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Cienījamā priekšsēdētāja!

Juridiskajai komitejai 2012. gada 12. janvārī nosūtītajā vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
37. pantu prasījāt tai sniegt atzinumu par piemērotu juridisko pamatu, lai pieņemtu 
priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
(KKUINB).

Komisija šo priekšlikumu iesniedza, pamatojoties uz LESD 115. pantu. Jūsu pieprasījuma 
galvenais jautājums — vai juridiskais pamats vēl jāpapildina ar LESD 136. pantu.

EP juridiskais dienests 2012. gada 23. janvāra vēstulē sniedza šā jautājuma analīzi un 
secināja, ka nav lietderīgi mainīt priekšlikuma juridisko pamatu, papildinot to ar LESD 
136. pantu, un ka LESD 115. pants ir piemērots juridiskais pamats.

Pamatinformācija

I. Priekšlikums

Šā priekšlikuma mērķis ir samazināt uzņēmumiem atbilstības nodrošināšanas izmaksas  
saistībā ar iekšējā tirgus nodokļu politiku, ieviešot uzņēmumiem ienākuma nodokļa kopējo 
bāzi. Runājot konkrētāk, tajā piedāvāts ieviest KKUINB, kas kalpos kā kopēju noteikumu 
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sistēma nodokļa bāzes aprēķināšanai uzņēmumiem, kuri ir nodokļu rezidenti Eiropas 
Savienībā, un trešo valstu uzņēmumu filiālēm, kas atrodas Eiropas Savienībā. KKUINB ir 
iecerēta kā fakultatīva sistēma, kas pieejama visiem uzņēmumiem neatkarīgi no lieluma. 
Uzņēmumu grupām KKUINB sistēma paredz piemērot vienotus nodokļu noteikumus visā 
Savienībā, lai tās varētu sazināties tikai ar vienu nodokļu administrāciju. Šajā priekšlikumā ir 
ietverti visi noteikumi par uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem. Uz uzņēmumu, kas izvēlas 
KKUINB, visos jautājumos, kurus reglamentē kopējie noteikumi, vairs neattieksies valsts 
uzņēmumu ienākuma nodokļa režīms.

II. Apspriežamie juridiskie pamati

1. Komisijas priekšlikuma juridiskais pamats

Komisijas priekšlikums pamatojas uz LESD 115. pantu šādā redakcijā:

„115. pants

Neskarot 114. pantu, Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar 
Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar vienprātīgu lēmumu pieņem 
direktīvas, lai tuvinātu tādus dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus, kas tieši 
iespaido iekšējā tirgus izveidi vai darbību.”

Komisija juridiskā pamata izvēli paskaidrojuma raksta izklāsta šādi:

„Tiešo nodokļu tiesību akti ietilpst Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 
115. panta darbības jomā. Šī klauzula paredz, ka tiesību aktu tuvināšanas pasākumi saskaņā 
ar šo pantu veicami, izmantojot direktīvas juridisko formu.”

2. Ierosinājums mainīt juridisko pamatu
ECON komitejas vārdā Jūs prasījāt Juridiskajai komitejai sniegt atzinumu par juridiskā 
pamata papildināšanu ar LESD 136. pantu, to pamatojot šādi: „Ja nav iespējama obligāta 
KKUINB piemērošana visās 27 ES dalībvalstīs, ir divi iespējamie risinājumi, kurus varētu 
attiecināt uz mazāku dalībvalstu skaitu:
– parastā ciešākā sadarbība saskaņā ar LESD vai
– noteikumi, kas attiecas uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, pamatojoties uz LESD 
136. pantu.”

Grozījums, ar kuru attiecīgi maina juridisko pamatu, ar šādu pamatojumu ir iesniegts ECON 
komitejā (15. grozījums).

LESD 136. pants ir formulēts šādi:

„136. pants

1. Lai nodrošinātu pienācīgu ekonomiskās un monetārās savienības darbību, saskaņā ar 
attiecīgiem Līgumu noteikumiem Padome, ievērojot kādu no 121. un 126. pantā minētajām 
atbilstīgajām procedūrām, izņemot to, kas noteikta 126. panta 14. punktā, pieņem noteikumus 
attiecībā uz dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro:
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a) lai stiprinātu to budžeta disciplīnas koordināciju un uzraudzību;

b) lai tām noteiktu ekonomikas politikas pamatnostādnes, vienlaikus nodrošinot to atbilstību 
visai Savienībai pieņemtajām pamatnostādnēm, kā arī to uzraudzību.

2. Balsošanā par 1. punktā noteiktajiem pasākumiem piedalās tikai tie Padomes locekļi, kas 
pārstāv dalībvalstis, kuru naudas vienība ir euro.

Minēto locekļu kvalificēto balsu vairākumu nosaka saskaņā ar 238. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu.” 

LESD 121. pantā iekļauti noteikumi par dalībvalstu ekonomikas politikas koordinēšanu, un 
LESD 126. pantā ir atrunāta procedūra, kas jāievēro pārmērīga valsts budžeta deficīta 
gadījumos.

III. Analīze 

Atsevišķi principi attiecībā uz juridiskā pamata izvēli izriet no Tiesas judikatūras. Pirmkārt, 
ņemot vērā juridiskā pamata sekas gan no materiāltiesiskās kompetences, gan procesuālā 
viedokļa, pareizai juridiskā pamata izvēlei ir konstitucionāla nozīme1. Otrkārt, saskaņā ar LES 
13. panta 2. punktu katra iestāde darbojas saskaņā ar Līgumā noteiktajām pilnvarām2. 
Treškārt, saskaņā ar Tiesas judikatūru, „izvēloties Kopienas pasākuma juridisko pamatu, 
jābalstās uz objektīviem faktoriem, ko var pārbaudīt tiesā, un pie tādiem faktoriem cita starpā 
pieder arī pasākuma mērķis un saturs3”. Visbeidzot, ja ir vairāki juridiskie pamati, kad tiesību 
aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai aspekti, kas savstarpēji ir nesaraujami saistīti un vienlīdz 
svarīgi, tad šādam tiesību aktam jābalstās uz vairākiem attiecīgajiem Līguma noteikumiem4. 
Turpretim balstīšanās uz diviem juridiskajiem pamatiem nav pieļaujama, ja procedūras, kas 
noteiktas šiem abiem pamatiem, nav saderīgas vai tad, ja divu juridisko pamatu izmantošana 
var ierobežot Parlamenta tiesības5.

Šā priekšlikuma vispārējais mērķis ir „pārvarēt dažus svarīgus fiskālos traucēkļus, kas kavē 
izaugsmi vienotajā tirgū”6. Tā darbības joma ir noteikta 1. pantā šādi: „Ar šo direktīvu izveido 
kopējas nodokļa bāzes sistēmu atsevišķiem uzņēmumiem un uzņēmumu grupām un izklāsta 
noteikumus par šīs bāzes aprēķināšanu un izmantošanu.”

LESD ir piedāvāti divi juridiskie pamati dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanai iekšējā tirgus jomā: LESD 114. pantu piemēro, ja šie pasākumi attiecas uz 
„iekšējā tirgus izveidi un darbību”, bet 115. pantu piemēro, ja attiecīgie pasākumi „tieši 
iespaido iekšējā tirgus izveidi vai darbību”. LESD 114. panta 1. punkts paredz, ka Padome un 
Eiropas Parlaments var pieņemt jebkādu pasākumu, ievērojot parasto likumdošanas 

                                               
1 2001. gada atzinums Nr. 2/00 Carthagena protokols, Recueil, I-9713. lpp., 5. punkts; Lieta C–370/07 
Komisija/Padome, 46.-49. punkts; 2009. gada atzinums lietā 1/08 Vispārēja vienošanās par pakalpojumu 
tirdzniecību, Krājums, I–11129. lpp., 110. punkts.
2 Lieta C–403/05, Parlaments/Komisija, Krājums, 2007. gads, I-9045, 49. punkts un tajā minētā judikatūra.
3 Skatīt jaunāko spriedumu lietā C-411/06 Komisija/ Parlaments un Padome, Krājums, 2009, I-7585.
4 1988. gada lieta C-165/87 Komisija/Padome, Recueil, 5545. lpp., 11. punkts; Lieta C-178/178, Komisija/ 
Eiropas Parlaments un Padome, Krājums, 2006. g., I–107. lpp., 43.-56. punkts.
5Lieta C-178/178, Komisija/ Eiropas Parlaments un Padome, Krājums, 2006. g., I-207. lpp., 57. punkts.
6 Paskaidrojuma raksts, 1. lpp.
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procedūru, kam vajadzīgs kvalificēts balsu vairākums Padomē; saskaņā ar LESD 115. pantu 
Padomei direktīvas ir jāpieņem ar vienprātīgu lēmumu pēc apspriešanās ar Eiropas 
Parlamentu. Praksē tas nozīmē, ka 115. pants pirmām kārtām attiecas uz jomām, kuras ar 
114. panta 2. punktu ir izslēgtas no 114. panta 1. punkta darbības jomas. Viens no šādiem 
izņēmumiem skar „fiskālus noteikumus”. Tas nozīmē, ka 115. pants ir piemērots juridiskais 
pamats, kas būtu jāizvēlas ierosinātajam tiesību aktam.

Attiecībā uz LESD 136. panta izvēli kā vēl vienu juridisko pamatu būtu jāpiemēro kritēriji, 
kas ļauj noteikt vairākus juridiskos pamatus, t. i., ir jāatrod vēl viens mērķis vai aspekts, kurš 
saskaņā ar LESD 136. pantu būtu nesaraujami saistīts ar pirmo mērķi un kuram būtu 
līdzvērtīga nozīme. Pašreizējais priekšlikums neparedz nekādus noteikumus attiecībā uz 
dalībvalstīm, kuru naudas vienība ir euro, lai nodrošinātu pienācīgu ekonomiskās un 
monetārās savienības darbību. Turklāt LESD 121. un 126. pantā ir paredzētas pilnīgi 
atšķirīgas procedūras, kas tātad nav savienojamas ar apspriežu procedūru, kura izraudzīta 
ierosinātajam tiesību aktam.

Juridiskā komiteja minēto jautājumu izskatīja 2012. gada 26. janvāra sanāksmē. Šajā 
sanāksmē, 22 komitejas locekļiem balsojot „par” un vienam atturoties1, attiecīgi pieņēma 
lēmumu ar ieteikumu, ka LESD 115. pants ir uzskatāms par piemērotu juridisko pamatu 
priekšlikumam Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
un šo juridisko pamatu nevajadzētu papildināt ar LESD 136. pantu.

Ar cieņu

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Klaus-Heiner Lehne (priekö sēdētājs), Raffaele Baldassarre (priekšsēdētāja 
vietnieks), Evelyn Regner (priekšsēdētāja vietniece), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Eva Ortiz Vilella, 
Tadeusz Zwiefka, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard 
Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar 
Stoyanov, Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, Jan Philipp 
Albrecht, Eva Lichtenberger.


