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PIELIKUMS

Parlamenta apakšpalātas pamatots atzinums

Iesniegts Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājiem saskaņā ar 2. protokola par subsidiaritātes 

principa un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pantu.

Direktīvas par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi projekts (7263/11)

Līgumā noteiktais regulējums, lai novērtētu atbilstību subsidiaritātes principam

1. Subsidiaritātes principa pamatā ir vēlme nodrošināt to, ka lēmumu pieņemšana tiek iespējami tuvināta Eiropas 

Savienības pilsoņiem. Subsidiaritātes princips ir definēts LES 5. panta 2. punktā:

„Saskaņā ar subsidiaritātes principu jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība 

rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai reģionālā un vietējā līmenī nevar pietiekami labi īstenot 

paredzētās darbības mērķus, bet ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami 

Savienības līmenī.”

2. Eiropas Savienības iestādes nodrošina to, ka „pastāvīgi tiek ievērots”1 subsidiaritātes princips, kā noteikts 

2. protokolā par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa ievērošanu.

3. Tāpēc, pirms iesniegt priekšlikumu par kādu leģislatīvo aktu, Komisija veic vispusīgas konsultācijas, un šādās 

konsultācijās, attiecīgā gadījumā, vērā ņem reģionālo un vietējo dimensiju.2

4. Saskaņā ar 2. protokola 5. pantu jebkurā leģislatīvā akta projektā jābūt iekļautam „sīki izstrādātam 

ziņojumam”, kas ļautu izvērtēt atbilstību subsidiaritātes principam un proporcionalitātes principam. Šajā 

ziņojumā jāiekļauj:

– elementi, kas ļauj izvērtēt priekšlikuma finansiālo ietekmi;

– attiecībā uz direktīvu — elementi, kas ļauj izvērtēt priekšlikuma ietekmi uz dalībvalsts un, attiecīgā gadījumā, 

reģionālajiem tiesību aktiem; kā arī

– kvalitatīvi un, kad vien tas ir iespējams, kvantitatīvi rādītāji, kas pamato secinājumu, ka Eiropas Savienības 

mērķis ir labāk sasniedzams Savienības līmenī.

                                               
1 2. protokola 1. pants.
2 2. protokola 2. pants.
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Sīki izstrādātajā ziņojumā jāparāda arī izpratne par vajadzību nodrošināt to, ka visi finansiālie vai administratīvie 

apgrūtinājumi, kas rodas Savienībai, valstu valdībām, reģionālajām un vietējām iestādēm, uzņēmējdarbības 

subjektiem un pilsoņiem, ir pēc iespējas mazāki un atbilstīgi noteiktajam mērķim.

5. Saskaņā ar LES 5. panta 2. punktu un 12. panta b) apakšpunktu valstu parlamenti nodrošina, lai būtu ievērots 

subsidiaritātes princips atbilstīgi 2. protokolā paredzētajām procedūrām, proti, pamatotā atzinuma procedūrai.

Iepriekšējais protokols par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu

6. Iepriekšējais protokols par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu, kas bija 

pievienots Amsterdamas līgumam, sniedza derīgus norādījumus par subsidiaritātes principa piemērošanu. Šo 

norādījumu izpilde joprojām ir būtisks rādītājs attiecībā uz subsidiaritātes principa ievērošanu:

„Lai Kopienas rīcība būtu pamatota, jāpanāk atbilstība diviem subsidiaritātes principa aspektiem:

ierosinātās rīcības mērķus nevar pilnībā sasniegt ar dalībvalstu rīcību, ievērojot to konstitucionālo sistēmu, 

un tāpēc tos labāk īstenot ar Kopienas rīcību.

„Lai novērtētu, vai ir ievērots iepriekš minētais nosacījums, jāņem vērā šādas pamatnostādnes:

• attiecīgā jautājumā ir starptautiski aspekti, kurus nevar pilnībā atrisināt ar dalībvalstu rīcību;

• rīcība tikai dalībvalstu līmenī vai tas, ka nenotiek Kopienas rīcība, būtu pretrunā Līguma prasībām 

(piemēram, vajadzībai labot konkurences izkropļojumus, izvairīties no slēptiem tirdzniecības 

ierobežojumiem vai stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju) vai citādi ievērojami kaitētu 

dalībvalstu interesēm;

• Kopienas līmeņa rīcībai, salīdzinājumā ar rīcību dalībvalstu līmenī, būtu neapstrīdamas 

priekšrocības tās apjoma vai seku dēļ.”1

Priekšlikums

7. Ierosinātās direktīvas mērķis ir ieviest kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB).

KKUINB ieviesīs vienotu saskaņotu noteikumu kopumu nodokļa bāzes aprēķināšanai uzņēmumu, kas ir ES 

dalībvalstu rezidenti, ar nodokli apliekamās peļņas noteikšanai un ļaus uzņēmumu grupām aprēķināt kopējo 

Eiropas Savienībā gūto konsolidēto peļņu nodokļu vajadzībām.

                                               
1 5. pants.
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8. Šī peļņa tiks sadalīta grupas uzņēmumu starpā, pamatojoties uz sadalījuma formulu, kas ietver tādus faktorus 

kā pārdevumi, algu saraksts, darbinieku skaits un aktīvi katrā dalībvalstī. Pēc tam dalībvalstis apliks ar nodokli 

peļņu, kas iedalīta uzņēmumiem katrā dalībvalstī.

9. Šāda peļņas sadale būs būtiskas pārmaiņas attiecībā uz status quo — pašreizējā kārtība paredz atsevišķu 

uzskaiti katrā dalībvalstī, lai noteiktu ienākumu gūšanas vietu un tādējādi maksājamo nodokli. Priekšlikums 

paredz sadalīt nodokļa bāzi dalībvalstu starpā, taču tās arī turpmāk varēs noteikt savu uzņēmumu ienākuma 

nodokļa likmi.

10. Ja direktīva tiktu pieņemta, tā būtu jātransponē valstu tiesībās. Dalībvalstīm būtu jāpārvalda divas atšķirīgas 

nodokļu sistēmas, proti, esošā valsts sistēma, ko reglamentē spēkā esošie tiesību akti, un KKUINB. Apvienotās 

Karalistes valdība uzskata, ka, lai to veiktu, nebūtu jāgroza Apvienotajā Karalistē spēkā esošie tiesību akti, bet 

gan jāsedz papildu izmaksas — jaunas izmaksas, kas saistītas ar koordināciju ar citām pārvaldes iestādēm, un

vienreizējas izmaksas, kas saistītas, piemēram, ar darbinieku apmācību un IT sistēmu modernizāciju.

Ietekmes novērtējums

11. Komisijas priekšlikumam ir pievienots paskaidrojuma raksts, ietekmes novērtējuma kopsavilkums un 

ietekmes novērtējums. Ietekmes novērtējums atbilst Ģenerālsekretariāta vadlīnijām par ietekmes 

novērtējumiem, tāpēc tajā sniedz: „i) pārskatu par apspriešanās procesu; ii) esošo problēmu aprakstu;

iii) politikas mērķu izklāstu un iv) tādu alternatīvu politikas izvēles variantu salīdzinājumu, ar ko varētu sasniegt 

noteiktos mērķus.”1 Ietekmes novērtējumā sniegti arī piecu Komisijas veiktu pētījumu rezultāti. Četri 

alternatīvie politikas izvēles varianti ir šādi: ierosinātā brīvprātīga KKIUNB, obligāta KKIUNB, brīvprātīga 

kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze (paliek spēkā atsevišķa uzskaite, un sistēma neietver nodokļu 

rezultātu konsolidāciju) un obligāta kopējā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze.

12. Komisijas atbalstītā politikas izvēles varianta ietekmes novērtējums ļauj secināt, ka, ja Apvienotā Karaliste 

un pārējās 26 dalībvalstis piekristu šim variantam, Apvienotās Karalistes daļa ES mēroga uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzē pieaugtu no 20,3 % līdz 20,5 %.

13. Eiropas Savienības līmenī ietekmes novērtējums norāda uz negatīvu ietekmi uz investīcijām (-0,74 % līdz -

0,87 %), nodarbinātību (0 % līdz -0,01 %) un IKP (-0,15 % līdz -0,17 %) un tikai nelielu pozitīvu ietekmi uz 

labklājību (+0,02 %).

                                               
1 Paskaidrojuma raksts, 7. lpp.
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14. Attiecībā uz Apvienoto Karalisti ietekmes novērtējums norāda uz negatīvu ietekmi uz investīcijām (-0,77 % 

līdz -0,93 %), nodarbinātību (-0,03 % līdz -0,04 %) un IKP (-0,02 % līdz -0,05 %) un tikai nelielu pozitīvu 

ietekmi uz labklājību (0 % līdz +0,02 %).

15. Komisija norāda, ka ir grūti prognozēt priekšlikuma precīzu ietekmi uz atsevišķu dalībvalstu nodokļu 

ieņēmumiem. Priekšlikums ļautu efektīvi sadalīt Eiropas Savienības uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

dalībvalstu starpā, pamatojoties uz sadalījuma faktoriem. Paskaidrojuma rakstā noteikts šādi:

„i) Faktiskā ietekme uz dalībvalstu ieņēmumiem galu galā būs atkarīga no valsts izvēlētās politikas 

attiecībā uz dažādu nodokļu instrumentu vai piemērojamo nodokļu likmju salikuma iespējamo 

pielāgošanu. Tādējādi ir grūti paredzēt precīzu ietekmi uz katru dalībvalsti. Šajā kontekstā gadījumā, ja 

nodokļa bāzes sadalījums starp dalībvalstīm patiesi neatspoguļo uzņēmējdarbības apjomu, kā izņēmumu 

no vispārējā principa ar drošības klauzulu paredz alternatīvu metodi.”1

Apvienotās Karalistes valdības nostāja

16. Apvienotās Karalistes valdība uzskata, ka Komisijas aprēķinos attiecībā uz priekšlikuma ietekmi uz 

Apvienoto Karalisti un ietekmes novērtējumā kopumā pieļauti būtiski trūkumi. Tā nepiekrīt pieņēmumam, ka 

KKIUNB ir vajadzīga, lai sasniegtu plašākus priekšlikuma mērķus vai ka 27 atšķirīgas valstu uzņēmumu 

ienākuma nodokļa sistēmas kavē iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Apvienotās Karalistes valdība nav pārliecināta 

par to, ka KKIUNB ir vajadzīga, lai veicinātu uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu vienkāršību un efektivitāti 

Eiropas Savienībā. Tā uzskata, ka fiskālos traucēkļus pārrobežu darbībai, proti, atbilstības nodrošināšanas 

izmaksas, nodokļu dubulto uzlikšanu un pārmērīgu aplikšanu ar nodokļiem, kuri, kā tiek apgalvots, tiks likvidēti, 

pieņemot priekšlikumu, var novērst, izmantojot citas metodes, piemēram, neformālo koordināciju vai divpusējos 

risinājumus. Tāpēc Apvienotās Karalistes valdība joprojām nav pārliecināta par to, ka Komisija ir sniegusi 

pietiekami spēcīgu pamatojumu tam, ka ir vajadzīga rīcība Eiropas Savienības līmenī un ka priekšlikums atbilst 

subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa prasībām. Sarunu sākumā valdība aicinās Komisiju tās 

iespēju robežās veikt papildu analīzi par atbilstību subsidiaritātes principam un proporcionalitātes principam.

Subsidiaritātes principam neatbilstīgie direktīvas aspekti

                                               
1 6. lpp.
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17. Pārstāvju palāta uzskata, ka direktīvas par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi projekts 

neatbilst nedz 2. protokolā paredzētajām Komisijai saistošajām procesuālajām prasībām, nedz arī subsidiaritātes 

principam vairāku iemeslu dēļ.

i) Neatbilstība procesuālajām prasībām

18. Ietekmes novērtējuma 2.4. daļā (par subsidiaritātes principu un proporcionalitātes principu) nav iekļauts 

„sīki izstrādāts ziņojums”, kas ļautu novērtēt atbilstību subsidiaritātes principam (un proporcionalitātes 

principam), kā prasīts 2. protokola 5. pantā. Ietekmes novērtējuma kopsavilkumā noteikts, ka ietekmes 

novērtējums atbilst Ģenerālsekretariāta vadlīnijām par ietekmes novērtējumu, kurās, kā izrādās, nav iekļauts 

noteikums par sīki izstrādātu ziņojumu saskaņā ar 2. protokola 5. pantu (sk. 11. punktu iepriekš tekstā).

Ietekmes novērtējuma 2.4. daļa lielā mērā neatbilst detalizācijas pakāpei, kas vajadzīga, lai pamatotu rīcību 

Eiropas Savienības līmenī, turklāt tajā iekļautas nebūtiskas norādes par tiesisko pamatu un atbilstību Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartai:

„2.4. Subsidiaritāte un proporcionalitāte

Kopienas tiesības rīkoties tiešo nodokļu jomā ir paredzētas LESD 115. pantā, kurā noteikts, ka „Padome 

pēc Komisijas priekšlikuma un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un sociālo lietu 

komiteju ar vienprātīgu lēmumu pieņemt direktīvas, lai tuvinātu tādus dalībvalstu tiesību aktus, 

noteikumus vai administratīvos aktus, kas tieši iespaido iekšējā tirgus izveidi vai darbību”. Turklāt 

paredzētie politikas izvēles varianti atbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartai.

Kā norādīts iepriekšējās daļās, pašreizējā shēma, kurā ir 27 dažādas valsu uzņēmumu ienākuma nodokļa 

sistēmas, traucē iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Dalībvalstis nevar nodrošinās šīs problēmas visaptverošu 

risinājumu. Nekoordinēta rīcība, ko plānotu un īstenotu katra atsevišķā dalībvalsts, atkārtotu pašreizējo 

situāciju, jo nodokļu maksātājiem aizvien būtu jāsaskaras ar tik daudzām nodokļu administrācijām, cik 

jurisdikcijās tie tiek aplikti ar nodokli. Nepieciešama Kopienas rīcība, lai izveidotu tiesisko pamatu ar 

kopīgām normām. Komisija ir uzņēmusies šo iniciatīvu, ņemot vērā to, ka atbilstīgi subsidiaritātes 

principam dalībvalstis var brīvi noteikt savu nodokļu ieņēmumu vēlamo lielumu un sastāvu.Saskaņā ar šo 

iniciatīvu veicamie pasākumi ir gan piemēroti, gan nepieciešami, lai sasniegtu vēlamo mērķi, t. i., tie ir 

proporcionāli. Šajā dokumentā izvērtētie visaptverošie priekšlikumi neparedz uzņēmumu ienākuma 

nodokļa likmju saskaņošanu Eiropas Savienībā un tāpēc neierobežo dalībvalstu spēju ietekmēt vēlamo 

uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumu apmēru. Tie neskar dalībvalstu izvēli attiecībā uz valsts sektora 
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intervences apmēru un nodokļu ieņēmumu struktūru. Šie priekšlikumi piedāvā efektīvāku risinājumu 

kopīgai problēmu risināšanai, kas rodas saistībā ar dalībvalstu uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu 

segmentāciju, lai uzlabotu iekšējā tirgus efektivitāti. Atbilstīgi vispārējai izpratnei par subsidiaritātes 

principu tie piedāvā risinājumus, kas ļauj kopīgi novērst tirgus nepilnības, kas saistītas ar 27 atsevišķu 

valstu nodokļu sistēmu esamību.”1

19. LES 5. pantā noteikts pieņēmums, ka lēmumu pieņemšana tiek iespējami tuvināta Eiropas Savienības 

pilsoņiem. Atkāpi no šā pieņēmuma nevajadzētu uzskatīt par pašsaprotamu, bet gan pamatot, sniedzot pietiekami 

sīki izstrādātu un precīzu informāciju, lai Eiropas Savienības pilsoņi varētu izprast kvalitatīvos un kvantitatīvos 

rādītājus, kas pamato secinājumu, ka piemērotāka ir rīcība Eiropas Savienības nevis dalībvalstu līmenī. Attiecībā 

uz savu ietekmes novērtējumu Komisija nav izpildījusi tai noteikto pienākumu sagatavot sīki izstrādātu 

ziņojumu par subsidiaritātes principu saskaņā ar 2. protokola 5. pantu.

ii) Subsidiaritātes principa neievērošana

20. Priekšlikuma pirmajā apsvērumā izklāstīts tiesību akta mērķis:

„1. Uzņēmumi, kas vēlas veikt pārrobežu uzņēmējdarbību Savienībā, saskaras ar nopietniem šķēršļiem un 

tirgus izkropļojumiem, ko rada 27 dažādu uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu esamība. Šie šķēršļi un 

izkropļojumi kavē iekšējā tirgus pienācīgu darbību. Tie neveicina investīcijas ES un tādējādi neatbilst 

prioritāšu kopumam, kas noteikts Komisijas 2010. gada 3. martā pieņemtajā paziņojumā „Eiropa 2020 —

Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei”. Tie ir arī pretrunā augsti konkurētspējīgas 

sociālas tirgus ekonomikas prasībām.”2

21. Šā mērķa atbilstība subsidiaritātes principam ir novērtēta, pamatojoties uz iepriekš tekstā 6. punktā 

izklāstītajām vadlīnijām.

22. Ietekmes novērtējumā nav sniegti skaidri pierādījumi kvalitatīvu un kvantitatīvu rādītāju veidā, bet izdarīts 

pieņēmums, ka attiecīgā jautājumā ir starptautiski aspekti, kurus nevar pilnībā atrisināt ar dalībvalstu rīcību, 

piemēram, veicot neformālu koordināciju, kā ierosinājusi Apvienotās Karalistes valdība.

23. Tāpat ietekmes novērtējumā nav sniegti skaidri pierādījumi kvalitatīvu un kvantitatīvu rādītāju veidā, bet 

izdarīts pieņēmums, ka rīcība tikai dalībvalstu līmenī vai tas, ka nenotiek Eiropas Savienības rīcība, būtu 

pretrunā ES līgumu, šajā gadījumā, iekšējā tirgus, prasībām. Lai gan ir skaidrs, ka dažādas uzņēmumu ienākuma 

                                               
6  15.–16. lpp.
2    Priekšlikuma 11. punkts.
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nodokļa sistēmas rada papildu slogu uzņēmumiem, kuri darbojas vairāk nekā vienā Eiropas Savienības 

dalībvalstī, un ka vienota uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze mazinātu šo slogu, šāds secinājums nepamato 

Komisijas apgalvojumu, ka šāds slogs kavē iekšējā tirgus pienācīgu darbību:

„šķēršļi nodokļu jomā, ar ko saskaras Eiropas Savienības uzņēmumi, paplašinot darbību aiz valsts 

robežām, var tikt uzskatīti par šķēršļiem, kas palielina izmaksas, tādējādi ierobežojot iekļūšanu tirgū.

Šādu šķēršļu likvidācija ir pielīdzināma liberalizācijas politikai, kas jāvērtē, ņemot vērā regulējumu par 

brīvību veikt uzņēmējdarbību iekšējā tirgū”.1

Ietekmes novērtējumā nav sniegti pietiekami pierādījumi šā priekšlikuma pamatojumam, apgalvojot, ka tas „ir 

pielīdzināms liberalizācijas politikai, kas jāvērtē, ņemot vērā regulējumu par brīvību veikt uzņēmējdarbību 

iekšējā tirgū”.

24. Ietekmes novērtējumā nav sniegti pietiekami pierādījumi kvalitatīvu un kvantitatīvu rādītāju veidā attiecībā 

uz to, ka Eiropas Savienības līmeņa rīcībai, salīdzinājumā ar rīcību dalībvalstu līmenī, būtu neapstrīdamas 

priekšrocības tās apjoma vai seku dēļ. Lai gan tiek lēsts, ka aptuveni par 7 % samazināsies atbilstības nodokļu 

prasībām nodrošināšanas izmaksas, ietekmes novērtējumā norādīts uz negatīvu ietekmi uz investīcijām, 

nodarbinātību un IKP Eiropas Savienības līmenī un tikai nelielu pozitīvu ietekmi uz labklājību. Apšaubāmi ir arī 

ieguvumi dalībvalstīm — tiek uzskatīts, ka direktīvā jāiekļauj drošības klauzula, ar ko paredz alternatīvu 

sadalījuma metodi, ja nodokļa bāzes sadalījums starp dalībvalstīm tiek uzskatīts par netaisnīgu.

25. Minēto iemeslu dēļ Pārstāvju palāta secina, ka šajā priekšlikumā subsidiaritātes princips nav ievērots.

                                               
1. Ietekmes novērtējuma 2.3. daļa „Problēmu un pamata scenārija kopsavilkums”, 14. lpp.


