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UZASADNIONA OPINIA PARLAMENTU 
NARODOWEGO W SPRAWIE 

POMOCNICZOŚCI 

Przedmiot: Uzasadniona opinia Pierwszej Izby parlamentu Niderlandów w sprawie wniosku 

dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB)  

 

 (COM(2016) 683 – 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. 

Pierwsza 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 

B-1049 Brussel 

België 

 

dn. 21 grudnia 2016 r. 

Przedmiot: Uzasadniona opinia w sprawie wniosków UE (COM(2016) 683), 

(COM(2016) 685) i (COM(2016) 687) 

Nr ref.: 160408u 

 

Szanowny Panie Przewodniczący! 

 

Zgodnie z ustanowioną procedurą Pierwsza Izba parlamentu Niderlandów przeprowadziła 

kontrolę następujących wniosków pod kątem ich zgodności z wymogami zasady 

pomocniczości: 

 wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (COM(2016) 683)1;

 wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB) (COM(2016) 685)2;

 wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie rozbieżności w kwalifikacji struktur 

hybrydowych dotyczących państw trzecich (COM(2016) 687)3.

 

Zastosowano przy tym art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej oraz Protokół nr 2 do Traktatu 

z Lizbony w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. 

 

W niniejszym piśmie pragniemy poinformować o stanowisku Pierwszej Izby parlamentu 

Niderlandów. Pisma o identycznym brzmieniu zostały przesłane Parlamentowi 

Europejskiemu, Radzie i rządowi Królestwa Niderlandów. 

 

Większość członków Pierwszej Izby uważa, że wnioski dotyczące: dyrektywy w sprawie 

wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) 

(COM(2016) 683)4, dyrektywy w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych 

(CCTB) (COM(2016) 685)5 oraz dyrektywy w sprawie rozbieżności w kwalifikacji struktur 

hybrydowych dotyczących państw trzecich (COM(2016) 687)6 nie są zgodne z zasadą 

pomocniczości. 
 

                                                 
1 Zob. dossier E160043 na stronie  www.europapoort.nl 
2 Zob. dossier E160044 na stronie  www.europapoort.nl 
3 Zob. dossier E160046 na stronie  www.europapoort.nl 
4 Opinię tę wyraziły następujące partie: VVD (13 mandatów), CDA (12 mandatów), PVV (9 mandatów), SP (9 

mandatów), ChristenUnie (3 mandaty), PvdD (2 mandaty), SGP (2 mandaty) oraz 50Plus (2 mandaty). 
5 Opinię tę wyraziły następujące partie: VVD (13 mandatów), CDA (12 mandatów), PVV (9 mandatów), SP (9 

mandatów), ChristenUnie (3 mandaty), PvdD (2 mandaty), SGP (2 mandaty) oraz 50Plus (2 mandaty). 
6 Opinię tę wyraziły następujące partie: VVD (13 mandatów), CDA (12 mandatów), PVV (9 mandatów), 

ChristenUnie (3 mandaty), SGP (2 mandaty) oraz 50Plus (2 mandaty). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Partie, które w większości przyjęły to stanowisko, uzasadniły swoje opinie dotyczące 

zgodności przedmiotowych wniosków z zasadami pomocniczości i proporcjonalności w 

następujący sposób: 

 

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB) (COM(2016) 683) 
 

Rząd holenderski odniósł się krytycznie do wniosku, który poprzedził dwa wnioski dotyczące 

wspólnej (skonsolidowanej) podstawy opodatkowania, już w 2011 r. Ocena ta doprowadziła 

wówczas do uznania wniosku za niegodny z zasadą pomocniczości. Obecne wnioski dotyczące 

dyrektyw wymagają wnikliwszego zbadania na kolejnych etapach procedury ustawodawczej. 

Problematyka jest kompleksowa, natomiast skutki dla skarbu państwa nie są dostatecznie 

jasne. Większość członków Pierwszej Izby podziela negatywną opinię rządu na temat 

wniosku, zgodnie z którą: 

Rząd uważa, że nie zachowano zgodności z zasadą pomocniczości. Jego zdaniem nie ma 

potrzeby konsolidacji i redystrybucji zysków na szczeblu europejskim. W ramach OECD 

istnieją już umowy dotyczące ustalania cen transferowych (odbiegające od tego klucza 

podziału), na których podstawie dokonuje się międzynarodowego podziału zysków7. 

 

Oprócz tego większość członków Pierwszej Izby uznaje wniosek za niegodny z zasadą 

pomocniczości z następujących względów: 

 nic nie przemawia za obowiązkową konsolidacją w UE w przypadku przedsiębiorstw o 

obrocie przekraczającym 750 mln EUR;

 brak dowiedzionych korzyści dla rynku wewnętrznego, w ramach OECD obowiązują 

już umowy dotyczące ustalania cen transferowych; 

 podstawą oceny skutków Komisji Europejskiej są nierealistyczne założenia (zgodnie z 

którymi 16 państw, w tym Niderlandy, zwiększy stawkę podatku od osób prawnych);

 istnieje zbyt duże ryzyko, że ostatecznie doprowadzi to do spadku dochodów z tytułu 

podatku od osób prawnych w Niderlandach;

 związek z przeciwdziałaniem unikaniu opodatkowania jest mocno naciągany;

 we wniosku nie przewidziano minimalnej stawki podatku od osób prawnych, 

wynoszącej np. 20 %.

 

Ponadto większość członków Pierwszej Izby uznaje wniosek za niegodny z zasadą 

proporcjonalności z następujących względów: 

 wniosek jest zbyt kompleksowy, czego skutkiem będzie skomplikowane wdrażanie 

(trzy równoległe systemy);

 klucz podziału jest niekorzystny dla takich państw specjalizujących się w handlu i 

usługach jak Niderlandy (obrót, aktywa trwałe, połączenie kosztów wynagrodzeń z 

liczbą pracowników);

 w ramach OECD istnieją już umowy dotyczące ustalania cen transferowych, na 

których podstawie dokonuje się podziału zysków.

 

Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych (CCTB) (COM(2016) 685) 

 

Większość członków Pierwszej Izby podziela negatywną opinię rządu na temat wniosku, 

zgodnie z którą: 
 

                                                 
7 Dokumenty parlamentarne II 2016-2017, 34 604, nr 4, s. 11 
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Rząd uważa, że nie zachowano zgodności z zasadą pomocniczości. Może on poprzeć cele 

przedmiotowego wniosku – wzmocnienie rynku wewnętrznego, wspieranie w UE środowiska 

przyjaznego dla biznesu oraz stawienie czoła problemowi unikania opodatkowania. Jednak 

proponowane wnioski nie przyczyniają się do realizacji ww. celów wcale lub czynią to jedynie 

w niewielkim stopniu. 

Komisja uważa, że przyjęcie wspólnej podstawy opodatkowania służącej wzmocnieniu rynku 

wewnętrznego jest możliwe wyłącznie na szczeblu UE. Zdaniem rządu z omawianych 

wniosków nie wynika, że rozwiązanie europejskie będzie miało wartość dodaną dla wszystkich 

zainteresowanych stron. Istnienie częściowo fakultatywnego systemu oznacza, że organy muszą 

stosować dwa różne systemy opodatkowania osób prawnych zamiast jednego, co jest wyraźnie 

niekorzystne z punktu widzenia skuteczności wdrażania. Ponadto na mocy dyrektywy w 

sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania przyjętej w czasie holenderskiej 

prezydencji Rady wprowadzono już w dużej mierze harmonizację podstawy opodatkowania w 

państwach członkowskich z myślą o zapobieganiu nadużyciom. We wniosku dotyczącym CCTB 

zaproponowano środki zapobiegające nadużyciom podobne do tych określonych w dyrektywie 

w sprawie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Inne określone w tym wniosku środki nie 

przyczyniają się do realizacji tego celu wcale lub czynią to jedynie w niewielkim stopniu. 

Pojawia się zatem pytanie, czy i w jakim zakresie ww. wniosek umożliwia dodatkowo 

zapobieganie nadużyciom8. 

 

Większość członków Pierwszej Izby uznaje wniosek za niegodny z zasadą pomocniczości z 

następujących dodatkowych względów: 

 wniosek nie zapewnia osiągnięcia celów w zakresie wspierania w UE środowiska 

przyjaznego dla biznesu oraz stawiania czoła problemowi unikania opodatkowania;

 pożądaną harmonizację podstawy opodatkowania zapewni dyrektywa w sprawie 

przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (przede wszystkim dzięki wdrożeniu części 

pakietu BEPS);

 wniosek narusza holenderską koncepcję dochodu podlegającego opodatkowaniu, 

ogranicza zwolnienie kapitałowe i kładzie kres systemowi korzystnego opodatkowania 

dochodów z innowacji;

 wniosek wykracza niepotrzebnie poza propozycje zawarte w pakiecie (BEPS) OECD.

 

Większość członków Pierwszej Izby uznaje wniosek za niegodny z zasadą proporcjonalności z 

następujących względów: 

 wniosek jest zbyt kompleksowy, czego skutkiem będzie skomplikowane wdrażanie 

(trzy równoległe systemy);

 tymczasowa i ograniczona możliwość przenoszenia strat może sprzyjać sztucznemu 

importowaniu strat z innych państw członkowskich UE.

 

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie rozbieżności w kwalifikacji struktur 

hybrydowych dotyczących państw trzecich (COM(2016) 687) 

 

Zasadniczo celem wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie rozbieżności w kwalifikacji 

struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich jest zapobieganie agresywnym formom 

unikania opodatkowania, jednak może on też mieć wpływ na struktury, które mają znaczenie 

dla zatrudnienia w Niderlandach oraz atrakcyjności tego kraju jako rezydencji podatkowej, 

                                                 
8 Dokumenty parlamentarne II 2016-2017, 34 604, nr 4, s. 11 
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zwłaszcza dla przedsiębiorstw amerykańskich. Większość członków Pierwszej Izby uznaje 

wniosek za niegodny z zasadą pomocniczości, podając następujące szczegółowe powody: 

 wniosek stanowi naruszenie holenderskiego systemu podatkowego;

 wniosek wykracza poza założenia OECD;

 wniosek prowadzi do sytuacji, w której podatek zostaje nałożony (lub brak jest 

możliwości odliczenia podatku), podczas gdy wartość dodana jest uzyskiwana w 

państwie trzecim; to tam należy pobierać podatek; stwarza to niekorzystne warunki 

konkurencji dla przedsiębiorstw spoza UE, które chcą rozpocząć działalność na rynku 

wewnętrznym.

 

Ponadto większość członków Pierwszej Izby uznaje wniosek za niegodny z zasadą 

proporcjonalności z następujących względów: 

 preferowane jest podejście globalne (punkt działania 2 projektu OECD w sprawie 

BEPS);

 wniosek jest szczególnie niekorzystny dla Niderlandów (zwłaszcza jeśli chodzi o 

inwestycje amerykańskich przedsiębiorstw oraz związane z tym zatrudnienie);

 lepiej poczekać najpierw, jaka będzie polityka podatkowa nowego rządu USA, 

ponieważ istnieje duża szansa, że w przyszłości struktury hybrydowe staną się mniej 

atrakcyjne z amerykańskiego punktu widzenia.

 

W związku z powyższym większość członków Pierwszej Izby parlamentu Niderlandów 

uznaje, że wnioski dotyczące dyrektywy w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych (CCCTB) (COM(2016) 683), dyrektywy w sprawie wspólnej 

podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB) (COM(2016) 685) oraz dyrektywy w 

sprawie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich 

(COM(2016) 687) naruszają zasady pomocniczości i proporcjonalności. 

 

Przewodniczący Pierwszej Izby parlamentu Niderlandów 

 

A. Broekers-Knol 

 


