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Saskaņā ar 2. protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu 6. pantu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tā uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu Juridiskā komiteja ir atbildīga par subsidiaritātes 
principa ievērošanu.

Pielikumā informācijai pievienots Bulgārijas Republikas Nacionālās asamblejas pamatots 
atzinums par iepriekš minēto priekšlikumu.
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Nr. 153-18-48/12.05.2011

ZIŅOJUMS

par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi (KKUINB), Nr. 102-00-25/19.04.2011

I. Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komiteja (ELEFPK) 2011. gada 11. maija 
sanāksmē apsprieda 2011. gada 16. marta priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB), COM(2011)121, kas ir 
28. punkts Nacionālās asamblejas 2011. gada darba programmā (NA GDP) attiecībā uz 
Eiropas Savienības jautājumiem.

II. Ar KKUINB priekšlikumu ievieš vienotu noteikumu kopumu uzņēmumu grupas 
aplikšanai ar nodokli tiem uzņēmumiem, kas darbojas ES. Atbilstošā uzņēmumu grupa varēs 
aprēķināt tās ienākumus, kas apliekami ar nodokli, pamatojoties uz vienotu ES noteikumu 
kopumu, un iesniegt vienu visas grupas konsolidēto nodokļu deklarāciju dalībvalstī, kurā ir 
reģistrēts mātesuzņēmums (galvenais nodokļu maksātājs). Grupas konsolidētā peļņa, kas 
apliekama ar nodokli, tiks sadalīta atsevišķo uzņēmumu starpā atbilstoši formulai, kuras 
pamatā ir trīs faktori. Tad katra dalībvalsts apliks ar nodokli tajā esošo uzņēmumu peļņas 
atbilstoši šajā valstī piemērojamai nodokļu likmei. 

Tiks ieviests jauns administratīvais pamats, saskaņā ar kuru atbilstošā uzņēmumu grupa, kas 
darbojas vairākās dalībvalstīs, būs pakļauta tikai vienas dalībvalsts kompetento varas iestāžu 
uzņēmumu ienākuma nodokļa administrācijai un kontrolei, un strīdi šajā valstī tiks izšķirti šīs 
dalībvalsts kompetentajās tiesās.   

III.  Saskaņā ar Ministru padomes iesniegto nostāju Bulgārijas Republika iestājas pret 
kopējas konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes ieviešanu Eiropas Savienības 
mērogā.

Bulgārijas Republika uzskata, ka kopējas konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes 
ieviešana visām dalībvalstīm atņems ES konkurences priekšrocības, ko radīja nodokļa 
regulējumu un nodokļa likmju dažādība, un ka tā rezultātā ārvalstu investīcijas tiks novirzītas 
no ES uz valstīm ar labvēlīgākiem nodokļu režīmiem. 

Turklāt gan dalībvalstu administrācijām, gan uzņēmumiem būs jāsedz ievērojami lielākas 
izmaksas saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokļa administrēšanu.
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Priekšlikumā Padomes direktīvai ir ietverti elementi, kas Bulgārijai nav pieņemami, no tiem 
visstrīdīgākais ir ierosinātais mehānisms kopējās konsolidētās bāzes sadalīšanai. Bulgārija 
uzskata, ka sadalījuma formulā iekļautie trīs faktori nav objektīvi kritēriji, uz kuriem 
balstoties varētu aprēķināt katra kopējas bāzes grupas uzņēmuma daļu. Ierosinātais sadalījuma 
mehānisms adekvāti neatspoguļo katras dalībvalsts ekonomikas īpašās iezīmes, ne arī to 
ekonomiskās attīstības un dzīves līmeņa atšķirības.

Pat ja direktīvas projektā nav paredzēts saskaņot nodokļa likmes, dalībvalstis var vērsties pret 
konsolidētās nodokļa bāzes ieviešanas negatīvo ietekmi, tikai mainot nodokļa likmes. Tas, 
savukārt, atņemtu dalībvalstīm būtisku mehānismu makroekonomiskās stabilitātes regulēšanai 
un iespēju nodrošināt sabalansētu budžetu.

Vēl viens būtisks jautājums ir priekšlikums kopējam administratīvajam pamatam. Bulgārijas 
Republika uzskata, ka iedaļa par administratīvajām procedūrām nav pienācīgi izstrādāta. 
Nav ņemtas vērā ne lielās atšķirības starp uzņēmumu ienākuma nodokļa administratīvajām 
procedūrām dalībvalstīs, ne arī atšķirības nodokļu administrāciju struktūrā, personālsastāvā un 
organizācijā. No vienas puses, divu paralēlu procedūru ieviešana uzņēmumu ienākuma 
nodokļa administrēšanai radīs ievērojamu administrēšanas un uzņēmumu izmaksu 
palielināšanos, un, no otras puses, tā rezultātā radīsies dažādu nodokļu maksātāju grupu 
diskriminācija attiecībā uz vieniem un tiem pašiem šo grupu pienākumiem. Bulgārijā 
uzņēmumu ienākuma nodokli administrē saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa aktu un 
Nodokļa apdrošināšanas procedūras kodeksu. Direktīvas pieņemšana radītu kardinālas 
izmaiņas noteikumos par uzņēmuma peļņas un ienākumu aplikšanu ar nodokli neatkarīgi no 
tā, vai uzņēmums ir Eiropas grupas sastāvā, kā arī būtu jāievieš jauns administratīvais pamats 
Nodokļa apdrošināšanas procedūras kodeksā.

IV. Direktīvas priekšlikums tika apspriests Budžeta un finanšu komitejas (BFK) 2011. gada 
4. maija sanāksmē. 

BFK vienprātīgi atbalsta to Ministru padomes iesniegto nostāju attiecībā uz priekšlikumu 
Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, kurā norādīts, 
ka Bulgārijas Republika iestājas pret kopējas konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa 
bāzes ieviešanu ES mērogā.

BFK uzskata, ka priekšlikums Padomes direktīvai par KKUINB neatbilst Bulgārijas 
Republikas nodokļu politikai un valsts interesēm.

BFK arī uzsver, ka priekšlikums neatbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principiem. EK nav iesniegusi pietiekami daudz kvantitatīvu un kvalitatīvu rādītāju, lai 
pierādītu, ka katra dalībvalsts atsevišķi nevar pietiekami labi īstenot paredzēto darbību 
mērķus, atbilstoši prasībām Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 3. punktā un Lisabonas 
līguma 2. protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu.
Attiecībā uz proporcionalitātes principu, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienību 5. panta 
4. punktā, BFK uzskata, ka ar direktīvas priekšlikumu tiek pārsniegts to pasākumu apmērs, 
kas nepieciešami, lai sasniegtu Līgumu mērķus, jo tas dalībvalstīm rada papildu 
administratīvo un finanšu slogu.
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ELEFPK atbalsta Ministru padomes iesniegto nostāju, kurā norādīts, ka Bulgārijas 
Republika iestājas pret kopējas konsolidētās uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes 
ieviešanu ES mērogā.

Pēc apspriešanās par priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi Bulgārijas Republikas Nacionālā asambleja ar 
Eiropas lietu un Eiropas fondu pārraudzības komitejas (ELEFPK) starpniecību sniedz 
šādu pamatotu atzinumu, kas jānosūta Eiropas iestādēm:  

1. ELEFPK vairākkārt apspriežu laikā par būtiskiem jautājumiem Eiropas darba kārtībā 
attiecībā uz jauno ES ekonomikas pārvaldību un vienoto tirgu, kā arī koordinētu rīcību, lai 
mazinātu pasaules ekonomikas un finanšu krīzes ietekmi, ir paudusi savu nostāju par kopēju 
nodokļu politiku ES mērogā. Pēc ELEFPK domām, kopējas ES nodokļu politikas ieviešana 
ES mērogā ir jāapsver ar piesardzību, lai iespējamās izmaiņas neradītu negatīvu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vides paredzamību, stabilitāti un konkurētspēju.

2. ELEFPK uzskata, ka priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzi neatbilst subsidiaritātes un proporcionalitātes principiem šādu 
iemeslu dēļ:

Saistībā ar subsidiaritātes principu:

 ELEFPK uzskata, ka priekšlikums direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāzi ES mērogā neatbilst subsidiaritātes principam, kas noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 5. panta 3. punktā;

 ELEFPK uzskata, ka EK nav iesniegusi pietiekami daudz kvantitatīvu un 
kvalitatīvu rādītāju, lai pierādītu, ka katra dalībvalsts atsevišķi nevar pietiekami labi īstenot 
paredzēto darbību mērķus, atbilstoši prasībām Lisabonas līguma 2. protokolā par 
subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu;

 pēc ELEFPK domām, katras dalībvalsts nodokļa bāze atspoguļo šīs dalībvalsts 
ražošanas struktūras īpašās iezīmes. Tādai ekonomikai, kāda ir Bulgārijas ekonomika, kura ir 
nedaudz mazāk attīstīta, ir sevišķi svarīgi ņemt vērā attīstītāko valstu rādītāju sasniegšanas 
nozīmi. Šajā posmā kopējas konsolidētās nodokļa bāzes ieviešana ES mērogā dalībvalstu 
starpā radītu tā saukto „šķēru efektu”, kas būtu šķērslis turpmākai vienotā tirgus integrācijai;

 ELEFPK atbalsta EK iniciatīvu attiecībā uz kopējo uzņēmumu ienākuma nodokļa 
noteikumu vienkāršošanu, tomēr skaidri paužot uzskatu, ka kopēja konsolidētā uzņēmumu 
ienākuma nodokļa bāze ES atsevišķām dalībvalstīm, kā arī ES kopumā, atņemtu 
ievērojamas konkurences priekšrocības. Uzņēmumu ienākuma nodoklis ir būtisks 
instruments ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības stimulēšanai, tādēļ šim jautājumam 
jābūt valstu kompetencē;

 ELEFPK domā, ka ierosinātās formulas, kuras pamatā ir trīs faktori, piemērošanas 
rezultātā dažās dalībvalstīs, arī Bulgārijā, tiktu samazināta nodokļa bāze. Tas savukārt radītu 
netiešu spiedienu uz to nodokļa likmi. Saskaņā ar Bulgārijas Finanšu ministrijas 
iepriekšējiem aprēķiniem pašreizējā 10 % nodokļa likme būtu jāpalielina par aptuveni 3–
4 %, lai kompensētu iztrūkumu, kas radies valsts budžeta ienākumu sadaļā;

 pēc ELEFPK domām, iekšējo cenu noteikšanas jautājums ar direktīvas priekšlikumu 
netiek atrisināts, un tas vienkārši ir novirzīts, kļūstot par jautājumu, kurš jārisina starp grupu 
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un trešām pusēm. Mēs arī vēlamies atzīmēt, ka nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem paliek 
valsts lēmumu pieņēmēju ziņā;

 ELEFPK uzskata arī, ka vienīgie pasākumi, ko varētu veikt šajā jomā, ir pasākumi 
valstu nodokļa sistēmu koordinēšanai. Tomēr nodokļa bāzi nevajadzētu konsolidēt.

Kopumā ELEFPK uzskata, ka ES mērogā priekšlikuma mērķus veiksmīgāk nevarēs 
sasniegt.

Saistībā ar proporcionalitātes principu:

 Direktīvas priekšlikums neatbilst proporcionalitātes principam, kas noteikts Līguma 
par Eiropas Savienību 5. panta 4. punktā, jo tas dalībvalstīm rada papildu administratīvo un 
finanšu slogu, ieviešot divas dažādas uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas un tādējādi 
pārsniedzot to pasākumu apmēru, kas nepieciešami, lai sasniegtu līgumu mērķus;

 Direktīvas priekšlikumā paredzēta pilnīga fiskālo noteikumu nodalīšana no 
uzskaites noteikumiem, ieviešot nodokļa bilanci ar ienākumiem un izdevumiem, kas 
apliekami ar nodokli, kā pamatu kopējās nodokļa bāzes noteikšanai. Divu paralēlu režīmu 
administrēšana uzņēmumu ienākuma nodoklim radītu ievērojamu administratīvo 
izmaksu un uzņēmumu izmaksu palielināšanos attiecībā uz nodokļa saistību izpildi un 
jauno uzskaites procedūru pielietošanu;   

 Direktīvas pieņemšana radītu kardinālas izmaiņas noteikumos par uzņēmuma peļņas 
un ienākumu aplikšanu ar nodokli neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ir Eiropas grupas sastāvā, 
kā arī jauna tiesiskā pamata ieviešanu. Turklāt būtu nepieciešams ieviest starptautiskās 
aplikšanas ar nodokli koncepcijas, kas būtu pilnīgi jaunas valstu nodokļu tiesību aktos un kas 
palielinātu uzņēmumu un administratīvo slogu;   

 Direktīvas priekšlikumam varētu būt negatīva ietekme uz valsts budžetu, turpretim 
ierosinātā piesardzības klauzula nebūtu pietiekams līdzeklis, lai rīkotos pret nepamatotu 
uzņēmumu darbības vēriena samazināšanu. Šis scenārijs dalībvalstu valsts budžetos 
samazinātu ienākumus no nodokļiem, kas ir daļa no budžeta plānošanas attiecīgajam gadam 
un pamats to nacionālo politikas jomu īstenošanai. Turklāt direktīvas priekšlikumā ir iekļauts 
noteikums, saskaņā ar kuru taksācijas periodiem nav jāsakrīt ar kalendārajiem periodiem
un tie grupas ietvaros var atšķirties. Tas radītu nopietnas administratīvas un tehniskas 
grūtības, kā arī palielinātu uzņēmumu nodokļu un uzskaites pakalpojumu izmaksas;

 Neskatoties uz EK apgalvojumu, ka ierosinātie pasākumi vienotajā tirgū radīs 
labvēlīgākus nosacījumus investīcijām, Bulgārijas Republika, tāpat kā daudzas citas 
dalībvalstis, saskarsies ar investīciju apjoma samazināšanos. Tādējādi priekšlikums 
Padomes direktīvai nesniedz visproporcionālāko risinājumu vienotā tirgus problēmām.

Ziņojums un pamatotais atzinums par ziņojumu tika pieņemti ar 12 balsīm.

Monika Panayotova,
ELEFPK priekšsēdētāja


