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Temats: Nīderlandes Karalistes Pārstāvju palātas pamatots atzinums par priekšlikumu 

Eiropas 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 Nīderlandes parlamenta Pirmās palātas pamatots atzinums par minēto 

direktīvas priekšlikumu. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošana ir Juridiskās 

komitejas kompetencē. 
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PIELIKUMS 

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs 

Jean-Claude Juncker kungs 

B-1049 Bruxelles  

Beļģija 

 

Datums: trešdiena, 2016. gada 21. decembrī: 

Temats: Pamatots atzinums par ES priekšlikumiem (COM(2016)0683), (COM(2016)0685) un 

(COM(2016)0687) 

Atsauce: 160408u 

 

Godātais Juncker kungs! 

 

Saskaņā ar noteikto kārtību Nīderlandes Senāts pārbaudīja iepriekš minēto priekšlikumu 

atbilstību subsidiaritātes principam. 

 Priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi (KKUINB) — COM(2016)06831;

 Priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KKUINB) — COM(2016)06852;

 Priekšlikums Padomes direktīvai par hibrīdneatbilstību ar trešām valstīm — 

COM(2016)06873. 

 

To darot, Senāts piemēroja Līguma par Eiropas Savienību 5. pantu un Lisabonas līguma 

2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu. 

 

Es šo vēstuli rakstu, lai informētu jūs par Nīderlandes Senāta ieņemto nostāju.  Tādas pašas 

vēstules ir nosūtītas arī Eiropas Parlamentam, Padomei un Nīderlandes valdībai. 

 

Senāta vairākums uzskata, ka priekšlikumi direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) — COM(2016)06834, direktīvai par kopējo uzņēmumu 

ienākuma nodokļa bāzi (KUINB) — COM(2016)06855 un direktīvai par hibrīdneatbilstību ar 

trešām valstīm — COM(2016)06876 ir pretēji subsidiaritātes principam. 

 

Parlamentārās partijas, kuras ir vienojušās par šo viedokli ar balsu vairākumu, sniedz turpmāk 

izklāstīto sava viedokļa par šo priekšlikumu atbilstību subsidiaritātes principam un 

proporcionalitātes principam pamatojumu. 

 

 

Kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (KKUINB) — (COM(2016)0683) 

                                                 
1 Skat. dokumentu E160043 www.europapoort.nl 
2 Skat. dokumentu E160044 www.europapoort.nl 
3 Skat. dokumentu E160046 www.europapoort.nl 
4 Turpmāk izklāstīto viedokli ir paudušas šādas parlamentārās partijas: VVD (13 vietas), CDA (12 vietas), PVV (9 

vietas), SP (9 vietas), ChristenUnie (3 vietas), PvdD (2 vietas), SGP (2 vietas) un 50Plus (2 vietas). 
5 Turpmāk izklāstīto viedokli ir paudušas šādas parlamentārās partijas: VVD (13 vietas), CDA (12 vietas), PVV (9 

vietas), SP (9 vietas), ChristenUnie (3 vietas), PvdD (2 vietas), SGP (2 vietas) un 50Plus (2 vietas). 
6 Turpmāk izklāstīto viedokli ir paudušas šādas parlamentārās partijas: VVD (13 vietas), CDA (12 vietas), PVV (9 

vietas), ChristenUnie (3 vietas), SGP (2 vietas) un 50Plus (2 vietas). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Nīderlandes valdība 2011. gadā kritiski izvērtēja priekšlikumu direktīvai, kas ir uzskatāma par 

priekšteci diviem priekšlikumiem direktīvām par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi un 

kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi. Tobrīd, veicot šo novērtējumu, tika 

izdarīts secinājums, ka priekšlikums neatbilda subsidiaritātes principam. Patlabanējie direktīvu 

priekšlikumi liks veikt papildu pētījumus tās procedūras laikā, kura attiecībā uz tiem vēl nav 

pabeigta. Problēmas aptver plašu jautājumu spektru, un to ietekme uz valdība nodokļu 

ieņēmumiem nav pietiekami skaidra. Senāta vairākums piekrīt valdībai, ka priekšlikums 

neatbilst subsidiaritātes principam. Viedoklis ir formulēts šādi: 

„Valdība uzskata, ka subsidiaritātes princips nav ievērots. Tā nesaskata nekādu 

nepieciešamību pēc peļņas konsolidācijas un pārdales Eiropas līmenī. Nolīgumi par 

transfertcenām (kas atšķiras no šīs sadales attiecības) jau ir pieņemti ESAO ietvaros.”1 

 

Papildus tam lielākā daļa Senāta uzskata, ka priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam 

turpmāk izklāstīto iemeslu dēļ. 

 Nav nekāda pamata, lai konsolidāciju padarītu obligātu Eiropas Savienībā 

koncerniem, kuru apgrozījums ir lielāks par EUR 750 miljoniem. 

 Nav gūta pārliecība par iekšējā tirgus priekšrocībām, jo nolīgumi par 

transfertcenām jau ir pieņemti ESAO ietvaros.

 Eiropas Komisijas ietekmes novērtējuma pamatā ir nereālistiski pieņēmumi (proti, 

ka 16 valstis, tostarp Nīderlande, palielinās savu uzņēmuma ienākuma nodokļa 

likmi).

 Risks, ka beigu beigās šāds solis samazinās uzņēmuma ienākuma nodokļa 

ieņēmumus Nīderlandē, ir pārāk liels.

 Saistība ar argumentu par nodokļu apiešanas novēršanas pasākumiem ir pārāk 

pārspīlēta.

 Priekšlikumā nav noteikta uzņēmuma ienākuma nodokļa minimālā likme, 

piemēram, 20 %.

 

Papildus tam lielākā daļa Senāta uzskata, ka priekšlikums neatbilst proporcionalitātes 

principam izklāstīto iemeslu dēļ. 

 Priekšlikums ir nevajadzīgi sarežģīts, un tādēļ tā īstenošana būs apgrūtināta (trīs 

sistēmu līdzāspastāvēšana).

 Sadales attiecība nelabvēlīgi ietekmē tādas valstis kā Nīderlandi, kas specializējas 

tirdzniecībā un pakalpojumos (apgrozījums, pamatlīdzekļi, algas izmaksas un 

darbinieku skaits).

 Nolīgumi par transfertcenām, pamatojoties uz kurām sadala peļņu, jau ir pieņemti 

ESAO ietvaros.

 

Kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze — KUINB (COM(2016)0685)  

 

Senāta vairākums piekrīt valdībai, ka priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. 

Viedoklis ir formulēts šādi: 
 

„Valdība uzskata, ka subsidiaritātes princips nav ievērots. Tā var piekrist šā priekšlikuma 

mērķiem, proti, iekšējā tirgus stiprināšanai, uzņēmējdarbību veicinošas vides izveidei Eiropas 

Savienībā un nodokļu apiešanas apkarošanai. Tomēr priekšlikumi nav diez ko lietderīgi, lai 

                                                 
1 Parlamenta dokumenti II 2016.-2017., 34 604, Nr. 4, 11. lpp. 
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neteiktu, ka tie vispār nav lietderīgi, šā mērķa sasniegšanai. Komisija apgalvo, ka kopējā 

uzņēmumu ienākumu nodokļa bāze, lai stiprinātu iekšējo tirgu, var tikt pieņemta tikai ES 

līmenī. Valdības skatījumā no priekšlikumiem neizriet, ka Eiropas risinājumam būtu kāda 

pievienota vērtība visām pusēm, kuras skar šis jautājums. Tā kā iestādēm ir darīšana ar divām 

dažādām uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmām, nevis ar vienu, tām ir jāstrādā ar daļēji 

fakultatīvu sistēmu un tam ir acīmredzami trūkumi no īstenošanas efektivitātes viedokļa. 

Turklāt nodokļu apiešanas novēršanas direktīva, ko pieņēma Nīderlandes prezidentūras 

Eiropas Savienībā laikā, jau ir nodrošinājusi ievērojamu nodokļu bāzes saskaņošanas pakāpi 

dalībvalstīs, lai novērstu ļaunprātību. Pret ļaunprātību vērstie pasākumi, kas ir salīdzināmi ar 

Nodokļu apiešanas novēršanas direktīvas pasākumiem, ir atkārtoti KUINB priekšlikumā. 

Pārējie KUINB priekšlikumā reglamentētie pasākumi nav diez ko lietderīgi, lai neteiktu, ka tie 

vispār nav lietderīgi šā mērķa sasniegšanā. Tādēļ ir jāšaubās par to, vai un, ja jā, tad, kādā 

mērā, šis priekšlikums nodrošina papildu veidus, kā novērst ļaunprātību.”1 

 

Senāta vairākums pauž turpmāko izklāstītos papildu iemeslus, kuru dēļ tas uzskata, ka 

priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam. 

 Mērķi radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi no investīciju viedokļa Eiropas 

Savienībā un nodokļu apiešanas novēršanas stiprināšana izpildīti nav.

 ES Nodokļu apiešanas novēršanas direktīva pati radīs vēlamo nodokļu bāzes 

saskaņošanu (galvenokārt, izmantojot nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas 

novirzīšanas (BEPS) tiesību aktu kopumu).

 Priekšlikums grauj Nīderlandes koncepciju par peļņas daļu, kas ir jāapliek ar 

nodokļiem, ierobežo dalības izņēmumu un izbeidz inovācijai piemērojamu 

labvēlīgāku nodokļu režīmu (nodokļu atlaides par inovācijām).

 Priekšlikums nepamatoti pārsniedz ESAO (BEPS) tiesību aktu kopuma tvērumu.

 

Papildus tam lielākā daļa Senāta uzskata, ka priekšlikums neatbilst proporcionalitātes 

principam turpmāk izklāstīto iemeslu dēļ. 

 Priekšlikums ir nevajadzīgi sarežģīts, un tādēļ tā īstenošana būs apgrūtināta (trīs 

sistēmu līdzāspastāvēšana).

 Pagaidu un ierobežotā iespēja pārcelt zaudējumus var mudināt uz zaudējumu 

mākslīgu importu no citām ES dalībvalstīm.

 

Priekšlikums Padomes direktīvai par hibrīdneatbilstību ar trešām valstīm 

COM(2016)0687 

 

Direktīvas par hibrīdneatbilstību ar trešām valstīm priekšlikums pamatos ir domāts tam, lai 

novērstu agresīvas nodokļu apiešanas formas, taču tās var pozitīvi ietekmēt arī struktūras, kas 

ir nozīmīgas no darbavietu radīšanas Nīderlandē viedokļa un Nīderlandes kā tādas valsts 

pievilcības viedokļa, kurā var veikt uzņēmējdarbību, jo īpaši Amerikas Savienoto Valstu 

uzņēmumi. Lielākā daļa Senāta uzskata, ka priekšlikums neatbilst subsidiaritātes principam, un 

izvirza turpmāk uzskaitītos konkrētos iemeslus. 

 Priekšlikums grauj Nīderlandes nodokļu sistēmu.

 Priekšlikuma regulējums pārsniedz ESAO tiesību aktu tvērumu.

 Priekšlikums rada situāciju, kurā nodokļi tiek iekasēti (vai nodokļu atlaides netiek 

piešķirtas), kaut arī vērtība tiek pievienota trešā valstī. Nodokļi būtu jāiekasē šajā 

                                                 
1 Parlamenta dokumenti II 2016.-2017., 34 604, Nr. 4, 11. lpp. 
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trešajā valstī. Šāds risinājums trešo valstu uzņēmumus, kas vēlas darboties iekšējā 

tirgū, nostāda nelabvēlīgākā konkurences stāvoklī.

 

Visbeidzot, papildus tam lielākā daļa Senāta uzskata, ka priekšlikums neatbilst 

proporcionalitātes principam turpmāk izklāstīto iemeslu dēļ. 

 Priekšroka būtu dodama globālai pieejai (ESAO-BEPS rīcība, 2. punkts).

 Priekšlikums ir ārkārtīgi neizdevīgs Nīderlandei ( jo īpaši attiecībā uz 

ieguldījumiem, kurus papildus darbavietām veic Amerikas Savienoto Valstu 

uzņēmumi).

 Būtu labāk vispirms nogaidīt un redzēt, kādu nodokļu politiku īstenos jaunā ASV 

administrācija, jo pastāv reāla iespēja, ka hibrīdi var būt mazāk pievilcīgi nākotnē 

no Amerikas Savienoto Valstu uzņēmumu viedokļa.

 

Šo iemeslu dēļ Nīderlandes Senāta vairākums uzskata, ka priekšlikumi direktīvai par kopējo 

konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) — COM(2016)0683, direktīvai 

par kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KUINB) — COM(2016)0685 un direktīvai 

par hibrīdneatbilstību ar trešām valstīm — COM(2016)0687 ir pretēji subsidiaritātes 

principam un proporcionalitātes principam.  

 

Nīderlandes Senāta priekšsēdētājs 

 

A. Broekers-Knol 

 


