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Odbor za pravne zadeve

16.5.2011

OBVESTILO POSLANCEM
(38/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje narodne skupščine Republike Bolgarije 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 
kateri koli nacionalni parlament v osmih tednih od datuma, ko mu je bil posredovan osnutek 
zakonodajnega akta, predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije pošlje 
obrazloženo mnenje, zakaj zadevni osnutek ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za skladnost z načelom subsidiarnosti 
pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje narodne skupščine Republike 
Bolgarije o zgoraj navedenem predlogu.

PRILOGA
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REPUBLIKA BOLGARIJA
ENAINŠTIRIDESETA NARODNA SKUPŠČINA

ODBOR ZA EVROPSKE ZADEVE 
IN NADZOR NAD EVROPSKIMI SREDSTVI

Št. 153-18-48/12.05.2011

POROČILO

o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih 
oseb (CCCTB), št. 102-00-25/19.04.2011

I. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi je na svojem zasedanju 
11. maja 2011 razpravljal o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za 
davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB), KOM(2011)121 z dne 16. marca 2011, ki je 
naveden pod točko 28 letnega delovnega programa narodne skupščine za zadeve, povezane z 
Evropsko unijo, za leto 2011.

II. Predlog direktive o CCCTB uvaja enoten sklop predpisov za skupinsko obdavčitev 
družb, ki poslujejo v EU. Skupina družb, ki izpolnjuje ustrezne pogoje, bi svoj obdavčljivi 
dohodek lahko izračunala na podlagi enotnega sklopa predpisov EU ter vložila eno samo 
konsolidirano davčno napoved za celotno skupino v državi članici, v kateri je registrirana 
matična družba (glavni davčni zavezanec). Konsolidirani obdavčljivi dobiček skupine bi se 
med posameznimi družbami porazdelil po formuli, ki vključuje tri faktorje. Vsaka država 
članica bi nato dobičke družb v svoji državi lahko obdavčila po ustrezni davčni stopnji, ki se 
uporablja v tej državi. 

Uveden bi bil nov upravni okvir, po katerem bi bila skupina družb, ki izpolnjujejo ustrezne 
pogoje in poslujejo v več državah članicah, na področju davka od dohodkov pravnih oseb 
podvržena davčni upravi in nadzoru pristojnih organov ene same države članice, morebitni 
spori v zvezi s tem pa bi se reševali pred pristojnimi sodišči te države članice.

III. Republika Bolgarija v skladu s stališčem, ki ga je predložila vlada (svet ministrov), 
uvedbi skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb na evropski ravni 
nasprotuje.

Republika Bolgarija meni, da bi EU z uvedbo skupne konsolidirane osnove za davek od 
dohodkov pravnih oseb za vse države članice izgubila konkurenčne prednosti, ki jih 
zagotavlja raznolikost davčnih predpisov in stopenj, in da bi se zaradi tega tuje naložbe iz EU 
preusmerile v države z ugodnejšo davčno ureditvijo. 

Poleg tega bi se stroški upravljanja davka od dohodka pravnih oseb, ki bi jih morale kriti 
uprave držav članic in podjetja, močno povečali. 
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Predlog direktive Sveta vključuje elemente, ki so za Bolgarijo nesprejemljivi, med katerimi je 
najbolj sporen predlagani mehanizem za porazdelitev skupne konsolidirane osnove. Bolgarija 
meni, da trije faktorji iz porazdelitvene formule niso objektivno merilo, na osnovi katerega bi
se lahko izračunal delež skupne osnove za posamezno družbo iz skupine. Predlagani 
mehanizem porazdelitve ne odraža ustrezno posebnih značilnosti gospodarstva posameznih 
držav članic ali razlik v njihovem gospodarskem razvoju in življenjskem standardu. 

Čeprav osnutek direktive usklajevanja davčnih stopenj ne predvideva, se lahko države članice 
negativnim učinkom uvedbe konsolidirane davčne osnove zoperstavijo samo s spremembo 
davčnih stopenj. S tem pa bi izgubile bistveni mehanizem za uravnavanje makroekonomske 
stabilnosti in možnost zagotavljanja uravnoteženega proračuna.

Posebno pozornost je treba posvetiti tudi predlogu za skupni upravni okvir. Republika 
Bolgarija meni, da oddelek o upravnih postopkih ni ustrezno dodelan. Ne upošteva namreč 
velikih razlik med upravnimi postopki za obdavčitev dohodkov pravnih oseb v državah 
članicah, kot tudi ne razlik v zgradbi, osebju in organizaciji davčnih uprav. Z uvedbo dveh 
vzporednih postopkov za upravljanje obdavčitve dohodkov pravnih oseb bi se po eni strani 
znatno povečali stroški uprave in podjetij, po drugi strani pa bi enake obveznosti skupin lahko 
vodile k diskriminaciji različnih skupin davčnih zavezancev. V Bolgariji se davek od 
dohodkov pravnih oseb upravlja v skladu z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb in 
zakonikom o davčnem postopku in zavarovanju. S sprejetjem direktive bi se predpisi za 
obdavčitev dobička in dohodka družbe, ne glede na to, ali je slednja članica evropske skupine, 
povsem spremenili, pri zakoniku o davčnem postopku in zavarovanju pa bi prišlo bi do 
uvedbe novega upravnega okvira.

IV. Predlog direktive je bil obravnavan na zasedanju odbora za proračun in finance 4. 
maja 2011.

Odbor za proračun in finance soglasno podpira stališče vlade o predlogu direktive Sveta o 
skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb, v katerem slednja navaja, da 
Republika Bolgarija nasprotuje uvedbi skupne konsolidirane osnove za davek od 
dohodkov pravnih oseb na ravni EU.

Odbor meni, da predlog direktive Sveta o CCCTB ni v skladu z davčno politiko in 
nacionalnimi interesi Republike Bolgarije. 

Hkrati poudarja, da predlog ne upošteva načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Evropska 
komisija namreč ni predložila zadostnih kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki bi 
dokazovali, da posamezne države članice ciljev predlaganih ukrepov ne bi mogle primerno 
doseči samostojno, v skladu z zahtevami člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji in Protokola št. 
2 k Lizbonski pogodbi o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti. Kar zadeva načelo 
sorazmernosti iz člena 5(4) Pogodbe o Evropski uniji, odbor za proračun in finance meni, da 
predlog direktive presega meje potrebnega za dosego ciljev Pogodb, saj državam članicam 
nalaga dodatno upravno in finančno breme. 

Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi potrjuje stališče vlade, ki 
navaja, da Republika Bolgarija nasprotuje uvedbi skupne konsolidirane osnove za davek 
od dohodkov pravnih oseb na evropski ravni.
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Narodna skupščina Republike Bolgarije po razpravi o predlogu direktive Sveta o skupni 
konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb podaja naslednje obrazloženo 
mnenje, prek odbora za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi, ki bo 
posredovano evropskim institucijam:

1. Odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi je svoje stališče o skupni 
davčni politiki EU izrazil na več razpravah o aktualnih evropskih vprašanjih v zvezi z novim 
gospodarskim upravljanjem EU in enotnim trgom ter usklajenimi ukrepi za ublažitev učinkov 
svetovne gospodarske in finančne krize. Po njegovem mnenju bi bilo treba k uvedbi skupne 
davčne politike EU pristopiti previdno, da se prepreči negativni učinek morebitnih 
sprememb za predvidljivost, stabilnost in konkurenčnost poslovnega okolja.

2. Odbor meni, da predlog direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od 
dohodkov pravnih oseb ni v skladu z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti iz 
naslednjih razlogov:

Kar zadeva načelo subsidiarnosti: 

 odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi meni, da predlog 
direktive o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb na ravni EU ni v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji;

 odbor meni, da Evropska komisija ni predložila zadostnih kvantitativnih in 
kvalitativnih kazalnikov, ki bi dokazovali, da posamezne države članice ciljev predlaganih 
ukrepov ne bi mogle primerno doseči samostojno, v skladu z zahtevami Protokola št. 2 k 
Lizbonski pogodbi o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti;

 odbor je prepričan, da davčna osnova posameznih držav članic odseva posebnosti 
njihove proizvodne strukture. Za gospodarstvo, kakršno je bolgarsko, ki nekoliko zaostaja za 
ostalimi, je upoštevanje pomena dohitevanja izredno pomembno. Uvedba skupne 
konsolidirane davčne osnove na ravni EU bi na tej stopnji vodila do takoimenovanega „učinka 
škarij“ med državami članicami, ki bi oviral nadaljnje povezovanje enotnega trga;

 odbor podpira pobudo Evropske komisije za poenostavitev predpisov o skupni 
obdavčitvi dohodkov pravnih oseb, pri čemer pa jasno izraža stališče, da bi skupna 
konsolidirana davčna osnova v EU posamezne države članice in EU kot celoto 
prikrajšala za pomembne konkurenčne prednosti. Davek od dohodkov pravnih oseb je 
pomembno orodje za spodbujanje gospodarske rasti in zaposlovanja ter bi zato moralo biti v 
nacionalni pristojnosti;

 odbor meni, da bi se z uporabo predlagane formule, temelječe na treh faktorjih, 
davčna osnova v nekaterih državah članicah, vključno z Bolgarijo, znižala. To bi pomenilo 
posreden pritisk na njihovo davčno stopnjo. Po predhodnih izračunih bolgarskega 
ministrstva za finance bi bilo treba za kritje nastalega primanjkljaja na prihodkovni strani 
nacionalnega proračuna sedanjo 10-odstotno davčno stopnjo zvišati za približno 3 do 4 
odstotne točke;

 odbor meni, da predlog direktive vprašanja transfernih cen ne rešuje, ampak ga zgolj 
prenaša na odnos med skupino in tretjimi stranmi. Poudariti je treba tudi, da morajo davčne 
ugodnosti za podjetja ostati področje nacionalnega odločanja;
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 odbor meni, da bi bilo na tem področju mogoče uvesti samo ukrepe za usklajevanje 
nacionalnih davčnih sistemov, medtem ko se davčna osnova ne bi smela konsolidirati.

Skratka, odbor za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi meni, da ciljev 
predloga ni mogoče uspešneje doseči na ravni EU.

Kar zadeva načelo sorazmernosti: 

 predlog direktive ni v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 5(4) Pogodbe o 
Evropski uniji, saj z uvedbo dveh različnih sistemov obdavčitve dohodkov pravnih oseb 
državam članicam nalaga dodatno upravno in finančno breme ter tako presega meje 
potrebnega za dosego ciljev Pogodb;

 predlog direktive predvideva popolno ločitev davčnih predpisov od računovodskih 
z uvedbo davčne bilance, kjer so obdavčljivi prihodki in stroški osnova za izračun skupne 
davčne osnove. Upravljanje dveh vzporednih sistemov obdavčitve dohodkov pravnih oseb bi 
zaradi zagotavljanja skladnosti z davčnimi obveznostmi in uporabe novih računovodskih 
postopkov privedlo do znatnega povišanja tako upravnih stroškov kot stroškov 
poslovanja; 

 sprejetje direktive bi privedlo do popolne spremembe predpisov za obdavčitev dobička 
in dohodka družbe, ne glede na to, ali je slednja članica evropske skupine, prišlo pa bi tudi do 
uvedbe novega upravnega okvira. Poleg tega bi bilo treba uvesti koncepte mednarodnega 
obdavčevanja, ki so za nacionalno davčno zakonodajo povsem novi in bi zato podjetja in 
upravo še dodatno obremenili;

 predlog direktive bi lahko imel negativen učinek na nacionalni proračun, saj 
predlagana previdnostna klavzula v primeru neupravičenega zmanjšanja obsega dejavnosti 
družb ne bi bila dovolj učinkovita rešitev. Ta scenarij nacionalne proračune držav članic 
prikrajša za davčni prihodek, ki je del proračunskega načrtovanja za zadevno leto in osnova 
za izvajanje njihovih nacionalnih politik. Predlog direktive poleg tega vključuje določbo, po 
kateri se davčna obdobja ne ujemajo nujno s koledarskimi in se med člani skupine lahko 
razlikujejo. To bi vodilo k resnim upravnim in tehničnim težavam ter k večjim stroškom 
za davčne in računovodske storitve pri družbah;

 kljub izjavi Evropske komisije, da bi predlagani ukrepi ustvarili ugodnejše pogoje za 
vlaganja na enotnem trgu, bi se v Republiki Bolgariji, kakor tudi v številnih drugih državah 
članicah, naložbe zmanjšale. Predlog direktive Sveta torej ne ponuja najbolj sorazmerne 
rešitve za težave enotnega trga.

Poročilo in obrazloženo mnenje o tem poročilu sta bila sprejeta z 12 glasovi.

Monika Panayotova,
predsednica odbora za evropske zadeve in nadzor nad evropskimi sredstvi


