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Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za pravne zadeve 
 

6.2.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje nizozemske poslanske zbornice o predlogu direktive Svetao 

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. 

Nizozemska 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 

Predsednik Evropske komisije 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruselj 

Belgija 

 

Haag, 20. december 2016 

 

 

Zadeva: Obrazloženo mnenje (subsidiarnost) o predlogih EU o skupni osnovi za davek od 

dohodkov pravnih oseb (CCTB) – COM(2016)685 in skupni konsolidirani osnovi za davek od 

dohodkov pravnih oseb (CCCTB) – COM(2016)683 

 

 

Spoštovani gospod Juncker! 

 

Poslanska zbornica nizozemskega parlamenta je preučila predloga EU o skupni osnovi za 

davek od dohodkov pravnih oseb (CCTB) – COM(2016)685 in skupni konsolidirani osnovi za 

davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) – COM(2016)6831 z vidika načela subsidiarnosti. 

 

S tem pismom vas seznanjam, da je mnenje poslanske zbornice nizozemskega parlamenta 

glede skladnosti omenjenih predlogov z načelom subsidiarnosti negativno. Poslanska zbornica 

se strinja, da je boj proti izogibanju davkom pomemben, vendar meni, da predloga o 

CC(C)TB nista skladna z načelom subsidiarnosti. Prav tako ni prepričana, da ukrepanje EU s 

predlogoma o CC(C)TB prinaša občutne prednosti v primerjavi z ukrepanjem na ravni držav 

članic. 

 

Poslanska zbornica iz različnih razlogov meni, da koristi uvedbe predlogov o CC(C)TB niso 

jasne. Pomembni argumenti za negativno oceno skladnosti z načelom subsidiarnosti so, da bi 

predloga lahko imela negativne posledice za nizozemsko gospodarstvo, da ne bosta ustavila 

tekmovanja v zniževanju obdavčenja, da ukrepi najverjetneje ne bodo prispevali k 

preprečevanju izogibanja davkom oziroma bodo k temu prispevali zgolj v manjši meri ter da 

ta predloga ohranjata različne davčne sisteme. 

 

V prilogi so prispevki parlamentarnih strank, v katerih podrobneje pojasnjujejo svoja stališča, 

med drugim v zvezi z načelom subsidiarnosti. Bila bi hvaležna, če bi te prispevke upoštevali v 

vašem odzivu na to pismo. 

 

Pismo bo poslano tudi Evropskemu parlamentu, Svetu in nizozemski vladi. 

 

S spoštovanjem 

Khadija Arib 

Predsednica poslanske zbornice Kraljevine Nizozemske 

                                                 
1 V nadaljnjem besedilu: predloga o CC(C)TB. 



 

NP\1115437SL.docx 3/9 PE597.680v01-00 

 SL 

 

Priloga: Prispevki različnih parlamentarnih strank 

 

Poslanska zbornica nizozemskega parlamenta ima 150 sedežev. Ti so razdeljeni, kot sledi: 

 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (40) 

 Partij van de Arbeid – PvdA (35) 

 Socialistische Partij – SP (15) 

 Christen Democratisch Appel – CDA (13) 

 Partij voor de Vrijheid – PVV (12) 

 Democraten 66 – D66 (12) 

 ChristenUnie – CU (5) 

 GroenLinks – GL (4) 

 Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP (3) 

 Partij voor de dieren – PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Groep Kuzu/Özturk – GrKÖ (2) 

 Groep Bontes/van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

V okviru ocene skladnosti predlogov z načelom subsidiarnosti je prispevek oddalo osem 

parlamentarnih strank. 

 

Ocena subsidiarnosti 

 

Člani parlamentarne skupine VVD ocenjujejo, da predlog o CCTB ni skladen z načelom 

subsidiarnosti. Želijo, da Nizozemska še naprej sama odloča o davku od dohodkov pravnih 

oseb. Poleg tega predlogi o CCTB ne prispevajo k ciljem krepitve notranjega trga in 

podjetniškega okolja ter boja proti izogibanju davkom. Direktiva proti izogibanju davkom 

(ATAD), ki je bila sprejeta med nizozemskim predsedovanjem EU, je že vzpostavila obsežen 

sveženj ukrepov za boj proti izogibanju davkom. Predlog o CCTB k temu cilju ne prispeva 

nič novega. Člani parlamentarne stranke VVD menijo, da je predlog o CCTB korak v smeri 

CCCTB, ki pa da je past, ki se je hočejo izogniti. Prav tako ne želijo, da bi se pristojnosti na 

področju davka od dohodkov pravnih oseb prenesle na EU. Predlog o CCTB dopušča le še 

konkurenco na področju davčne stopnje, ravno to pa vodi v tekmovanje v zmanjševanju 

obdavčitve. Predlog o CCTB bi odpravil oprostitev davka od dohodkov iz naslova lastništva 

deležev, kot sedaj velja na Nizozemskem, potem ko je bilo še nedavno veliko truda vloženega 

v to, da se v predlogih direktive proti izogibanju davkom (ATAD) ohrani. Člani stranke VVD 

menijo, da po sprejetju CCTB ne bo več poti nazaj, pojavile pa bi se enake težave, kot jih 

poznamo pri neprožnem sistemu DDV, kjer je uvedba želenih sprememb na nacionalni ravni 

skoraj nemogoča ali pa je izredno zamudna. Komisija navaja, da je skupno davčno osnovo 

mogoče določiti le na ravni EU, kar naj bi okrepilo notranji trg. Po mnenju članov stranke 

VVD iz predlogov ni razvidno, da bi evropska rešitev imela dodano vrednost za vse akterje, 

ki jih to vprašanje zadeva. 
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Člani stranke VVD ocenjujejo, da predlog o CCCTB ni skladen z načelom subsidiarnosti. 

Želijo, da Nizozemska še naprej sama odloča o davku od dohodkov pravnih oseb. Davki so 

področje, za katerega velja suverenost držav članic. Člani stranke VVD ne želijo, da bi na 

področju neposredne obdavčitve prišlo do premika z nacionalne na evropsko raven. Evropska 

komisija je že leta 2011 ugotovila, da bi imela uvedba CCCTB negativne gospodarske 

posledice za Evropsko unijo in države članice. Člani ne razumejo, zakaj pri sedanjih 

predlogih ne gre pričakovati enakih negativnih posledic. Iz dokumentov Evropske komisije 

prav tako ni razvidna dodana vrednost za vse udeležene akterje. Predlog bi za Nizozemsko 

pomenil manj gospodarske rasti, delovnih mest in prihodkov od davkov. Morda je dober za 

velike države z industrijsko proizvodnjo, prav gotovo pa ne za majhne države z odprtim 

gospodarstvom, kakršna je Nizozemska. CCCTB bi bila obvezna za podjetja s prometom nad 

750 milijonov EUR, zaradi česar bi bilo izvajanje predloga zapleteno in težavno, stroški pa 

visoki, saj bi šlo za obstoj dveh različnih davčnih sistemov. Člani stranke VVD menijo, da ni 

ne potrebe ne koristi od tega, da bi na evropski ravni uvajali konsolidacijo in prerazporeditev 

dobička. Dogovori o transfernih cenah – ki se razlikujejo od tega ključa za porazdelitev – 

obstajajo že v okviru OECD in so podlaga za mednarodno porazdelitev dobička. Predlagani 

ključ za porazdelitev zanemarja vrednost, ki jo ustvarijo neopredmetena in finančna sredstva, 

zaradi česar je škodljiv za sodobna gospodarstva. Družba v vse večji meri nasprotuje prenosu 

suverenosti na Bruselj. Evropska komisija daje vtis, da je slepa in gluha za kritične glasove iz 

družbe, s tem pa dodatno spodbuja evroskepticizem. V svojih ocenah ni v nobenem pogledu 

upoštevala družbenih posledic tega rastočega nezadovoljstva. 

 

Člani parlamentarne stranke PvdA ocenjujejo, da sta obravnavani direktivi v skladu z 

načelom subsidiarnosti. Zavedajo se, da je politika na področju neposrednega obdavčenja 

načeloma v pristojnosti posameznih držav članic. Kljub temu pa imajo države članice tudi na 

tem področju velike skupne interese. Prevladujoče mnenje na mednarodni ravni je, da je 

izogibanje davkom nezaželeno. Enako velja za dejstvo, da se je z njim najbolje spopasti z 

mednarodnim pristopom. Obenem harmonizacija prispeva k boljšemu delovanju notranjega 

trga in pomaga odpravljati neželeno tekmovanje med državami članicami na področju davka 

od dohodkov pravnih oseb. 

 

Člani stranke PvdA menijo, da je vprašanje izogibanja davkom upravičeno deležno velike 

pozornosti. OECD je izračunala, da vlade zaradi njega vsako leto izgubijo do 240 milijard 

USD. Na pobudo G-20 je bila zatem sprejeta pomembna politična odločitev, da bo boj proti 

izogibanju davkom mednarodno usklajen. Pod vodstvom OECD se je začel projekt 

preprečevanja erozije davčne osnove in preusmerjanja dobička (BEPS). Z njim so se uskladile 

vse države članice. Na tej podlagi je nastala direktiva proti izogibanju davkom (ATAD). 

 

Člani stranke PvdA ugotavljajo, da je BEPS pokazal, da izogibanje davkom omogočajo 

razlike med davčnimi sistemi. Zlasti na evropski celini je to izjemno pomemben dejavnik. 

Velika gospodarska prepletenost, majhne ovire za čezmejne kapitalske tokove in hkrati velike 

razlike med davčnimi sistemi odpirajo nešteto možnosti za izogibanje davkom v Evropi. Člani 

poudarjajo, da so to soglasno potrdile države članice s skupnim sodelovanjem pri projektu 

BEPS in skupnim sprejetjem direktive ATAD. 

 

Sklepno dejanje zmanjševanja razlik v davčnih sistemih bi po mnenju članov stranke PvdA 

bila CCCTB, CCTB pa bi lahko bila prvi korak v tej smeri. CCTB zmanjšuje možnost za 

zlorabo razlik v opredelitvah, razlik v vrednotenju, amortizacijskih dobah in tako dalje. 

CCCTB pa v celoti onemogoča izogibanje davkom na ta način. Predlogi v tej smeri so torej 
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popolnoma skladni z namero vseh držav članic, da se skupaj borijo proti izogibanju davkom. 

Hkrati je v interesu vseh držav članic, da podjetja plačujejo davek v skladu z zakoni, ne pa da 

manipulirajo z davčnim bremenom. 

 

EU ima enotni notranji trg za blago in storitve. Ovire med državami članicami so v največji 

možni meri odpravljene, konkurenčne vrzeli prav tako. Člani stranke PvdA menijo, da so 

razlike v sistemih obdavčitve dobička morebiti največja še prisotna ovira na notranjem trgu. 

Pomembno je, v kateri državi je sedež podjetja, pomembno je, v kateri državi je sedež 

prodaje, in pomembno je, v kateri državi se hrani denarni presežek. Da je sedež podjetja na 

Nizozemskem, sedež prodaje na Irskem, z denarnim presežkom pa se upravlja v Belgiji, je v 

glavnem posledica obdavčitve. Pri tem je povsem očitno, da gre za izkrivljanje trga. Torej je 

odprava tega izkrivljanja povsem v skladu z nadaljnjo krepitvijo notranjega trga. CCTB in 

CCCTB k temu prispevata. 

 

Člani stranke PvdA nadalje ugotavljajo, da se na področju davka od dohodkov pravnih oseb 

odvija tekmovanje v zmanjšanju obdavčitve. Države skušajo privabiti gospodarsko dejavnost 

s tekmovanjem pri stopnjah in osnovah za davek od dobička. To je igra z ničelno vsoto; 

zmagovalec dobi gospodarsko dejavnost, a to gre na račun dejavnosti drugod. Poraženec je 

davkoplačevalec, ki vidi, kako sčasoma upadajo prihodki iz naslova davka od dobička. Ta 

upad je treba nadomestiti z višjo obdavčitvijo dela in potrošnje. 

 

Člani stranke PvdA menijo, da je to tekmovanje na področju davka od dohodkov pravnih oseb 

mogoče ustaviti le z evropskim sodelovanjem. Pri tem morajo glavno vlogo odigrati 

predvsem manjše države članice EU. EU je izjemna pri ustvarjanju enakih pogojev za vse in 

jih je v nekaterih primerih sposobna širiti tudi na sosednje države, s katerimi ima intenzivne 

trgovinske odnose. Boj s škodljivo davčno konkurenco je v interesu vseh držav članic. 

Medsebojna konkurenca bi morala temeljiti na dejavnikih, ki zvišujejo produktivnost, kot so 

izobraževanje, infrastruktura in dobro upravljanje. CCTB in CCCTB lahko k temu 

pripomoreta. 

 

Člani stranke SP so naklonjeni temu, da se na ravni EU določita minimalni davčna osnova in 

stopnja za davek od dohodkov pravnih oseb. S tem je mogoče ustaviti tekmovanje v 

zniževanju obdavčitve. Vendar pa pričujoči predlog pri bistvenih točkah odstopa od tistega, za 

kar se zavzemajo člani stranke SP. Komisija se ni odločila predlagati minimalne stopnje in 

minimalne osnove, čeprav bi s tem države članice imele več svobode pri vzpostavljanju 

davčnega sistema po lastni presoji. Po mnenju članov stranke SP predloga Komisije 

podjetjem s prometom, nižjim od 750 milijonov EUR, še naprej dopuščata, da izbirajo zase 

najugodnejši davčni sistem. Za to imajo celo še več možnosti, glede na to, da bo treba 

vzpostaviti nov sistem za obdavčitev dobička, za katerega se bodo podjetja lahko odločila. 

Stranka SP prav tako meni, da predloga ne bosta prispevala k zmanjšanju izkrivljanj, „ki 

izhajajo iz trenutnega medsebojnega delovanja osemindvajsetih nacionalnih davčnih 

sistemov“, kar želi doseči Komisija, 

zato meni, da predloga nista skladna z načelom subsidiarnosti. 

 

Člani parlamentarne stranke CDA ocenjujejo, da pričujoča predloga EU nista skladna z 

načelom subsidiarnosti. Predloga ne prispevata k zastavljenemu cilju boja proti izogibanju 

davkom. Nenazadnje je bil korak v tej smeri storjen že s sprejetjem direktive proti izogibanju 

davkom. Poleg tega bi pričujoči predlog EU lahko odprl nove možnosti za izogibanje 

davkom, saj bi podjetja s prometom, nižjim od 750 milijonov EUR, imela možnost izbire med 
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harmonizirano osnovo in osnovo, ki izhaja iz nacionalnega davčnega prava. Ker predloga ne 

začrtujeta jasnega pristopa v boju proti izogibanju davkom, je mogoče zgolj sklepati, da 

pomenita spremembo davčne zakonodaje, ki je v pristojnosti držav članic. Tudi z vidika 

porazdelitve dobička med državami članicami je mnenje članov te stranke o skladnosti 

predloga z načelom subsidiarnosti negativno. Po njihovem mnenju ni ustrezno, da EU 

pripravlja dogovore o tem, saj so v OECD že bili sprejeti dogovori o transfernih cenah. 

Predlogi EU od teh dogovorov odstopajo. 

 

Člani parlamentarne stranke PVV menijo, da ni v zadostni meri dokazano, da prinaša 

ukrepanje Evropske unije prednosti v primerjavi z ukrepanjem posameznih držav članic. 

 

Stranka PVV meni, da izvajanje teh direktiv ne koristi vsem deležnikom, kar pomeni, da je 

treba pretehtati prednosti za ene in slabosti za druge. Pri tem tehtanju člani stranke PVV 

opažajo, da je korist za blaginjo EU kot celoto zelo omejena, in ugotavljajo, da bi izvajanje 

predlaganih direktiv celo negativno vplivalo na BDP v EU kot celoti. 

 

Iz ocene učinka Evropske komisije ob prejšnjem predlogu direktive o CCCTB je razvidno, da 

bi njeno izvajanje po pričakovanjih povzročilo znižanje BDP na ravni EU. 

 

Za Nizozemsko bi izvajanje predlagane direktive o CCCTB negativno vplivalo na splošno 

raven blaginje. Za večino držav članic bi to pomenilo znižanje BDP. Na podlagi podatkov iz 

leta 2011 bi lahko upad BDP na Nizozemskem znašal do 1,69 %, kar ustreza izgubi blaginje v 

višini 11 do 12 milijard EUR. Člani stranke PVV so zaskrbljeni, da bo izvajanje predlagane 

direktive o CCCTB močno okrnilo nizozemsko raven naložb. 

 

Uvedba predlagane direktive o CCCTB bi povzročila proračunske izgube. Predlagano 

znižanje davčne osnove bi privedlo do nižjih davčnih prihodkov na Nizozemskem in v drugih 

državah članicah. V luči Pakta za stabilnost in rast se takšen poseg v proračunsko stanje držav 

članic vedno zgodi v neugodnem trenutku, menijo člani stranke PVV. 

 

Zato ocenjujejo, da ta predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti. 

 

Člani stranke PVV menijo, da ukrepi EU presegajo, kar je potrebno, da bi uresničili cilje 

Pogodbe, zato ocenjujejo, da tudi niso sorazmerni. Pri tem navajajo naslednje argumente. 

 

Z uvedbo novega sistema so povezani visoki stroški. Hkrati bi to pomenilo dodatno nalogo v 

povezavi z davčnimi sporazumi, ki temeljijo na trenutnem sistemu in ne na predlagani 

situaciji z dodatnim sistemom. Tudi to je po mnenju članov stranke PVV nezaželeno in 

nesorazmerno glede na zastavljene cilje. 

 

Poleg tega je predlagani ključ za porazdelitev skupnega (čezmejnega) konsolidiranega 

dobička neugoden za države z obsežnim sektorjem storitev, saj dejavniki, kot so 

neopredmetena in finančna sredstva, v model porazdelitve niso vključeni. Tudi Nizozemsko 

postavlja tak pristop v nesorazmerno neugoden položaj. 

 

Člani parlamentarne stranke D66 se zavzemajo za harmonizirano evropsko osnovo za davek 

od dohodkov pravnih oseb, zato pozitivno ocenjujejo skladnost predloga o CCTB z načelom 

subsidiarnosti. To pa ne pomeni, da nimajo kritičnih pomislekov glede zasnove predlogov EU 

o CCTB in CCCTB. CCTB denimo uporablja ožjo osnovo za davek od dohodkov pravnih 
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oseb od trenutne nizozemske, kar pa se ne ujema s trenutnimi davčnimi sporazumi, zato člani 

pričakujejo izzive pri izvajanju predloga. 

 

Glede zasnove predloga o konsolidirani osnovi (CCCTB) so člani še nekoliko bolj zadržani. 

Predlagani ključ za porazdelitev, ki se uporablja pri CCCTB, za Nizozemsko ni ugoden. Ta bi 

moral v večji meri upoštevati manjše države z velikim sektorjem inovativnih storitev. 

Navkljub kritičnemu stališču do zasnove predloga pa člani stranke D66 ocenjujejo, da je tudi 

predlog o CCCTB skladen z načelom subsidiarnosti. 

 

Člani stranke D66 podpirajo evropski pristop v boju proti izogibanju davkom. Menijo, da se 

je z izogibanjem davkom mogoče učinkovito spopasti le na evropski ravni. Zato člani stranke 

D66 ne vidijo razloga za nasprotovanje bodisi predlogu o CCTB ali CCCTB. 

 

Člani parlamentarne skupine ChristenUnie so se seznanili s predlogoma direktiv Sveta v 

zvezi s skupno osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb (CCTB) in skupno konsolidirano 

osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB). Ti člani priznavajo, da je izogibanje 

davkom čezmejni problem, ki zahteva čezmejni pristop. Zato v evropskih dogovorih vidijo 

dodano vrednost. Člani te stranke pa so kritični do načina, kako se v predlaganih direktivah 

natančneje opredeljuje boj proti izogibanju davkov. Pri tem gre pripomniti, da je pri predlogu 

o CCCTB ta kritika bolj temeljnega značaja kot pri CCTB. Evropska razporeditev 

pripoznanega dobička ali izgube neke multinacionalne družbe, kot se predlaga pri CCCTB, je 

po mnenju teh članov korak predaleč in neodgovoren poseg v načelo subsidiarnosti. Čeprav je 

tudi predlog o CCTB potrebno izboljšati, pa člani skupine ChristenUnie menijo, da ta ne krši 

načela subsidiarnosti. Nadaljnje usklajevanje davkov od dobička je po oceni teh članov 

neizogibno, če se želimo boriti proti izogibanju davkom in ustaviti tekmovanje v zniževanju 

obdavčitve glede davka od dobička. Po mnenju teh članov je torej nasprotovanje CCCTB 

upravičeno, za CCTB pa ne. 

 

Člani parlamentarne stranke GroenLinks ocenjujejo, da sta tako predlog direktive EU o 

CCTB kot predlog direktive o CCCTB skladna z načelom subsidiarnosti. Člani poudarjajo, da 

se vladno stališče, izraženo v tem pismu, močno razlikuje od stališča stranke GroenLinks, in 

se distancirajo od vladne ocene, da predloga nista skladna z načelom subsidiarnosti. 

 

Člani stranke GroenLinks se strinjajo s Komisijo, da je izogibanje davkom izrazito čezmejen 

problem. Lahko bi celo trdili, da je suverenost posameznih držav članic ta hip že pod 

pritiskom, saj lahko dobički preprosto prečkajo meje, medtem ko se sistemi na to težko 

odzivajo, kar že zdaj povzroča erozijo davčne osnove. Dopuščanje izogibanja davkom tako 

posega v avtonomijo odločanja držav članic. To zahteva mednarodni pristop in logično je, da 

ga bo sprejela EU. 

 

Člani stranke GroenLinks menijo, da je logična posledica obsežnega povezovanja notranjega 

trga to, da usklajevanje predpisov o prodaji proizvodov vodi tudi do usklajevanja predpisov o 

prihodkih, ustvarjenih s to prodajo. 

 

Hkrati je po mnenju članov nenavadno, da se direktive, ki se nanašajo na prihodke, ocenjujejo 

kot neskladne z načelom subsidiarnosti, medtem ko EU v okviru Pakta za stabilnost in rast 

določa obsežna pravila za izdatke in uravnoteženost proračuna. Članom se zato zdi povsem 

upravičeno, da se pravila oblikujejo tudi glede prihodkov. 
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Tudi njihovo mnenje o načelu sorazmernosti je pozitivno. Nizozemska vlada meni, da 

direktivi nista potrebni ter da ustvarjata veliko dodatnih pravil. Članom stranke GroenLinks se 

zdi to nujno in menijo, da so ukrepi dejansko sorazmerni. Trenutne razsežnosti izogibanja 

davkom so take, da so močni predpisi in jasno usklajevanje nujni in potrebni. Kljub temu se 

člani sprašujejo, ali ne bi bilo razumno poenostaviti izvajanje direktiv, na primer tako, da bi se 

iz predloga črtala možnost izbire za podjetja. 

 

Člani stranke GroenLinks imajo kljub temu vsebinske pripombe k direktivama. Tako bi se jim 

zdelo logično, da bi bile v direktivi vgrajene tudi spodnje vrednosti, na primer pri davčni 

stopnji. Zanima jih tudi, ali se Komisiji to ne bi zdelo razumno, da bi se tako preprečilo 

tekmovanje v zniževanju stopenj. Menijo še, da je treba o oblikovanju odbitka za stroške za 

naložbe v raziskave in razvoj še podrobneje razmisliti, kar velja tudi za odbitek za stroške 

lastniškega financiranja. 

 

Poleg tega so člani skupine GroenLinks kritični do ključa za porazdelitev v direktivi o 

CCCTB. Zanimajo jih alternativni predlogi Komisije na to temo, ki bi na primer vključevali 

tudi neopredmetena sredstva in storitve. Člane zanima tudi, kako Komisija ocenjuje 

izvedljivost predlogov, torej ali so vse države članice v zadostni meri sposobne izvajati 

tovrstne davčne ureditve. Čeprav menijo, da je direktiva o CCCTB skladna z načelom 

subsidiarnosti, je v vsebinskem pogledu treba opraviti še veliko dela. 
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Ocena pravne podlage 

 

Z vidika pravne podlage se zdi članom parlamentarne stranke VVD vredno izrecno 

izpostaviti, da je treba ti direktivi v Svetu sprejeti s soglasjem. 

 

Člani parlamentarne stranke PvdA menijo, da je člen 115 PDEU ustrezna pravna podlaga za 

ta predloga. Kot že rečeno, lahko CCTB in CCCTB prispevata k boljšemu delovanju 

notranjega trga. 

 

Člani parlamentarne stranke SP menijo, da trenutni predlog spada v področje uporabe člena 

115 PDEU. 

 

Člani parlamentarne stranke CDA menijo, da se je Evropska komisija oprla na ustrezno 

pravno podlago. 

 

Člani parlamentarne stranke PVV menijo, da PDEU ne ponuja pravne osnove za izvajanje teh 

predlogov. PDEU kot celota ne ponuja nobene osnove za ukrepe na področju neposredne 

obdavčitve. Pri slednji velja suverenost držav članic. Členi 110 do 113 PDEU res vsebujejo 

določbe glede posredne obdavčitve. Tu pa gre za davek od dohodkov pravnih oseb, ki šteje za 

neposredno obdavčitev. 

 

Člen 115 PDEU torej ni trdna pravna podlaga za predlagani direktivi, saj se nanaša na 

delovanje notranjega trga in ne na neposredno obdavčitev. Tudi ob upoštevanju ravnanj, s 

katerimi se skušata spopasti predlagani direktivi, bi moral obstajati neposreden vpliv na 

delovanje notranjega trga. Neposrednega vpliva, kot ga zahteva člen 115 PDEU, pa ni. 

 

Obenem je treba izrecno poudariti, da bi morebitna uporaba člena 115 PDEU pomenila, da 

mora Svet to direktivo sprejeti s soglasjem. 

 

Člani parlamentarne stranke D66 pozitivno ocenjujejo pravno podlago obeh predlogov EU. 

 

Člani parlamentarne stranke ChristenUnie nimajo pripomb na sklicevanje na člen 115 PDEU 

pri obeh direktivah. 

 

Člani parlamentarne stranke GroenLinks ocenjujejo, da je pravni predlog pozitiven in se 

lahko strinjajo z oceno Evropske komisije. Zdi se popolnoma logično, da če naj bi za 

delovanje notranjega trga veljala enotna pravila, mora to vključevati tudi obdavčitev na tem 

trgu. Tako kot Komisija menijo, da bo sistem tako odpornejši na agresivne fiskalne strategije. 

Zato menijo, da bi predloga izboljšala delovanje notranjega trga. 

 


