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Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Nīderlandes Karalistes Pārstāvju palātas pamatots 
atzinums par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Pamatots atzinums

Subsidiaritāte

Pārstāvju palāta uzskata, ka šajā gadījumā nav pietiekami skaidrs, vai Eiropas Savienības 
rīcība rada priekšrocības salīdzinājumā ar atsevišķu dalībvalstu veiktajiem pasākumiem, 
rīkojoties atsevišķi. Tādēļ Pārstāvju palāta uzskata, ka priekšlikums neatbilst subsidiaritātes 
principam.

Labklājība Eiropas Savienībā kopumā
Ierosinātās KKUINB direktīvas ieviešana nesniegtu priekšrocības visām attiecīgajām pusēm, 
tāpēc ir jāveic novērtējums, salīdzinot dažu valstu iegūtās priekšrocības ar citām valstīm 
radīto neizdevīgo situāciju. Veicot šādu novērtējumu, Pārstāvju palāta konstatēja, ka 
ieguvums ES kopējā labklājībā ir ļoti niecīgs. Pārstāvju palāta atzīmē, ka ierosinātās KKUINB 
direktīvas ieviešanai būtu pat negatīva ietekme uz ES kopējo iekšzemes kopproduktu IKP.
Eiropas Komisijas ietekmes novērtējumā norādīts, ka ierosinātās KKUINB direktīvas 
ieviešana varētu pat samazināt ES IKP par 0,2 %.

Labklājība atsevišķās dalībvalstīs
Vairākās dalībvalstīs, tostarp Nīderlandē, ierosinātās KKUINB direktīvas ieviešana 
samazinātu vispārējo labklājības līmeni. Lielākajā daļā dalībvalstu ierosinātās KKUINB 
direktīvas ieviešana samazinātu valsts IKP. Nīderlandes gadījumā IKP samazinājums varētu 
būt 1,69 %, kas atbilst labklājības zudumam EUR 11 līdz 12 miljardu apmērā. Pārstāvju 
palāta ir nobažījusies, ka ierosinātās KKUINB direktīvas ieviešana varētu samazināt 
ieguldījumu apjomu Nīderlandē par 1,84 %.

Budžeta ieņēmumu samazinājums. Dalībvalstu fiskālā suverenitāte
Ierosinātās KKUINB direktīvas ieviešanas rezultātā tiktu zaudēti budžeta ieņēmumi.
Ierosinātais nodokļu bāzes samazinājums, nemainoties pārējiem rādītājiem, radītu nodokļu 
ieņēmumu krišanos Nīderlandē un citās dalībvalstīs. Ņemot vērā nestabilo budžeta stāvokli 
dalībvalstīs, pašreiz apstākļi nav šādam ierosinājumam labvēlīgi. 

Eiropas Komisijas paskaidrojuma rakstā par šo priekšlikumu norādīts, ka direktīvas ietekme 
uz dalībvalstu ieņēmumiem galu galā būs atkarīga no valsts izvēlētās politikas attiecībā uz 
dažādu nodokļu instrumentu vai piemērojamo nodokļu likmju salikuma iespējamo 
pielāgošanu. Pārstāvju palāta uzskata, ka, izvēloties šādu risinājumu, Eiropas Komisija netieši 
cenšas ietekmēt nodokļu likmes. Taču tās ietilpst jomā, par kuru dalībvalstis lēmumus pieņem 
neatkarīgi.

Nodokļu jomā Pārstāvju palāta atbalsta Eiropas iestāžu ierobežojumus gan praktisku, gan 
principiālu apsvērumu dēļ. Pārstāvju palāta uzskata šo priekšlikumu par nevēlamu, jo ar to 
tiešo nodokļu jomu pārceltu no dalībvalstu kompetences līmeņa uz Eiropas līmeni.

Proporcionalitāte

Pārstāvju palāta uzskata, ka ES darbība pārsniedz apjomus, kas nepieciešami Līguma mērķu 
sasniegšanai, un tādēļ uzskata, ka priekšlikums nav samērīgs.

Galvenais iemesls ir tas, ka šī priekšlikuma rezultātā rastos divas dažādas uzņēmumu 
ienākuma nodokļa sistēmas. Dalībvalstīm palielinātos ieviešanas izmaksas, jo būtu jādarbina 
šīs abas sistēmas. Finanšu un administratīvo slogu varētu uzskatīt par samērīgu tikai tad, ja to 
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varētu attaisnot ar būtiskām priekšrocībām. Pārstāvju palāta uzskata, ka šajā gadījumā tas tā 
nav.

Tāpat jaunas sistēmas ieviešana ir saistīta ar augstām izmaksām. Tas prasītu papildu darbu 
saistībā ar nodokļu konvencijām, kuru pamatā ir pašreizējā sistēma, nevis ierosinātā situācija 
ar papildu sistēmu. Pārstāvju palāta arī to uzskata par nevēlamu un nesamērīgu attiecībā pret 
plānotajiem ieguvumiem.

Turklāt ierosinātā formula kopējās (pārrobežu) konsolidētās peļņas sadalei būtu neizdevīga
dalībvalstīm, kurām ir liela pakalpojumu nozare, jo šajā modelī nav iekļauti nemateriālie un 
finanšu aktīvi. Nīderlande ir viena no valstīm, kurai šis aspekts radītu nesamērīgi lielas 
problēmas.

Juridiskais pamats

Pārstāvju palātā ir dažādi viedokļi par izvēlēto juridisko pamatu.

Dažas politikās partijas uzskata Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 115. pantu 
par piemērotu juridisko pamatu ierosinātajai KKUINB direktīvai, jo tās tēma ir iekšējā tirgus 
darbība. Tās īpaši uzsver, ka tādēļ direktīva Padomē būtu jāpieņem vienbalsīgi.

Citas partijas uzskata, ka Līgums neparedz juridisko pamatu šī priekšlikuma pieņemšanai, 
uzsverot, ka Līgumā vispār nav noteikts pamats pasākumiem tiešo nodokļu jomā. Tāpat tiek 
uzsvērts, ka tiešo nodokļu jomā dalībvalstis lēmumus pieņem neatkarīgi.

Secinājums

Iepriekš minētie novērojumi attiecas uz viedokli, ko pieņēma parlamenta partijas, kuras 
Pārstāvju palātā veido pārliecinošu vairākumu. Dažas citas partijas uzskata, ka ierosinātās 
KKUINB direktīvas ieviešanai varētu būt arī pozitīva ietekme. Tās atzīmē, ka uzņēmumi, kuri 
darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, nākotnē varētu izmantot tikai vienu nodokļu sistēmu.
Tā rezultātā šo uzņēmumu administratīvais slogs samazinātos par 7 %. Tāpat uzņēmumi 
varētu izvairīties no dubultas nodokļu uzlikšanas, un, no otras puses, tie vairāk nevarētu 
pilnībā izvairīties no nodokļiem. Tas vērtējams pozitīvi, jo ar to vienkāršo nodokļus un cīnās 
pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Turklāt ierosinātā KKUINB direktīva var būt labs 
instruments, lai izbeigtu satraucošo sacensību starp dalībvalstīm par zemāko uzņēmumu 
ienākuma nodokli. Šīs partijas ierosina šajā jomā veikt vairāk izpētes.

Vismaz viena partija atzīmē, ka arī uzņēmumu peļņas nodokļa paaugstināšanu vai 
pazemināšanu var noteikt pašas dalībvalstis, tā neitralizējot nodokļu ietekmi uz budžetu.

Dažas partijas uzskata ierosināto KKUINB direktīvu par samērīgu, jo uzņēmumi, kas darbojas 
vairāk nekā vienā dalībvalstī, iespējams, izvēlētos darboties saskaņā ar šo direktīvu, bet 
pārējos tā neapgrūtinātu. Šīs partijas uzskata, ka administratīvā sloga samazinājums lielā mērā 
pārsniedz valsts nodokļu iestādei radītās īstenošanas izmaksas.


