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Szanowna Pani Przewodnicząca,

w piśmie z dnia 12 stycznia 2012 r. zwróciła się Pani do Komisji Prawnej w trybie art. 37 
regulaminu o wydanie opinii na temat właściwej podstawy prawnej dla przyjęcia wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych (CCCTB).

Komisja przedstawiła wniosek na podstawie art. 115 TFUE. We wniosku zwrócono się 
zapytaniem, czy należy „dodać również podstawę prawną z art. 136 TFUE”.

W piśmie z 23 stycznia 2012 r. Wydział Prawny Parlamentu przedstawił analizę tego 
zagadnienia i doszedł do wniosku, że brak uzasadnienia dla zmiany podstawy prawnej 
wniosku w drodze dodania art. 136 TFUE oraz że art. 115 TFUE jest właściwą podstawą 
prawną.

Przebieg procedury

I. Wniosek

Wniosek zmierza do zmniejszenia kosztów przestrzegania prawa, ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa na rynku wewnętrznym w dziedzinie podatków, poprzez ustanowienie 
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systemu wspólnej podstawy opodatkowania przedsiębiorstw. Konkretnie zaproponowano 
ustanowienie CCCTB jako zbioru wspólnych przepisów dotyczących obliczania podstawy 
opodatkowania przedsiębiorstw, które są rezydentami w UE, oraz położonych w UE 
oddziałów przedsiębiorstw z państw trzecich. CCCTB byłby systemem fakultatywnym, 
dostępnym dla wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości. Dla grup 
przedsiębiorstw wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych zmierza 
do ustanowienia jednolitego zbioru przepisów podatkowych w całej Unii, tak by miały one do 
czynienia wyłącznie z jedną administracją podatkową. Przedmiotowy wniosek zawiera 
kompletny zbiór przepisów regulujących opodatkowanie przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo, 
które wybrało możliwość stosowania wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych, przestanie podlegać pod krajowy system podatku od osób prawnych 
w zakresie wszystkich kwestii uregulowanych wspólnymi przepisami.

II. Proponowane podstawy prawne

1. Podstawa prawna wniosku Komisji

Wniosek Komisji opiera się na art. 115 TFUE w następującym brzmieniu:

Artykuł 115

Bez uszczerbku dla artykułu 114, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną
procedurą prawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komitetem 
Ekonomiczno-Społecznym, uchwala dyrektywy w celu zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, które mają bezpośredni wpływ na 
ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Komisja następująco wyjaśnia wybór tej podstawy prawnej w uzasadnieniu:

Prawodawstwo dotyczące podatków bezpośrednich wchodzi w zakres stosowania art. 115 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zapis ten przewiduje, że środki prawne 
służące zbliżeniu przepisów na podstawie tego artykułu powinny przyjąć formę prawną 
dyrektywy.

2. Zaproponowana zmiana podstawy prawnej
W imieniu komisji ECON zwróciła się Pani do Komisji Prawnej o wydanie opinii w sprawie 
dodania art. 136 TFUE jako podstawy prawnej, uzasadniając tę propozycję następująco: 
„Jeżeli ogólnounijne zastosowanie przedmiotowego systemu do wszystkich 27 państw 
członkowskich jest niemożliwe, istnieją dwa możliwe rozwiązania, które uwzględniają 
zaangażowanie mniejszej liczby państw członkowskich:
- zwykła wzmocniona współpraca na podstawie TFUE lub
- środki w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą jest euro, na podstawie 
art. 136 TFUE”.

W komisji ECON złożono poprawkę zmieniającą odpowiednio podstawę prawną wraz 
z powyższym uzasadnieniem (poprawka 15).

Artykuł 136 TFUE brzmi następująco:
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Artykuł 136

1. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej oraz 
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Traktatów, Rada, zgodnie z odpowiednią 
procedurą spośród tych, o których mowa w artykułach 121 i 126, z wyjątkiem procedury 
przewidzianej w artykule 126 ustęp 14, przyjmuje środki w odniesieniu do Państw 
Członkowskich, których walutą jest euro, w celu:

(a) wzmocnienia koordynacji i nadzoru ich dyscypliny budżetowej;

(b) określenia kierunków, w zakresie w jakim ich to dotyczy, polityki gospodarczej, czuwając 
nad zgodnością tych kierunków z kierunkami przyjętymi dla całej Unii oraz zapewniając 
nadzór nad nimi.

2. W odniesieniu do środków, o których mowa w ustępie 1, w głosowaniu biorą udział tylko 
członkowie Rady reprezentujący Państwa Członkowskie, których walutą jest euro.

Większość kwalifikowaną wyżej wymienionych członków określa się zgodnie z artykułem 238 
ustęp 3 litera a). 

Artykuł 121 TFUE reguluje koordynację polityki gospodarczej państw członkowskich, zaś 
art. 126 TFUE ustanawia procedurę na wypadek nadmiernego deficytu budżetowego.

III. Analiza 

Z orzecznictwa Trybunału wynikają określone zasady dotyczące wyboru podstawy prawnej. 
Po pierwsze, z uwagi na skutki podstawy prawnej dla właściwości i procedury wybór 
właściwej podstawy prawnej ma znaczenie zasadnicze1. Po drugie, zgodnie z art. 13 ust. 2 
TUE każda instytucja działa w granicach uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatu2. Po 
trzecie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości wybór podstawy prawnej aktu 
wspólnotowego musi opierać się na obiektywnych czynnikach, które mogą zostać poddane 
kontroli sądowej, do których należą w szczególności cel i treść aktu3. Wreszcie w odniesieniu 
do wielokrotnej podstawy prawnej jeżeli środek zmierza do kilku jednoczesnych celów lub 
zawiera kilka elementów, które są ze sobą nierozerwalnie powiązane i żaden nie jest 
drugorzędny lub pośredni w stosunku do pozostałych, środek musi mieć podstawę w różnych 
właściwych postanowieniach Traktatu4. Jednak użycie podwójnej podstawy prawnej jest 
wykluczone, gdy określone dla obu tych podstaw prawnych procedury są ze sobą niezgodne 
lub gdy połączenie podstaw prawnych może zagrozić uprawnieniom Parlamentu5.

Ogólnym celem przedmiotowego wniosku jest wyeliminowanie niektórych istotnych 

                                               
1 Opinia w sprawie 2/00 Carthagena Protocol, Zb.Orz. s. I-9713, pkt 5; sprawa C-370/91 Komisja przeciwko 
Radzie, pkt 46-49; opinia 1/08 General Agreement on Trade in Services, Zb.Orz. s. I-11129, pkt 110.
2 Sprawa C-403/05 Parlament przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-9045, pkt 49 i przywołane tam orzecznictwo.
3 Zobacz niedawną sprawę C-411/06, Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz. s. I-
7585.
4 Sprawa C-165/87 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 1988, s. 5545, pkt 11; Sprawa C-178/03, Komisja 
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz 2006, s. I-107, pkt 43-56.
5Sprawa C-178/03, Komisja przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, Zb.Orz 2006, s. I-207, pkt 57.
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problemów podatkowych hamujących wzrost na jednolitym rynku1. Zakres aktu określono 
w art. 1 następująco: Niniejsza dyrektywa ustanawia system wspólnej podstawy 
opodatkowania niektórych przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw oraz przepisy dotyczące 
obliczania i stosowania tej podstawy.

W TFUE figurują dwie podstawy prawne dla zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw członkowskich w ramach rynku wewnętrznego: art. 114 TFUE 
stosuje się, gdy celem jest ustanowienie lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego, zaś art. 115 
wówczas gdy rozważane środki mają bezpośredni wpływ na ustanowienie lub funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego. Artykuł 114 TFUE przewiduje przyjęcie przez Radę i Parlament 
Europejski [wszelkich] środków w zwykłej procedurze ustawodawczej, która wymaga 
kwalifikowanej większości w Radzie. Zgodnie z art. 115 TFUE Rada uchwala dyrektywy, 
stanowiąc jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim. W praktyce art. 115 jest 
przede wszystkim odpowiedni w dziedzinach, które są wyłączone z zakresu stosowania 
art. 114 ust. 1 na mocy art. 114 ust. 2. Jedno z tych odstępstw dotyczy przepisów 
podatkowych. Z tego względu za właściwą podstawę prawną dla proponowanego aktu należy 
przyjąć art. 115.

Jeżeli chodzi o dodanie art. 136 TFUE jako podstawy prawnej, należałoby zastosować 
kryteria dla wielokrotnej podstawy prawnej, czyli ustalić drugi cel lub element 
z art. 136 TFUE, który jest nierozerwalnie związany z pierwszym i o tej samej wartości. We 
wniosku brak specjalnych środków w odniesieniu do państw członkowskich, których walutą 
jest euro, które to środki mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania unii 
gospodarczej i monetarnej. Ponadto procedury z art. 121 i 126 TFUE całkowicie się różnią 
i dlatego nie da się ich pogodzić z procedurą konsultacji, w której przedstawiono wniosek 
dotyczący przedmiotowego aktu.

Komisja Prawna rozpatrzyła powyższą kwestię na swym posiedzeniu w dniu 26 stycznia 
2012 r. Na tym posiedzeniu, przy 22 głosach „za” i jednym głosie wstrzymującym się2, 
komisja postanowiła zalecić, że właściwą podstawą prawną wniosku dotyczącego dyrektywy 
Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych 
powinien być art. 115 TFUE, zaś art. 136 TFUE nie należy włączać do podstawy prawnej.

Z poważaniem

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Uzasadnienie, s. 1.
2 W głosowaniu końcowym uczestniczyli: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Raffaele Baldassarre 
(wiceprzewodniczący), Evelyn Regner (wiceprzewodnicząca), 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.


