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Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za pravne zadeve 
 

12.1.2017 

OBRAZLOŽENO MNENJE 
NACIONALNEGA PARLAMENTA O 

NAČELU SUBSIDIARNOSTI 

Zadeva: Obrazloženo mnenje senata Kraljevine Nizozemske o predlogu direktive Sveta o 

skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 

 (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. 

Senat Kraljevine Nizozemske 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 

Predsednik Evropske komisije 

g. Jean-Claude Juncker 

B - 1049 Bruselj  

Belgija 

 

Datum: 21. december 2016 

Zadeva: Obrazloženo mnenje o predlogih EU (COM(2016)0683), (COM(2016)0685) in 

(COM(2016)0687) 

Interna oznaka: 160408u 

 

Spoštovani gospod Juncker! 

 

Senat je v skladu s postopkom, predvidenim v teh primerih, obravnaval naslednje predloge z 

vidika spoštovanja načela subsidiarnosti: 

 predlog direktive o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih 

oseb (COM(2016)0683)1;

 predlog direktive o skupni osnovi za davek od odhodkov pravnih oseb 

(COM(2016)0685)2;

 predlog direktive v zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami 

(COM(2016)0687)3. 

 

Pri tem je uporabil člen 5 Pogodbe o Evropski uniji in Protokol št. 2 k Lizbonski pogodbi o 

uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. 

 

S tem pismom vas želim seznaniti z mnenjem senata. Enaka pisma so bila poslana 

Evropskemu parlamentu, Svetu in nizozemski vladi. 

 

Večina članov senata meni, da predlogi direktiv o skupni konsolidirani osnovi za davek od 

dohodkov pravnih oseb (COM(2016)0683)4, o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih 

oseb (COM(2016)0685)5 in v zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami 

(COM(2016)0687)6 niso skladni z načelom subsidiarnosti. 

 

Parlamentarne stranke, ki so sprejele to mnenje na podlagi glasovanja z večino, utemeljujejo 

svoje stališče v zvezi s subsidiarnostjo in sorazmernostjo zgornjih predlogov, kot sledi: 

 

 

Skupna konsolidirana davčna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb 

(COM(2016)0683) 

                                                 
1 Glej spis E160043 na www.europapoort.nl 
2 Glej spis E160044 na www.europapoort.nl 
3 Glej spis E160046 na www.europapoort.nl 
4 Mnenje naslednjih parlamentarnih strank: VVD (13 sedežev), CDA (12 sedežev), PVV (9 sedežev), SP (9 

sedežev), ChristenUnie (3 sedeži), PvdD (2 sedeža), SGP (2 sedeža) in 50Plus (2 sedeža). 
5 Mnenje naslednjih parlamentarnih strank: VVD (13 sedežev), CDA (12 sedežev), PVV (9 sedežev), SP (9 

sedežev), ChristenUnie (3 sedeži), PvdD (2 sedeža), SGP (2 sedeža) in 50Plus (2 sedeža). 
6 Mnenje naslednjih parlamentarnih strank: VVD (13 sedežev), CDA (12 sedežev), PVV (9 sedežev), 

ChristenUnie (3 sedeži), SGP (2 sedeža) in 50Plus (2 sedeža). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Nizozemska vlada je leta 2011 kritično ocenila predlog direktive, ki je služil kot podlaga za 

oba predloga direktiv o skupni (konsolidirani) osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb. Na 

podlagi te ocene je takrat zavzela negativno mnenje o skladnosti predloga z načelom 

subsidiarnosti. Sedanja predloga bo treba med postopkom, ki zanju poteka, dodatno preučiti. 

Problematika je obsežna in posledice za državno blagajno niso dovolj jasne. Večina senata se 

strinja z negativnim mnenjem vlade o skladnosti tega predloga z načelom subsidiarnosti, ki se 

glasi: 

„Vlada meni, da predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti. Meni tudi, da ni potrebe po 

uvedbi konsolidacije in prerazporeditve dobička na evropski ravni. Dogovori o določanju 

transfernih cen, ki se razlikujejo od tega ključa za porazdelitev, že obstajajo v okviru OECD.“1 

 

Večina članov senata ocenjuje, da predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti, tudi iz 

naslednjih razlogov: 

 ni razloga za uvedbo obvezne konsolidacije za podjetja s prometom nad 750 

milijonov EUR v EU; 

 ni dokazanih prednosti za notranji trg, saj v OECD že veljajo dogovori o transfernih 

cenah;

 ocena učinka Evropske komisije temelji na nerealističnih domnevah (da bo 16 

držav, med njimi Nizozemska, zvišalo stopnjo za obračun davka od dohodkov 

pravnih oseb);

 tveganje, da bo Nizozemska utrpela izpad prihodkov iz naslova obdavčitve 

dohodkov pravnih oseb, je preveliko;

 povezava z bojem proti izogibanju davkom ni razvidna;

 predlog ne vsebuje najnižje stopnje za obračun davka od dohodkov pravnih oseb, 

npr. 20 %.

 

Poleg tega večina članov senata ocenjuje, da predlog ni skladen z načelom sorazmernosti, ker: 

 je preveč zapleten in bi ga bilo težko izvajati (obstoj treh vzporednih sistemov);

 ključ za porazdelitev škoduje državam, ki so usmerjene v trgovino in storitve, kot 

je Nizozemska (promet, osnovna sredstva, kombinacija mase plač in števila 

delavcev);

 znotraj OECD že obstajajo dogovori o transfernih cenah, na podlagi katerih se 

razdeljuje dobiček.

 

Skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (COM(2016)0685)  

 

Večina senata se strinja z negativnim mnenjem vlade o skladnosti tega predloga z načelom 

subsidiarnosti, ki se glasi: 
 

„Vlada meni, da predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti. Vlada sicer podpira cilje 

predloga – krepitev notranjega trga in ugodnega poslovnega okolja v EU ter boj proti 

izogibanju davkom, vendar pa predlogi k njim ne prispevajo ali pa zgolj v zelo majhni meri. 

Komisija navaja, da je skupno davčno osnovo, ki bo krepila notranji trg, mogoče opredeliti le 

na ravni EU. Po mnenju vlade iz predlogov ni razvidno, da bi imela evropska rešitev dodano 

vrednost za vse, ki jih to vprašanje zadeva. Obstoj deloma izbirnega sistema pomeni, da mora 

država namesto enega upravljati dva različna sistema v zvezi z davkom od dohodkov pravnih 

                                                 
1 Dokumenti Parlamenta Kamerstukken II 2016–2017, 34 604, št. 4, str. 11 
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oseb, kar očitno negativno vpliva na učinkovitost izvajanja. Poleg tega je direktiva proti 

izogibanju davkom, ki je bila sprejeta med nizozemskim predsedovanjem EU, v veliki meri že 

privedla do uskladitve davčne osnove v državah članicah s ciljem preprečevanja zlorab. 

Ukrepe proti zlorabam, primerljive s tistimi iz direktive proti izogibanju davkom, najdemo tudi 

v predlogu o skupni osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb. Ostali ukrepi iz omenjenega 

predloga k temu cilju bistveno ne prispevajo. Vprašanje je torej, ali in v kolikšni meri se je s 

tem predlogom sploh mogoče dodatno boriti proti zlorabam.“1 

 

Večina članov senata ocenjuje, da predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti tudi iz 

naslednjih razlogov: 

 predlog ne dosega ciljev krepitve poslovnega okolja v EU in boja proti izogibanju 

davkom;

 do želene uskladitve davčne osnove bo privedla že direktiva EU proti izogibanju 

davkom (predvsem z izvajanjem svežnja o preprečevanju erozije davčne osnove in 

preusmerjanja dobička);

 predlog posega v nizozemski koncept obdavčljivega dobička, omejuje oprostitev 

davka od dohodkov iz naslova lastništva deležev ter ukinja posebno ureditev za 

obdavčitev inovacij (davčna olajšava za inovacije);

 predlog po nepotrebnem presega sveženj OECD o preprečevanju erozije davčne 

osnove in preusmerjanja dobička.

 

Večina članov senata ocenjuje, da predlog ni skladen z načelom sorazmernosti, ker: 

 je preveč zapleten in bi ga bilo težko izvajati (obstoj treh vzporednih sistemov);

 bi začasna in omejena možnost prenosa izgub lahko privedla do umetnega 

uvažanja izgub iz drugih držav članic EU.

 

Predlog direktive v zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami (COM(2016)0687) 

 

Predlog direktive v zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami je v osnovi usmerjen proti 

agresivnim načinom izogibanja davkom, vendar pa lahko negativno vpliva tudi strukture, ki so 

pomembne za zaposlovanje na Nizozemskem in za privlačnost Nizozemske kot države za 

ustanovitev podjetja, še zlasti za ameriška podjetja. Večina članov senata iz naslednjih 

konkretnih razlogov ocenjuje, da predlog ni skladen z načelom subsidiarnosti: 

 predlog posega v nizozemski sistem obdavčitve;

 predlog presega namen OECD;

 predlog vodi do obdavčitve (oziroma zavrnitve davčne olajšave), čeprav se 

vrednost dodaja v tretji državi. Do obdavčitve bi moralo priti tam. S tem se slabša 

konkurenčni položaj podjetij, ki niso bila ustanovljena v EU, vendar želijo 

poslovati na notranjem trgu.

 

Večina članov senata nazadnje ocenjuje, da predlog ni skladen z načelom sorazmernosti, ker: 

 je bolj zaželen svetovni pristop (priporočilo OECD za preprečevanje erozije davčne 

osnove in preusmerjanja dobička – ukrep 2);

 predlog še zlasti negativno vpliva na Nizozemsko (predvsem z vidika naložb 

ameriških podjetij ter s tem povezanega zaposlovanja);

                                                 
1 Dokumenti Parlamenta Kamerstukken II 2016–2017, 34 604, št. 4, str. 11 
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 bolje je najprej počakati na fiskalno politiko nove ameriške vlade; obstaja 

precejšnja možnost, da bodo hibridi z ameriškega vidika v prihodnje manj 

privlačni.

 

Iz navedenih razlogov je večina članov senata nizozemskega parlamenta presodila, da predlog 

direktive o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 

(COM(2016)0683), predlog direktive o skupni osnovi za davek od odhodkov pravnih oseb 

(COM(2016)0685) in predlog direktive v zvezi s hibridnimi neskladji s tretjimi državami 

(COM(2016)0687) kršijo načeli subsidiarnosti in sorazmernosti.  

 

Predsednica nizozemskega senata 

 

A. Broekers-Knol 

 

 


