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EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za pravne zadeve

16.5.2011

OBVESTILO POSLANCEM
(39/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske 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 spodnjega doma parlamenta 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

Obrazloženo mnenje spodnjega doma parlamenta

Predloženo predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije v skladu s členom 6 Protokola (št. 2) o 

uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

Osnutek direktive o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (7263/11)

Pogodbena podlaga za oceno skladnosti s subsidiarnostjo

1. Načelo subsidiarnosti izhaja iz želje zagotoviti, da se vse odločitve sprejemajo v kar najtesnejši povezavi z 

državljani EU. Člen 5(3) PEU določa:

„V skladu z načelom subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če 

in kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, 

regionalni ali lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na 

ravni Unije.“

2. Institucije EU morajo zagotoviti „stalno upoštevanje“1 načela subsidiarnosti, kot je določeno v Protokolu 

(št. 2) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti.

3. Komisija mora zato opraviti obsežna posvetovanja, preden predlaga zakonodajni akt, takšna posvetovanja pa 

morajo po potrebi upoštevati regionalne in lokalne razsežnosti.2

4. Na podlagi člena 5 Protokola (št. 2) mora vsak osnutek zakonodajnega akta vsebovati „podrobno izjavo“, ki 

omogoča oceno njegove skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta izjava mora vsebovati:

– podatke o predvidenih finančnih učinkih osnutka;

– v primeru direktive podatke o posledicah predloga za nacionalno in po potrebi regionalno zakonodajo; ter

– kvalitativno in, če je možno, kvantitativno utemeljitev razlogov za zaključek, da se lahko cilj EU laže uresniči 

na ravni EU.

V podrobni izjavi mora biti dokazano tudi upoštevanje potrebe, da so finančni ali upravni stroški Unije, 

nacionalnih vlad, regionalnih ali lokalnih organov, gospodarskih subjektov in državljanov čim nižji in 

sorazmerni s ciljem, ki ga želijo doseči.

                                               
1 Člen 1 Protokola (št. 2).
2 Člen 2 Protokola (št. 2).
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5. Na podlagi členov 5(2) in 12(b) PEU nacionalni parlamenti zagotovijo skladnost z načelom subsidiarnosti v 

skladu s postopkom, določenim v Protokolu (št. 2), tj. postopkom v zvezi z obrazloženim mnenjem.

Prejšnji protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti

6. Prejšnji protokol o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, priložen Amsterdamski pogodbi, je 

zagotovil koristne smernice za uporabo načela subsidiarnosti. Te smernice so še vedno ustrezni pokazatelj 

skladnosti s subsidiarnostjo:

„Ukrepi Skupnosti so upravičeni le, kadar sta izpolnjena oba pogoja načela subsidiarnosti: ciljev iz 

predlaganih ukrepov ni mogoče zadovoljivo doseči z ukrepi držav članic v okviru njihovega ustavnega 

sistema in jih je zato laže doseči z ukrepi Skupnosti.“

„Pri preverjanju izpolnjevanja zgoraj navedenega pogoja je treba upoštevati naslednje smernice:

• zadevno vprašanje ima nadnacionalne vidike, ki jih države članice ne morejo zadovoljivo urediti s 

svojimi ukrepi;

• ukrepi, ki jih sprejmejo države članice same, ali neukrepanje Skupnosti bi bili v nasprotju z 

zahtevami Pogodbe (na primer potreba po odpravi izkrivljanja konkurence ali izogibanju prikritih 

trgovinskih omejitev ali okrepitvi ekonomske in socialne kohezije) ali bi kako drugače občutno 

škodovali interesom držav članic;

• ukrepi na ravni Skupnosti bi zaradi svojega obsega ali učinkov v primerjavi z ukrepi na ravni 

držav članic zagotovili očitne prednosti.“3

Predlog

7.  Cilj predlagane direktive je uvedba skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb 

(CCCTB). CCCTB bi uvedla enoten sklop usklajenih predpisov za izračun davčne osnove za obdavčljivi dobiček 

družb s sedežem v državah članicah EU in omogočila skupinam družb, da izračunajo svoj vseevropski 

konsolidiran dobiček za davčne namene.

8. Ta dobiček bi se nato dodelil družbam v skupini na podlagi porazdelitvene formule, ki vključuje prodajo, 

plačilo za delo, število zaposlenih in sredstev v vsaki državi članici. Države članice bi nato obdavčile dobiček, 

dodeljen družbam v njihovi državi članici.

                                               
3 Člen 5.
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9.  Dodeljevanje dobička na tej podlagi bi bila bistvena sprememba glede na sedanje stanje; sedanja ureditev 

namreč določa, da morajo ločena računovodstva v vsaki državi članici določiti kraj dohodka in s tem ustrezen 

davek. Predlog bi prerazporedil davčno osnovo med države članice, vendar bi te še vedno določale lastne stopnje 

davka od dohodkov pravnih oseb.

10.Če bi bila direktiva sprejeta, bi jo bilo treba prenesti v nacionalno zakonodajo.  Države članice bi morale 

upravljati dva ločena davčna sistema, in sicer svoj veljavni nacionalni sistem, ki je vključen v obstoječo 

zakonodajo, in CCCTB. Vlada Združenega kraljestva meni, da zaradi tega ne bi bilo treba prilagoditi obstoječe 

zakonodaje v Združenem kraljestvu, povečali pa bi se stroški: novi stroški v zvezi s potrebnim usklajevanjem z 

drugimi upravami in enkratni stroški, kot je potreba po usposabljanju zaposlenih in nadgradnji informacijskih 

sistemov.

Ocena učinka

11.Predlogu Komisije so priloženi obrazložitveni memorandum, povzetek ocene učinka in ocena učinka. Ocena 

učinka sledi smernicam generalnega sekretariata za ocene učinka in tako vključuje: „(i) pregled postopka 

posvetovanja, (ii) opis obstoječih težav, (iii) navedbo ciljev politike in (iv) primerjavo nadomestnih možnosti 

politike, s katerimi bi se lahko dosegli navedeni cilji“.4 Vključuje tudi rezultate petih študij, ki jih je izvedla 

Komisija. Štiri nadomestne možnosti politike so predlagana izbirna CCCTB, obvezna CCCTB, izbirna skupna 

osnova za davek od dohodkov pravnih oseb (tj. z ohranitvijo ločenega računovodstva namesto konsolidacije 

davčnih rezultatov) in obvezna skupna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb.

12. Ocena učinka prednostne možnosti Komisije kaže, da bi se v primeru sodelovanja Združenega kraljestva z 

vsemi drugimi 26 državami članicami njegov delež osnove za davek od dohodkov pravnih oseb v celotni EU 

povečal z 20,3 % na 20,5 %.

13. Na ravni EU kaže ocena učinka negativen učinek za vlaganja (od –0,74 % do –0,87 %), zaposlenost (od 0 % 

do –0,01 %) in BDP (od –0,15 % do –0,17 %) ter le majhne koristi za socialno varstvo (+0,02 %).

14. Za Združeno kraljestvo kaže negativen učinek za vlaganje (od –0,77 % do –0,93 %), zaposlenost (od –

0,03 % do –0,04 %) in BDP (od –0,02 % do –0,05 %) ter le majhne koristi za socialno varstvo (od 0 % do 

+0,02 %).

                                               
4 Obrazložitveni memorandum, stran 7.
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15.Komisija priznava, da je težko napovedati natančen učinek predloga za davčne prihodke posameznih držav 

članic. Predlog bi na podlagi porazdelitvenih faktorjev dejansko prerazporedil osnovo za davek od dohodkov 

pravnih oseb EU med države članice. V obrazložitvenem memorandumu je navedeno:

„Dejansko bo učinek na prihodke držav članic na koncu odvisen od nacionalnih odločitev politike v zvezi 

z možnimi prilagoditvami več različnih davčnih instrumentov ali uporabljenimi davčnimi stopnjami. 

Glede na to je težko napovedati natančen učinek na posamezno državo članico. V tem okviru je kot izjema 

od splošnega načela za primer, ko rezultat porazdelitve ne predstavlja pravično obsega poslovne 

dejavnosti, z zaščitno klavzulo določena nadomestna metoda.“5

Mnenje vlade Združenega kraljestva

16. Vlada Združenega kraljestva meni, da so ocene Komisije glede učinka predloga na Združeno kraljestvo in 

ocena učinka kot celota zelo pomanjkljive. Ne sprejema domneve, da je CCCTB potrebna za uresničevanje širših 

ciljev predloga ali da 27 različnih nacionalnih sistemov obdavčenja pravnih oseb samih po sebi ovira pravilno 

delovanje notranjega trga. Vlada ni prepričana, da je CCCTB potrebna za izboljšanje preprostosti in 

učinkovitosti sistemov obdavčenja pravnih oseb v EU. Meni, da je mogoče fiskalne ovire za čezmejno dejavnost, 

ki naj bi jih predlog obravnaval, tj. stroški usklajevanja, dvojno obdavčenje in prekomerna obdavčitev, 

obravnavati po drugih poteh, kot so neformalno usklajevanje ali dvostranske rešitve. Zato bi jo bilo treba šele 

prepričati, da je Komisija zagotovila dovolj trdno utemeljitev, da so potrebni ukrepi na ravni EU in da je predlog 

skladen z zahtevami subsidiarnosti in sorazmernosti; ob začetku pogajanj bo vlada vztrajala, naj Komisija 

zagotovi dodatno analizo skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti.

Vidiki direktive, ki niso skladni z načelom subsidiarnosti

17. Spodnji dom meni, da osnutek direktive o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 

ni skladen bodisi s postopkovnimi obveznostmi, ki jih Komisiji nalaga Protokol (št. 2), bodisi z načelom 

subsidiarnosti v naslednjih vidikih.

i) Neupoštevanje postopkovnih obveznosti

                                               
5 Stran 6.
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18. Oddelek 2.4 ocene učinka (za subsidiarnost in sorazmernost) ne vsebuje „podrobne izjave“, ki bi omogočala 

oceno skladnosti z načelom subsidiarnosti (in sorazmernosti), kot določa člen 5 Protokola št. 2. V povzetku 

ocene učinka je navedeno, da je ocena učinka sledila smernicam generalnega sekretariata za oceno učinka, za 

katere se zdi, da ne vključujejo določbe glede podrobne izjave v skladu s členom 5 Protokola (št. 2) (glej 

odstavek 11 zgoraj). Stopnja podrobnosti v oddelku 2.4 je zelo oddaljena od ravni, ki je potrebna za utemeljitev 

ukrepov na ravni EU, oddelek pa poleg tega vključuje nepomembne premisleke glede pravne podlage in 

skladnosti z Listino EU o temeljnih pravicah:

„2.4. Subsidiarnost in sorazmernost

„Pravica Skupnosti, da deluje na področju neposrednega obdavčenja, je določena v členu 115 PDEU, ki 

določa, da ‚Svet na predlog Komisije ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-

socialnim odborom soglasno izda direktive za približevanje tistih zakonov in drugih predpisov držav 

članic, ki neposredno vplivajo na vzpostavitev ali delovanje skupnega trga‘. Poleg tega so predvidene 

možnosti politike v skladu z Listino EU o temeljnih pravicah.

„Kot je poudarjeno v prejšnjih oddelkih, sedanji okvir s 27 različnimi nacionalnimi sistemi obdavčenja 

pravnih oseb ovira pravilno delovanje notranjega trga. Države članice ne morejo zagotoviti celovite rešitve 

te težave. Z neusklajenim ukrepom, ki bi ga načrtovala in izvedla vsaka posamezna država članica, bi se 

ponovil sedanji položaj, saj bi morali davkoplačevalci še vedno sodelovati s toliko davčnimi upravami, kot 

je jurisdikcij, v katerih so davčni zavezanci. Ukrepi Skupnosti so potrebni zaradi vzpostavitve pravnega 

okvira s skupnimi predpisi. Komisija je dala pobudo ob upoštevanju, da lahko države članice na podlagi 

načela subsidiarnosti svobodno določijo velikost in sestavo svojih davčnih prihodkov.

„Ukrepi, ki jih je treba sprejeti na podlagi sedanje pobude, so primerni in potrebni za doseganje želenega 

cilja (torej sorazmerni). Izčrpni predlogi, proučeni v tem dokumentu, ne pomenijo uskladitve stopenj davka 

od dohodkov pravnih oseb v EU in zato ne omejujejo možnosti držav članic, da vplivajo na svoj želeni

prihodek od davka od dohodkov pravnih oseb. Predlogi ne posegajo v nacionalne odločitve v smislu 

obsega posega v javni sektor in sestave davčnih prihodkov. Predlagajo učinkovitejše skupno odpravljanje 

težav, ki izhajajo iz razdrobljenosti nacionalnih sistemov obdavčenja pravnih oseb ob upoštevanju 

učinkovitejšega notranjega trga. V skladu s splošnim razumevanjem načela subsidiarnosti nudijo rešitve, ki 
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omogočajo skupno odpravljanje slabosti trga, ki izhajajo iz ločenega delovanja 27 nacionalnih davčnih 

sistemov.“6

19. V členu 5 PEU je predpostavljeno, da je treba odločitve sprejeti čim bližje državljanom EU. Odstopanje od 

te predpostavke ne sme biti samoumevno, ampak mora biti utemeljeno tako natančno in jasno, da lahko 

državljani EU razumejo kvalitativne in kvantitativne razloge, ki vodijo do sklepa, da so namesto nacionalnih 

ukrepov utemeljeni ukrepi EU. Komisija v oceni učinka ni izpolnila svojih obveznosti glede predstavitve 

podrobne izjave o subsidiarnosti, ki so določene v členu 5 Protokola (št. 2).

ii) Neskladnost z načelom subsidiarnosti

20. V prvi uvodni izjavi predloga je naveden zakonodajni cilj:

„Družbe, ki želijo čezmejno poslovati znotraj Unije, se srečujejo z velikimi ovirami in izkrivljanjem trga 

zaradi 27 različnih sistemov obdavčevanja pravnih oseb. Ti ovire in izkrivljanje preprečujejo pravilno 

delovanje notranjega trga. Odvračajo od vlaganja v Unijo in so v nasprotju s prednostnimi nalogami iz 

sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 „Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo 

rast“. Prav tako so si navzkriž z zahtevami visokokonkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva.“7

21. Skladnost tega cilja s subsidiarnostjo je ocenjena glede na smernice iz odstavka 6 zgoraj.

22. V oceni učinka je namesto jasnih dokazov v obliki kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov 

predpostavljeno, da ima obravnavano vprašanje nadnacionalne vidike, ki jih ukrepi držav članic ne morejo 

zadovoljivo regulirati, na primer z neformalnim usklajevanjem, kot predlaga vlada Združenega kraljestva.

23. V oceni učinka je namesto jasnih dokazov v obliki kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov predpostavljeno 

tudi, da bi bili samo ukrepi držav članic ali neukrepanje EU v neskladju z zahtevami pogodb EU, v tem primeru 

z notranjim trgom. Čeprav je jasno, da različni režimi obdavčenja pravnih oseb pomenijo dodatno obremenitev 

družb, ki poslujejo v več kot eni državi članici EU, in da bi enotna osnova za davek od dohodkov pravnih oseb 

zmanjšala te obremenitve, to ni isto kot trditev Komisije, da takšne obremenitve pomenijo oviro za delovanje 

notranjega trga:

„davčne ovire, s katerimi se soočajo družbe EU ob širjenju čez nacionalne meje, je mogoče opredeliti kot 

ovire, ki povečujejo stroške in zato pomenijo omejitve pri vstopu na trg. Odprava takšnih omejitev je 

                                               
6 Strani 15 in 16.
7 Odstavek 11 predloga.
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podobna politiki liberalizacije, ki jo je treba analizirati v okviru svobode ustanavljanja na notranjem 

trgu“.8

V oceni učinka ni zadostnih dokazov, ki bi ta predlog utemeljili na podlagi podobnosti s „politiko liberalizacije, 

ki jo je treba analizirati v okviru svobode ustanavljanja na notranjem trgu“.

24. V oceni učinka ni zadostnih dokazov v obliki kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov, da bi ukrepi na 

ravni EU zaradi svojega obsega ali učinkov v primerjavi z ukrepi na ravni držav članic zagotovili očitne 

prednosti. Čeprav se ocenjuje, da bi znižanje stroškov zaradi davčne usklajenosti znašalo okrog 7 %, kaže ocena 

učinka negativen učinek za vlaganja, zaposlenost in BDP na ravni EU ter le majhne koristi za socialno varstvo.

Koristi za države članice so prav tako vprašljive: ocenjeno je, da je potrebna zaščitna klavzula, ki omogoča 

nadomestno metodo porazdelitve, če se eni državi članici zdi, da je prerazporeditev davčne osnove med države 

članice nepoštena.

25. Iz navedenih razlogov spodnji dom ugotavlja, da ta predlog ne spoštuje načela subsidiarnosti.

                                               
8 Oddelek 2.3 ocene učinka „Povzetek težav in osnovni scenarij“, str. 14.


