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Odbor za pravne zadeve
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OBVESTILO POSLANCEM
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Zadeva: Obrazloženo mnenje predstavniškega doma Kraljevine Nizozemske o predlogu 
direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 
(CCCTB)
(KOM(2011)0121– C7-0092/2011 – 2011/0058(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.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za vprašanje spoštovanja načela 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje predstavniškega doma Kraljevine 
Nizozemske o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje

Subsidiarnost

Predstavniški dom meni, da ni bilo v zadostni meri dokazano, da imajo ukrepi Evropske unije 
prednost pred ukrepi posameznih držav članic, ki delujejo ločeno. Predstavniški dom zato 
meni, da predlog ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

Blaginja EU kot celote
Uvedba predlagane direktive CCCTB ne bi bila koristna za vse zadevne strani, zato je nujno 
podati oceno in primerjati prednosti za nekatere s pomanjkljivostmi za druge. Pri izdelavi te 
ocene predstavniški dom opaža, da so pozitivne pridobitve, kar zadeva blaginjo za Evropo kot 
celoto, zelo omejene. Predstavniški dom ugotavlja, da bi imela uvedba predlagane direktive 
CCCTB celo negativne posledice za bruto domač proizvod (BDP) v EU kot celoti. Presoja 
vplivov Evropske komisije kaže, da bi uvedba predlagane direktive CCCTB najverjetneje 
zmanjšala BDP EU za 0,2 %.

Blaginja v posameznih državah članicah
V številnih državah članicah, vključno z Nizozemsko, bi uvedba predlagane direktive CCCTB 
zmanjšala splošno raven blaginje. V večini držav bi predlagana direktiva zmanjšala BDP. V 
primeru Nizozemske bi zmanjšanje BDP lahko doseglo celo 1, 69 %, kar je enako zmanjšanju 
blaginje za 11 do 12 milijard EUR. Predstavniški dom je zaskrbljen, da bi uvedba predlagane 
direktive CCCTB najverjetneje zmanjšala naložbe na Nizozemskem za 1,84 %.

Izguba proračunskih prihodkov: fiskalna suverenost držav članic
Uvedba predlagane direktive CCCTB bi imela za posledico izgubo proračunskih prihodkov.
Predlagano zmanjšanje osnove za davek bi, če bi bilo vse drugo enako, povzročilo zmanjšanje 
davčnih prihodkov na Nizozemskem in v drugih državah članicah. Glede na negotovo 
proračunsko stanje držav članic je ta predlog predstavljen ob neprimernem času.

Evropska komisija v obrazložitvenem memorandumu k predlogu navaja, da bo vpliv direktive 
na prihodke držav članic končno odvisen od izbir nacionalne politike ob upoštevanju možnih 
prilagoditev mešanice različnih davčnih instrumentov ali uporabljenimi davčnimi stopnjami.
Predstavniški dom meni, da bi z odločitvijo za to rešitev Evropska komisija posredno skušala 
vplivati na davčne stopnje. Te pa so v domeni suverenih odločitev držav članic.

Na področju obdavčitve predsedniški dom zagovarja omejitev s strani Evropskih institucij, 
zaradi praktičnosti in načelnosti. Predstavniški dom meni, da predlog ni zaželen, saj bi 
povzročil premik na področju neposredne obdavčitve z nacionalne na evropsko raven.

Sorazmernost

Predstavniški dom meni, da dejavnost EU presega ukrepe, ki so nujni za dosego ciljev 
Pogodbe in se mu predlog ne zdi sorazmeren.

Glavni razlog za to je, da bi predlog povzročil dva različna sistema davkov od dohodka 
pravnih oseb. Za države članice bi to pomenilo povečanje izvedbenih stroškov, saj bi morala 
delovati oba. Finančno in upravno breme, ki bi nastalo, bi bilo sorazmerno samo, če bi se 
izravnalo z znatnimi prednostmi. Po mnenju predstavniškega doma ni tako.

Uvedba novega sistema bi povzročila visoke stroške. Povzročilo bi tudi dodatno delo, kar 
zadeva obdavčevanje, temelječe na obstoječem sistemu in ne na predlaganih okoliščinah z 



CM\866008SL.doc 3/3 PE464.772v01-00

SL

dodatnim sistemom. Predstavniškemu domu se tudi to zdi nezaželeno in nesorazmerno glede 
na predvidene prednosti.

Poleg tega bi predlagana formula za porazdelitev skupnih (čezmejnih) konsolidiranih 
dobičkov postavila države članice z velikim storitvenim sektorjem v neugodnejši položaj, saj 
dejavniki, kot so neopredmetena in finančna sredstva, niso vključeni v porazdelitveni model.
Nizozemska je med državami, ki bi jih to nesorazmerno oškodovalo.

Pravna podlaga

V predstavniškem domu se mnenja o izbiri pravne podlage.

Nekatere politične stranke menijo, da je primerna pravna podlaga za predlagano direktivo 
CCCTB člen 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), saj zadeva delovanje 
notranjega trga. Poudarjajo zlasti, da to pomeni, da mora direktivo soglasno sprejeti Svet.
Druge menijo, da Pogodba ne omogoča pravne podlage za sprejetje tega predloga, in 
poudarjajo, da Pogodba kot celota ne omogoča podlage za ukrepe na področju neposredne 
obdavčitve. Poudarjajo tudi, da se o neposrednih davkih suvereno odločajo države članice.

Sklep

Prej navedeno zadeva mnenje, ki so ga sprejele parlamentarne stranke, ki skupaj predstavljajo 
veliko večino v predstavniškem domu. Nekatere druge stranke menijo, da bi utegnila imeti 
uvedba predlagane direktive CCCTB zelo pozitivne posledice. Ugotavljajo namreč, da bi se 
podjetja, ki poslujejo v več kot eni državi članici, v bodoče spoprijemala samo z enim 
sistemom obdavčenja. Posledično bi se upravna bremena, s katerimi se soočajo, zmanjšala za 
7 %. Podjetja bi imela tudi možnost izogniti se dvojni obdavčitvi, na drugi strani pa se ne bi 
mogla več povsem izogniti obdavčenju. S stališča poenostavitve obdavčenja in preprečevanja 
utaje davkov je to pozitivno. Poleg tega bi lahko bila predlagana direktiva CCCTB dober 
instrument za prenehanje zaskrbljujočega „tekmovanja v zniževanju“ davkov od dohodka 
pravnih oseb. Po mnenju teh strank bi bilo treba na tej stopnji opraviti več raziskav.

Vsaj ena stranka ugotavlja, da lahko stopnjo, po kateri se pobira davek od dohodka pravnih 
oseb, povečajo in znižajo same države članice, da bi nevtralizirale proračunski vpliv.

Nekatere stranke menijo, da je predlagana direktiva CCCTB sorazmerna, saj podjetja, ki 
delujejo v več kot eni državi članici, lahko izberejo obravnavo v skladu z direktivo, medtem 
ko drugih ne bi bremenila. Po mnenju teh strank zmanjšanje upravnih bremen zdaleč presega 
izvedbene stroške za davčni oddelek.


