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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih 
oseb (CCCTB)
(KOM(2011/0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2011/0121),

– ob upoštevanju člena 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0092/2011),

– ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih v skladu s protokolom št. 2 o uporabi načel 
subsidiarnosti in sorazmernosti predložili nizozemski senat, švedski parlament, bolgarska 
državna skupščina, spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva, poljski senat, malteška 
poslanska zbornica, slovaški državni svet ter irska in romunska poslanska zbornica in v 
katerih je navedeno, da osnutek zakonodajnega akta ni skladen z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenja Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov (A7–0000/2011),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj svoj predlog ustrezno spremeni v skladu s členom 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament 
odobril;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Družbe, ki želijo čezmejno poslovati 
znotraj Unije, se srečujejo z velikimi 
ovirami in izkrivljanjem trga zaradi 27 
različnih sistemov obdavčevanja pravnih 
oseb. Ti ovire in izkrivljanje preprečujejo 
pravilno delovanje notranjega trga. 
Odvračajo od vlaganja v Unijo in so v 
nasprotju s prednostnimi nalogami iz 
sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 
„Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“. Prav tako 
so si navzkriž z zahtevami
visokokonkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva.

(1) Družbe, ki želijo čezmejno poslovati 
znotraj Unije, se srečujejo z velikimi 
ovirami in izkrivljanjem trga zaradi 27 
različnih sistemov obdavčevanja pravnih 
oseb. Ti ovire in izkrivljanje preprečujejo 
pravilno delovanje notranjega trga. 
Odvračajo od vlaganja v Unijo in so v 
nasprotju s prednostnimi nalogami iz 
sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 
„Evropa 2020 – Strategija za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast“, s paktom 
„euro plus“ ter z gospodarskim, 
proračunskim in davčnim povezovanjem, 
potrebnim za vzpostavitev
visokokonkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva.

Or. nl

Obrazložitev

Posodobitev.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Ker razlike v stopnjah obdavčitve ne 
povzročajo takšnih ovir, ni potrebno, da bi 
sistem (skupna konsolidirana osnova za 
davek od dohodkov pravnih oseb 
(CCCTB)) vplival na presojo držav članic 
glede njihove nacionalne stopnje 
obdavčitve družb.

(5) Ker razlike v stopnjah obdavčitve ne 
povzročajo takšnih ovir, ni potrebno, da bi 
sistem (skupna konsolidirana osnova za 
davek od dohodkov pravnih oseb 
(CCCTB)) vplival na presojo držav članic 
glede njihove nacionalne stopnje 
obdavčitve družb. Države članice zato 
obdržijo tudi pristojnost za sprejemanje 
nekaterih pobud za podjetja, zlasti v obliki 
davčnega dobropisa.
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Or. nl

Obrazložitev

Obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta direktiva ni prvi korak k uskladitvi 
stopenj davka od dohodkov pravnih oseb v 
državah članicah. Če pa bo postalo očitno, 
da bi bila lahko delna uskladitev davčnih 
stopenj koristna za gospodarsko 
učinkovitost, uspešnost in pravičnost 
obdavčitve dohodkov pravnih oseb, se 
lahko ta možnost ponovno preuči pri 
oceni te direktive.

Or. nl

Obrazložitev

Čeprav sedaj ni govora o uskladitvi davčnih stopenj, te možnosti v prihodnosti ne smemo 
popolnoma izključiti.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Široka davčna osnova, konsolidacija 
in diskrecijske pravice držav članic glede 
nacionalnih stopenj obdavčitve dohodkov 
pravnih oseb zagotavljajo davčno 
nevtralno delovanje CCCTB. 

Or. nl
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Obrazložitev

Obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) Če bi uporaba CCCTB vplivala na 
davčne prihodke regionalnih ali lokalnih 
organov, bodo lahko države članice v 
skladu s svojimi ustavnimi sistemi in 
določbami te direktive sprejele ukrepe, da 
bi to odpravile.

Or. nl

Obrazložitev

Izraziti regionalni sistemi upravljanja v nekaterih državah članicah ne preprečujejo uvedbe 
CCCTB.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Sistem mora vključevati splošno 
pravilo proti zlorabi, ki ga dopolnjujejo 
ukrepi za omejitev določenih vrst zlorab. 
Ti ukrepi morajo zajemati omejitve glede 
odbitnosti obresti, plačanih povezanim 
podjetjem, ki so za davčne namene 
rezidenti države z nizkimi davki zunaj 
Unije, ki si z državo članico plačnika ne 
izmenjuje informacij na podlagi 
sporazuma, primerljivega z Direktivo Sveta 
2011/16/EU o medsebojni pomoči 
pristojnih organov držav članic na področju 
neposredne obdavčitve in obdavčitve 
zavarovalnih premij, ter predpisov o tujih 

(20) Sistem mora vključevati učinkovito 
splošno pravilo proti zlorabi, ki ga 
dopolnjujejo ukrepi za omejitev določenih 
vrst zlorab. Ti ukrepi morajo zajemati 
omejitve glede odbitnosti obresti, plačanih 
povezanim podjetjem, ki so za davčne 
namene rezidenti države z nizkimi davki 
zunaj Unije, ki si z državo članico plačnika 
ne izmenjuje informacij na podlagi 
sporazuma, primerljivega z Direktivo Sveta 
2011/16/EU o medsebojni pomoči 
pristojnih organov držav članic na področju 
neposredne obdavčitve in obdavčitve 
zavarovalnih premij, ter predpisov o tujih 
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odvisnih družbah. odvisnih družbah.

Or. nl

Obrazložitev

Obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Ta direktiva vsebuje povsem nov 
pristop k obravnavi bistvene sestavine 
obdavčitve dohodkov pravnih oseb. Zato 
bi bilo treba opraviti podrobno analizo in 
oceno takoj, ko se bo to izplačalo. Ker 
zaradi cikla uporabe in izvajanja 
obdavčitve dohodkov pravnih oseb v petih 
letih po začetku veljavnosti te direktive 
resne ocene ni mogoče opraviti.

Or. nl

Obrazložitev

Nekateri se zavzemajo, da bi se ocena opravila po treh letih. To pa se ne bi izplačalo, če 
upoštevamo zaporedje postopkov zaključevanja proračunskega leta, vložitve davčne 
napovedi, nadzora davčnih organov in plačila davkov, saj bi bilo zaključenih premalo ciklov.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) V analizi na podlagi klavzule o 
pregledu bi moral biti vključen tudi 
pregled naslednjih elementov: neobvezna 
narava CCCTB, omejitev usklajevanja na 
davčno osnovo, porazdelitvena formula 
ter uporabnost za mala in srednja 
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podjetja.

Or. nl

Obrazložitev

Obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 80

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 80 Člen 80
Splošni predpis o preprečevanju zlorab Splošni predpis o preprečevanju zlorab

Lažne transakcije, izvršene izključno z 
namenom izogibanja obdavčitvi, se pri 
izračunu davčne osnove ne upoštevajo.

Lažne transakcije, izvršene zlasti z 
namenom izogibanja obdavčitvi, se pri 
izračunu davčne osnove ne upoštevajo.

Prvi odstavek se ne uporablja za dejanske 
gospodarske dejavnosti, pri katerih lahko 
davčni zavezanec izbere med dvema ali 
več možnimi transakcijami z enakim 
gospodarskim rezultatom, vendar 
različnimi davčnimi osnovami.

Prvi odstavek se ne uporablja za dejanske 
gospodarske dejavnosti, pri katerih lahko 
davčni zavezanec izbere med dvema ali 
več možnimi transakcijami z enakim 
gospodarskim rezultatom, vendar 
različnimi davčnimi osnovami.

Or. nl

Obrazložitev

Splošni predpis o preprečevanju zlorab ustrezno upošteva dejstva in namene. Poročevalka pa 
meni, da bi v primeru lažnih transakcij (dejstvo) moralo zadostovati, da obstaja jasen namen 
izogibanja obdavčitvi.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 133

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 133 Člen 133
Pregled Pregled
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Pet let po začetku veljavnosti te direktive 
Komisija pregleda njeno uporabo in poroča 
Svetu o izvajanju te direktive. Poročilo 
vsebuje zlasti analizo učinka mehanizma iz 
poglavja XVI te direktive na razporeditev 
davčnih osnov med države članice.

Pet let po začetku veljavnosti te direktive 
Komisija pregleda njeno uporabo in poroča 
Svetu o izvajanju te direktive. Poročilo 
vsebuje vedno analizo učinka mehanizma 
iz poglavja XVI te direktive na 
razporeditev davčnih osnov med države 
članice. 

Or. nl

Obrazložitev

Obrazložitev ni potrebna.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 133

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 133 Člen 133
Pregled Pregled

Pet let po začetku veljavnosti te direktive 
Komisija pregleda njeno uporabo in poroča 
Svetu o izvajanju te direktive. Poročilo 
vsebuje zlasti analizo učinka mehanizma iz 
poglavja XVI te direktive na razporeditev 
davčnih osnov med države članice.

Pet let po začetku veljavnosti te direktive 
Komisija pregleda njeno uporabo in poroča 
Svetu o izvajanju te direktive. Poročilo 
vsebuje zlasti analizo neobvezne narave 
tega instrumenta in učinka mehanizma iz 
poglavja XVI te direktive na razporeditev 
davčnih osnov med države članice.

Or. nl

Obrazložitev

Uvedba skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb je v EU nekaj 
povsem novega, zato je bolje, da bi jo bilo mogoče preizkusiti prostovoljno. Poleg tega bodo 
države članice CCCTB zaradi njene neobvezne narave raje sprejele (kar je lahko odobreno 
samo s soglasnim sklepom Sveta). Kljub temu moramo biti po petih letih, pa tudi pozneje, 
pripravljeni na oceno njene neobvezne narave.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 133

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 133 Člen 133

Pregled Pregled
Pet let po začetku veljavnosti te direktive 
Komisija pregleda njeno uporabo in poroča 
Svetu o izvajanju te direktive. Poročilo 
vsebuje zlasti analizo učinka mehanizma iz 
poglavja XVI te direktive na razporeditev 
davčnih osnov med države članice.

Pet let po začetku veljavnosti te direktive 
Komisija pregleda njeno uporabo in poroča 
Svetu o izvajanju te direktive. Poročilo 
vsebuje zlasti analizo zaželenosti širjenja 
uskladitve davčne osnove z vključitvijo 
uskladitve davčnih stopenj in analizo 
učinka mehanizma iz poglavja XVI te 
direktive na razporeditev davčnih osnov 
med države članice. 

Or. nl

Obrazložitev

Skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb bi morali najprej uvesti za 
davčno osnovo, državam članicam pa bi pustili, da določijo davčne stopnje. Pri oceni učinka 
predloga pa bi bilo treba upoštevati tudi ta vidik.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 133

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 133 Člen 133

Pregled Pregled
Pet let po začetku veljavnosti te direktive 
Komisija pregleda njeno uporabo in poroča 
Svetu o izvajanju te direktive. Poročilo 
vsebuje zlasti analizo učinka mehanizma iz 
poglavja XVI te direktive na razporeditev 
davčnih osnov med države članice.

Pet let po začetku veljavnosti te direktive 
Komisija pregleda njeno uporabo in poroča 
Svetu o izvajanju te direktive. Poročilo 
vsebuje zlasti analizo učinka mehanizma iz 
poglavja XVI te direktive na razporeditev 
davčnih osnov med države članice. 
Vsebuje pa tudi študijo o uporabi in 
uporabnosti tega instrumenta v malih in 
srednjih podjetjih.
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Or. nl

Obrazložitev

Mala in srednja podjetja so največji delodajalci v Evropski uniji ter največji ustvarjalci novih 
delovnih mest. Ker je bil oblikovan samo predlog o uvedbi CCCTB, ne pa tudi, kot bi 
pričakovali, sočasen predlog o obdavčitvi malih in srednjih podjetij, ki opravljajo čezmejne 
dejavnosti, v skladu s predpisi matične države, je treba v oceno učinka vključiti dejansko 
uporabo CCCTB ter njeno dostopnost za mala in srednja podjetja.



PE475.870v01-00 14/16 PR\882669SL.doc

SL

OBRAZLOŽITEV

Vsebina predloga

Direktiva o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) določa 
skupne predpise za izračun davčne osnove, ki se uporablja za podjetja, ki delujejo v Evropski 
uniji. 

Ta davčni okvir za EU vsebuje celoten sklop predpisov za konsolidiranje davčnih rezultatov 
posameznih podjetij ali panog, za konsolidiranje teh rezultatov (dobičkov in izgub), če 
obstajajo še drugi člani skupine, in za porazdelitev konsolidirane davčne osnove, če je 
pozitivna, med vse ustrezne države članice.

Konsolidirana davčna osnova se porazdeli na osnovi določene formule, ki vsebuje tri enako 
ponderirane faktorje: promet, delo in sredstva. 

Vsaka država članica bo za delež davčne osnove, ki ji je dodeljen, uporabljala svojo davčno 
stopnjo. Usklajujeta se samo izračun in porazdelitev davčne osnove. Države članice bodo 
obdržale pristojnost za določitev davčnih stopenj. 

Uskladitev se prav tako ne uporablja za nacionalne predpise o finančnem poročanju.

CCCTB ni obvezna. Uporabljala jo bodo lahko vsa podjetja, tako mala kot velika, ne glede na 
to, ali opravljajo čezmejne dejavnosti. Nobeno pa ne bo k temu primorano. Podjetje, ki se 
odloči za CCCTB, bo zavezano za petletno obdobje, uporaba sistema pa se bo samodejno 
podaljšala še za triletno obdobje, razen če podjetje iz njega izstopi tri mesece pred iztekom 
obdobja njegove uporabe. 

Predlog vključuje tudi predpise o preprečevanju zlorab in opredeljuje, kako morajo države 
članice upravljati CCCTB v skladu s pristopom „vse na enem mestu“. 

Direktiva pooblašča Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov za nedoločeno obdobje na 
štirih področjih.

Direktiva vsebuje klavzulo o pregledu, ki se jasno nanaša zlasti na uporabo formule za 
ponovno porazdelitev davčne osnove.

Države članice morajo pri prenosu direktive Komisiji predložiti primerjalno tabelo.

Stališče poročevalke

Poročevalka meni, da je CCCTB nepogrešljiv instrument tako za dokončno oblikovanje 
evropskega notranjega trga kot za evropsko gospodarsko povezovanje, ki je nujno za 
stabilnost euroobmočja. Sedanja kriza ne sme biti ovira, temveč mora spodbuditi uvedbo 
CCCTB.
Poročevalka je zato zadovoljna, da je CCCTB izrecno omenjena v sklepih vseh evropskih 
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vrhunskih srečanj ali vrhunskih srečanj držav euroobmočja, ki so potekala pred oblikovanjem 
tega poročila. Opozarja, da sta 18. avgusta 2011 nemška kanclerka in francoski predsednik 
napisala skupno pismo predsedniku Evropskega sveta, v katerem sta pozvala k sklenitvi 
pogajanj o CCCTB do konca leta 2012 in jasno izrazila (morda z namenom izvajanja 
pritiska), da si prizadevata oblikovati dvostransko medvladno pobudo med Francijo in 
Nemčijo.

Evropski parlament bi moral biti zadovoljen zaradi tolikšnega zanimanja za CCCTB, še zlasti, 
ker je v zadnjih letih sam večkrat pozval k njeni uvedbi. 
Ta predlog direktive bi zato kot poročevalka rada v celoti podprla ter pozvala Svet, naj o njem 
brez omahovanja nadalje razpravlja in sprejme pozitiven sklep. 

Nekateri nacionalni parlamenti so izrazili nasprotovanje, saj so menili, da je Komisija kršila 
načelo subsidiarnosti. Poročevalka teh nasprotovanj ne podpira. Različna izkrivljanja 
notranjega trga je mogoče odpraviti le s sprejetjem skupnega sistema predpisov s skupnimi 
upravnimi postopki in sistemom „vse na enem mestu“. Zato poročevalka podpira sklep 
Komisije, da tega predloga ne bo ponovno obravnavala. 

Poročevalka želi poudariti glavne prednosti uvedbe CCCTB:
 večja davčna preglednost, ki bo zagotovila pravičnejši in učinkovitejši davčni sistem; 
 nižji stroški uveljavljanja in manj upravnih postopkov, s čimer bodo imela podjetja, ki 

opravljajo čezmejne dejavnosti, večje možnosti rasti, Evropska unija bo postala 
privlačnejša za tuje vlagatelje, spodbujal pa se bo tudi dostop podjetij, ki še ne 
delujejo prek meja, do notranjega trga; 

 pričakuje se, da bodo sklepi o razporeditvi na notranjem trgu sprejeti ob večjem 
upoštevanju davčno nevtralnih družbenih in gospodarskih vidikov kot sedaj; 

 zmanjšanje dveh vrst davčnih težav: davčnih utaj in goljufij ter dvojnega 
obdavčevanja.

Večje bo sodelovanje v sistemu CCCTB, večje bodo dosežene koristi. Zato se zdi privlačna 
ideja, da bi bil sistem obvezen. Ker pa je uvedba konsolidirane davčne osnove v Evropski 
uniji nekaj povsem novega, kar prinaša korenite spremembe, in je dejansko še vedno v 
preskusni fazi, in ker sedanje gospodarske razmere morda niso najbolj primerne, da bi 
primorali vsa podjetja, mala in velika, k tako koreniti spremembi sistema, je poročevalka bolj 
naklonjena temu, da CCCTB ostane neobvezna. Predlaga pa, naj se ta pristop v doglednem
času ponovno preuči, zato predlaga spremembo klavzule o pregledu.

CCCTB bi bilo treba uvesti v vsej Evropski uniji, da bi čim bolj povečali njene koristi. 
Poročevalka je bolj naklonjena neobvezni uvedbi CCCTB v vsej Evropski uniji kot obvezni, 
ki bi zahtevala tesnejše sodelovanje. Če pa Svet ne bo uspel doseči zadovoljivega sporazuma 
z vsemi državami članicami, bo tesnejše sodelovanje moralo postati ena od možnosti. V tem 
primeru mora biti cilj sodelovanje vseh držav članic, ki spadajo v euroobmočje ali ki naj bi se 
mu pridružile, saj je njihovo nadaljnje gospodarsko povezovanje iz več razlogov bistvenega 
pomena.

Druga stvar, o kateri je treba razpravljati, je obseg usklajevanja  Poročevalka po eni strani vidi 
prednosti pri približevanju davčnih stopenj (z določitvijo minimalnih stopenj ali razpona). Po 
drugi strani pa priznava, do to ni zares potrebno za pravilno delovanje notranjega trga in da v 
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sedanjem obdobju, ko si večina držav članic prizadeva, da bi uredila javne finance ali jih 
ohranila trdne, temeljito usklajevanje ni primerno. Če pa bi po določenem času postalo očitno, 
da davčna konkurenca med državami članicami povzroča več škode kot koristi, bi lahko še 
vedno sprejeli nadaljnje ukrepe. Čeprav ta direktiva v nobenem oziru ne predvideva 
uskladitve stopenj davka od dohodkov pravnih oseb, poročevalka predlaga, naj se vprašanje 
davčnih stopenj omeni v klavzuli o pregledu.

Popolnoma se strinja z načelom konsolidacije, tako glede učinkovitosti notranjega trga kot 
glede privlačnosti CCCTB za podjetja. Konsolidacija ne bi smela biti ovira za države članice, 
še zlasti ker je davčna osnova v sistemu CCCTB širša od povprečnih nacionalnih osnov in ker 
same določijo davčne stopnje. 

Velikost davčne osnove, suverena pravica držav članic, da davčne osnove same določijo, in 
konsolidacija bodo omogočile, da bo CCCTB za podjetja in javne finance davčno nevtralna.

Porazdelitvena formula, ki je določena v direktivi, ne bo vplivala na davčno osnovo, temveč 
samo na njeno porazdelitev med državami članicami. Porazdelitev mora biti pravno varna, 
predvidljiva, ekonomsko primerna in poštena. V zvezi s tem so bili v predlogu izbrani trije 
pomembni dejavniki: podatki so znani in vzeti iz poslovnih knjig, z njimi je težko ravnati ter 
omogočajo ocenitev dobičkov. Faktor dela je ustrezno razdeljen na stroške dela in število 
zaposlenih, kar v veliki meri odpravlja razlike v plačah med državami članicami. Poročevalka 
zato porazdelitveno formulo podpira, vendar se strinja s Komisijo, da bi se morala zanjo 
uporabljati klavzula o pregledu. 

Poročevalka pozdravlja načelo „vse na enem mestu“ in večje sodelovanje med nacionalnimi 
davčnimi upravami. Sprašuje se le, če so pri določitvi glavnega davčnega organa zadosti 
upoštevane gospodarske razmere in če bo zagotovljena zadostna porazdelitev med državami 
članicami.

Poročevalka tudi ne nasprotuje predlogu, da CCCTB ne bi bila odvisna od računovodskih 
predpisov. Nadomestna možnost bi bil sistem, ki bi temeljil na mednarodnih standardih 
računovodskega poročanja. V tem primeru bi bila določitev davčne osnove posredno zaupana 
zasebnemu sektorju, sistem ki bi iz tega izhajal, pa verjetno ne bi ustrezal malim in srednjim 
podjetjem. 


