób prawnych. 

 

Zdaniem członków PvdA kwestia unikania opodatkowania słusznie jest przedmiotem 

zainteresowania wszystkich stron. OECD obliczyła, że każdego roku państwa tracą w ten 

sposób do 240 mld USD. Z inicjatywy grupy G-20 podjęta została ważna polityczna decyzja. 

Unikanie opodatkowania napotkałoby skoordynowaną barierę międzynarodową. Pod 

kierownictwem OECD zainicjowany został projekt dotyczący erozji bazy podatkowej i 

przenoszenia zysków (BEPS). Wszystkie państwa członkowskie UE zastosowały się do 

wyników projektu BEPS. Efektem jest dyrektywa w sprawie przeciwdziałania unikaniu 

opodatkowania (ATAD). 

 

Posłowie PvdA pragną przypomnieć, że projekt BEPS pokazał nam, że unikanie 

opodatkowania jest możliwe dzięki różnicom między systemami podatkowymi. Czynnik ten 

ma kluczowe znaczenie szczególnie na kontynencie europejskim. Ścisła zależność 

gospodarcza, niewielkie bariery dla transgranicznych przepływów kapitałowych i 

jednocześnie znaczące różnice pomiędzy systemami podatkowymi doprowadziły do tego, że 
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możliwości unikania opodatkowania na kontynencie jest wiele. Posłowie wskazują, że biorąc 

udział w projekcie BEPS i przyjmując dyrektywę ATAD, państwa członkowskie jednogłośnie 

przyznały, że dostrzegają ten problem. 

 

Zdaniem posłów PvdA system CCCTB będzie zwieńczeniem procesu zmniejszania różnic 

systemowych. CCTB może być natomiast pierwszym krokiem w tym kierunku. System ten 

zredukuje możliwość nadużyć wynikających z różnic kwalifikacji, wyceny, okresów 

amortyzacji itp. A dzięki CCCTB unikanie opodatkowania tymi metodami stanie się zupełnie 

niemożliwe. Wnioski o takich założeniach są zatem w pełni zgodne z intencją wszystkich 

państw członkowskich, by wspólnie wyeliminować problem unikania opodatkowania. W 

interesie wszystkich państw członkowskich leży również, aby zamiast manipulować 

obciążeniami podatkowymi przedsiębiorstwa opłacały podatek przewidziany przez prawo. 

 

W UE działa wewnętrzny rynek towarów i usług. W miarę możliwości eliminowane są 

bariery między państwami członkowskimi i odmienne warunki konkurencji. Posłowie PvdA 

uważają, że różnice między systemami podatku dochodowego stanowią największą barierę, 

jaka jeszcze istnieje na rynku wewnętrznym. Dla przedsiębiorstwa znaczenie ma, w którym 

państwie członkowskim znajduje się siedziba zarządu, w którym sklep, a w którym lokowane 

są nadwyżki środków pieniężnych. Fakt, że firma posiada siedzibę zarządu w Niderlandach, 

sklep w Irlandii, a nadwyżkę pieniędzy w Belgii, podyktowany jest głównie kwestiami 

podatkowymi. Nie ma wątpliwości, że jest to zakłócanie rynku. W pełni zgodne z ideą 

dalszego umacniania rynku wewnętrznego jest zatem usunięcie tych zakłóceń. CCTB i 

CCCTB pomogą zrealizować ten cel. 

 

Członkowie partii PvdA stwierdzają poza tym, że w zakresie podatku od osób prawnych 

mamy do czynienia ze zjawiskiem równania w dół. Państwa próbują przyciągnąć 

przedsiębiorców, konkurując ze sobą pod względem stawek i podstaw podatku dochodowego. 

To tak zwana gra o sumie stałej, gdzie zwycięzca zyskuje przedsiębiorczość kosztem 

przedsiębiorczości innego państwa. Przegranym jest tu zwykły podatnik, który musi mierzyć 

się z powolnym spadkiem dochodów z podatku dochodowego. Spadkiem, który musi 

równoważyć wyższymi obciążeniami związanymi z zatrudnieniem i konsumpcją. 

 

Posłowie PvdA są zdania, że konkurencję w zakresie podatku od osób prawnych 

powstrzymać może wyłącznie współpraca europejska. Kluczową rolę odgrywają tu mniejsze 

państwa członkowskie. UE jest w stanie zapewnić równe warunki działania, a w niektórych 

przypadkach rozszerzyć je również na państwa ościenne, z którymi prowadzona jest ścisła 

współpraca handlowa. Zwalczanie szkodliwej konkurencji podatkowej leży w interesie 

wszystkich państw członkowskich. Wzajemna konkurencja powinna opierać się na 

czynnikach zwiększających produktywność, takich jak edukacja, infrastruktura czy dobra 

administracja. CCTB i CCCTB mogą przyczynić się do realizacji tego celu. 

 

Członkowie partii SP pozytywnie odnoszą się do projektu unijnego minimum dla podstawy 

opodatkowania i stawek podatku od osób prawnych. Pozwoli on zatrzymać proces równania 

w dół. Jednakże przedmiotowa propozycja w kluczowych punktach odbiega od założeń 

popieranych przez SP. Komisja nie przedstawiła minimalnej stawki i podstawy 

opodatkowania, a te zwiększyłyby swobodę państw członkowskich w zakresie samodzielnego 

dostosowywania systemów podatkowych. Zdaniem posłów SP wnioski Komisji doprowadzą 

do tego, że firmy o obrotach nieprzekraczających 750 mln EUR będą mogły przebierać 

między systemami podatkowymi niczym w sklepie. Możliwość tę zwiększy dodatkowo fakt, 
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że zastosowanie nowego systemu podatku dochodowego zależeć będzie od decyzji samych 

przedsiębiorstw. Partia SP nie zgadza się również ze stwierdzeniem, że wnioski doprowadzą 

do minimalizacji „zakłóceń wynikających z dotychczasowego współistnienia 28 krajowych 

systemów podatkowych”, do której dąży Komisja. 

Z tych powodów SP uznaje wnioski za niezgodne z zasadą pomocniczości. 

 

Członkowie partii CDA są zdania, że przedmiotowe wnioski UE nie są zgodne z zasadą 

pomocniczości.  Nie pomogą one w osiągnięciu celu, jakim jest przeciwdziałanie unikaniu 

opodatkowania. W tym celu podjęto już przecież skuteczne kroki w postaci dyrektywy w 

sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Co więcej, przedsiębiorstwa o obrotach 

niższych niż 750 mln EUR będą mogły wybierać między zharmonizowaną podstawą a 

podstawą wynikającą z ustawodawstwa krajowego, zatem przedmiotowy wniosek UE może 

stworzyć nowe możliwości unikania opodatkowania. Ponieważ nie ma mowy o konkretnym 

przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, stwierdzić można jedynie, że wnioski UE 

wprowadzają zmiany w ustawodawstwie podatkowym, które stanowi element suwerenności 

poszczególnych państw członkowskich. Zdaniem posłów również system podziału zysków 

między państwa członkowskie jest sprzeczny z zasadą pomocniczości. Ich zdaniem UE nie 

powinna wprowadzać regulacji w tym zakresie, ponieważ OECD zawarła już porozumienia 

dotyczące wzajemnych cen transferowych. Przedmiotowe wnioski UE są z nimi sprzeczne. 

 

Członkowie partii PVV są zdania, że nie wykazano w wystarczający sposób, że 

podejmowanie działań przez Unię Europejska jest korzystniejsze niż podejmowanie działań 

przez poszczególne państwa członkowskie. 

 

Partia PVV uważa, że wprowadzenie w życie przedmiotowych dyrektyw nie jest korzystne 

dla wszystkich zainteresowanych stron, w związku z czym należy oszacować, z jakimi 

korzyściami wiąże się to dla jednych, a z jakimi wadami dla drugich. W ramach tej oceny 

członkowie PVV zauważają, że poprawa dobrobytu w UE jako całości pozostaje w tym 

przypadku bardzo ograniczona. Członkowie PVV stwierdzają, że wprowadzenie 

proponowanych dyrektyw negatywnie wpłynie na PKB UE jako całości. 

 

Ze sporządzonej przez Komisję Europejską oceny skutków poprzedniego wniosku dla 

dyrektywy CCCTB wynika, że jej wprowadzenie doprowadziłoby do spadku PKB na 

szczeblu unijnym. 

 

Wskutek wprowadzenia dyrektywy CCCTB ucierpi ogólny poziom zamożności w 

Niderlandach. Dla większości państw członkowskich będzie ona oznaczać spadek PKB. Jak 

wynika z danych z 2011 r., spadek PKB Niderlandów może sięgnąć nawet 1,69 %, co 

oznacza straty rzędu 11–12 mld EUR. Posłów partii PVV niepokoi fakt, iż wprowadzenie 

proponowanej dyrektywy w sprawie CCCTB skutkować będzie znacznym obniżeniem 

poziomu inwestycji w Niderlandach. 

 

Wprowadzenie proponowanej dyrektywy w sprawie CCCTB doprowadzi do strat 

budżetowych. Proponowane obniżenie podstawy opodatkowania doprowadzi do spadku 

dochodów podatkowych w Niderlandach oraz w innych państwach członkowskich. Zdaniem 

posłów PVV w świetle paktu stabilności i wzrostu nigdy nie ma właściwego momentu na tego 

typu zamach na pozycję fiskalną państw członkowskich. 
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W związku z powyższym członkowie partii PVV są zdania, że wniosek nie jest zgodny z 

zasadą pomocniczości. 

 

Posłowie PVV uważają, że UE posuwa się dalej niż to konieczne, by osiągnąć cele Traktatu, i 

dlatego uważa, że wniosek jest nieproporcjonalny.  Na poparcie swej tezy przedstawili 

następujące argumenty. 

 

Wprowadzenie nowego systemu prowadzi również do powstania wysokich kosztów. 

Oznaczałoby to podjęcie dodatkowego wysiłku odnoszącego się do porozumień w dziedzinie 

opodatkowania, które opierają się obecnym systemie, a nie na proponowanej sytuacji z 

podwójnym systemem. Również to jest zdaniem posłów PVV zjawiskiem niepożądanym i 

nieproporcjonalnym do zakładanych korzyści. 

 

Ponadto proponowana skala finansowania odnośnie do wspólnych (transgranicznych) 

skonsolidowanych zysków dla państw członkowskich posiadających sektor usług o szerokim 

zasięgu wypada niekorzystnie, gdyż we wzorze nie ujęto wartości niematerialnych i 

prawnych. Niderlandy w nieproporcjonalny sposób odczułyby negatywne skutki takiego 

rozwiązania. 

 

Przedstawiciele partii D66 są zwolennikami zharmonizowanej europejskiej podstawy 

podatku od osób prawnych. Ich zdaniem CCTB nie narusza zasady pomocniczości.  Nie 

zmienia to jednak faktu, że posłowie tej partii krytycznie odnoszą się do sposobu 

kształtowania wniosku UE w sprawie CCTB i CCCTB.  I tak CCTB zakłada węższą 

podstawę podatku od osób prawnych niż obecna podstawa obowiązująca w Niderlandach, 

pozostaje w sprzeczności z obecnymi konwencjami podatkowymi i, zdaniem posłów, 

stwarzać będzie trudności w zakresie wykonania. 

 

Posłowie wykazują jeszcze większy sceptycyzm w odniesieniu do wniosku dotyczącego 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania, CCCTB. Proponowany klucz podziału stosowany 

w CCCTB nie jest korzystny dla Niderlandów. Klucz ten powinien uwzględniać interesy 

mniejszych państw o dużym i innowacyjnym sektorze usług. Mimo krytycznego stanowiska 

dotyczącego kształtu wniosku posłowie D66 pozytywnie oceniają zgodność CCCTB z zasadą 

pomocniczości. 

 

Członkowie partii D66 opowiadają się za podejściem europejskim do unikania 

opodatkowania. Są zdania, że jest to proceder, który można zwalczyć wyłącznie na szczeblu 

europejskim. Nie widzą zatem powodów, by formułować negatywne stanowisko na temat 

CCTB czy CCCTB. 

 

Członkowie Unii Chrześcijańskiej (CU) zapoznali się z proponowanymi dyrektywami Rady 

w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB) i w sprawie wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Zauważają, że unikanie 

opodatkowania stanowi problem transgraniczny i takiego też podejścia wymaga. Dostrzegają 

wartość dodaną porozumień europejskich. Krytycznie podchodzą natomiast do sposobu, w 

jaki proponowane dyrektywy określają przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. 

Podkreślają przy tym, że krytyka CCCTB jest głębsza niż krytyka CCTB. System 

europejskiego rozliczania zysków i strat przedsiębiorstw międzynarodowych proponowany w 

CCCTB stanowi ich zdaniem zbyt daleko idącą ingerencję i nieuzasadnione naruszenie 

zasady pomocniczości. Mimo iż CCTB również wymaga poprawek, w opinii posłów Unii 
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Chrześcijańskiej nie łamie zasady pomocniczości. Daleko idąca harmonizacja podatków 

dochodowych jest w ich ocenie nieunikniona w kontekście zwalczania unikania 

opodatkowania i powstrzymania procesu równania w dół w zakresie podatków dochodowych. 

Z tego względu żółta kartka jest uzasadniona w odniesieniu do CCCTB, ale nie w odniesieniu 

do CCTB. 

 

Członkowie Zielonej Lewicy pozytywnie oceniają pomocniczość wniosku UE dotyczącego 

dyrektywy CCTB oraz CCCTB. Podkreślają, że stanowisko rządu w tej sprawie znacząco 

odbiega od opinii ich ugrupowania, które dystansuje się od negatywnej oceny pomocniczości 

wniosku. 

 

Posłowie Zielonej Lewicy, podobnie jak Komisja, uznają unikanie opodatkowania za problem 

transgraniczny. Można pokusić się o stwierdzenie, że suwerenność indywidualnych państw 

członkowskich już teraz jest naruszana, bowiem zyski z łatwością przepływają przez granice, 

a systemy nie potrafią na to reagować, w wyniku czego baza podatkowa ulega erozji. 

Dopuszczanie do unikania opodatkowania narusza uprawnienia decyzyjne państw 

członkowskich. Wymaga to działań międzynarodowych, a UE jest w tym przypadku 

oczywistym narzędziem. 

 

Członkowie Zielonej Lewicy uważają również, że logiczną konsekwencją daleko idącej 

integracji rynku wewnętrznego jest harmonizacja regulacji dotyczących sprzedaży 

produktów, a ta z kolei prowadzi do harmonizacji regulacji w zakresie przychodów ze 

sprzedaży. 

 

Ich zdaniem negatywna ocena pomocniczości dyrektyw dotyczących dochodów jest 

niezrozumiała, bowiem UE już ustanowiła daleko idące przepisy w zakresie wydatków i 

równowagi budżetowej w ramach paktu stabilności i wzrostu. Zdaniem posłów oczywiste jest 

zatem wprowadzenie regulacji z zakresu dochodów. 

 

Ugrupowanie pozytywnie ocenia również kwestię zgodności z zasadą proporcjonalności. 

Rząd niderlandzki uważa, że dyrektywy są zbędne i wprowadzą liczne dodatkowe przepisy. 

Posłowie Zielonej Lewicy dostrzegają jednak potrzebę ustanowienia tych regulacji i uznają je 

za proporcjonalne. Obecny rozmiar procederu unikania opodatkowania sprawia, że stabilne 

przepisy i przejrzysta koordynacja to kwestie naglące i wysoce pożądane. Niemniej posłowie 

zastanawiają się, czy uproszczenie procesu wprowadzania dyrektyw, na przykład poprzez 

skreślenie zasady opcjonalności dla przedsiębiorstw, nie byłoby rozsądniejsze. 

 

Członkowie Zielonej Lewicy formułują zarzuty merytoryczne wobec przedmiotowych 

dyrektyw. Ich zdaniem dyrektywy powinny zawierać również zapisy o wartościach 

minimalnych, na przykład w odniesieniu do stawki. Są również ciekawi, czy zdaniem Komisji 

nie byłoby rozsądnym zapobiegać równaniu w dół w zakresie stawek. Zauważają także, że 

uwagi wymagają skutki bardzo wysokich odliczeń z tytułu kosztów badań i rozwoju, jak i 

zmniejszenia kapitału własnego. 

 

Członkowie Zielonej Lewicy krytycznie odnoszą się do klucza podziału określonego w 

dyrektywie w sprawie CCCTB. Byliby oni zainteresowani alternatywnymi wnioskami 

Komisji w tym zakresie, w których byłaby zapewniona przestrzeń np. dla wartości 

niematerialnych i usług. Chcą wiedzieć również, jak Komisja ocenia wykonalność; czy 

wszystkie państwa członkowskie są w stanie wykonać takie konwencje podatkowe. Posłowie 
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pozytywnie oceniają pomocniczość dyrektywy w sprawie CCCTB, jednakże ich zdaniem 

wymaga ona licznych poprawek merytorycznych. 

 

Ocena podstawy prawnej 

 

W odniesieniu do podstawy prawnej posłowie partii VVD podkreślają konieczność 

wyraźnego określenia, że przedmiotowe dyrektywy muszą zostać ustanowione przez Radę 

jednomyślnie. 

 

Zdaniem posłów partii PvdA właściwą podstawą prawną dla przedmiotowych wniosków jest 

art. 115 TFUE. Jak już wspomniano, CCTB i CCCTB mogą przyczynić się do usprawnienia 

funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

 

Posłowie partii SP są zdania, że obecny wniosek mieści się w zakresie stosowania art. 115 

TFUE. 

 

Członkowie partii CDA są zdania, że Komisja Europejska wybrała właściwą podstawę 

prawną. 

 

Zdaniem posłów partii PVV TFUE nie zawiera podstawy prawnej dla wprowadzenia 

przedmiotowych wniosków. TFUE nie przewiduje bowiem podstaw dla środków dotyczących 

podatków bezpośrednich. W odniesieniu do tego obszaru państwa członkowskie podejmują 

suwerenne decyzje. Art. 110–113 TFUE zawierają przepisy dotyczące podatków pośrednich. 

Przedmiotowe wnioski dotyczą jednakże podatku od osób prawnych, uznawanego za podatek 

bezpośredni. 

 

Art. 115 TFUE nie stanowi właściwej podstawy prawnej dla proponowanych dyrektyw, 

ponieważ dotyczy funkcjonowania rynku wewnętrznego, a nie podatków bezpośrednich. 

Nawet przy uwzględnieniu działań, przeciwko którym ukierunkowane są proponowane 

dyrektywy, nadal musi być mowa o bezpośrednim wpływie na funkcjonowanie rynku 

wewnętrznego. A w tym przypadku nie mamy do czynienia z bezpośrednim wpływem 

wymaganym przez art. 115 TFUE. 

 

Należy podkreślić, że ewentualna właściwość art. 115 TFUE wymaga jednomyślnego 

przyjęcia dyrektywy przez Radę. 

 

Członkowie partii D66 pozytywnie oceniają kwestię podstawy prawnej obu wniosków UE. 

 

Posłowie Unii Chrześcijańskiej nie mają uwag co do powoływania się na art. 115 TFUE w 

przypadku obu dyrektyw. 

 

Członkowie Zielonej Lewicy pozytywnie oceniają podstawę prawną i zgadzają się z oceną 

Komisji Europejskiej. Jest dla nich oczywiste, że jeżeli funkcjonowanie rynku wewnętrznego 

podlega jednolitemu zbiorowi przepisów, tak i podatki na tym rynku powinny być przez ten 

zbiór regulowane. Popierają stanowisko Komisji, według którego uodporni to system na 

agresywne strategie podatkowe. Dostrzegają w przedmiotowych wnioskach możliwość 

ulepszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego. 

 


