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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

18.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
(40/2011)

Относно: Мотивирано становище от Сейма на Република Полша относно 
предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа 
за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Съгласно член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност, всеки национален парламент може в срок от 
осем седмици от датата на предаване на проект на законодателен акт да изпрати на 
председателите на Парламента, на Съвета и на Комисията мотивирано становище, в 
което излага причините, поради които счита, че въпросният проект не е съобразен с 
принципа на субсидиарност.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията по правни 
въпроси отговаря за въпросите, свързани със спазването на принципа на субсидиарност.

Приложено за сведение е мотивираното становище от Сейма на Република Полша 
относно горепосоченото предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ

на Сейма на Република Полша

от 13 май 2011 г.

относно признаването на предложението за директива на Съвета относно предложението 

за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен 

данък (COM(2011) 121 окончателен) за

не е в съответствие с принципа на субсидиарност

Сеймът на Република Полша съгласно акт 148cc от Правилника на Сейма заявява, че

предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък (COM(2011) 121 окончателен) не е в съответствие с принципа на 

субсидиарност, посочен в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Това 

предложение не зачита принципа на субсидиарност поради липса на компетентност на 

Европейския съюз да приема актове в областта на прякото данъчно облагане. Мотивираното 

становище, което излага причините, поради които Сеймът счита, че проектът не е съобразен с 

принципа на субсидиарност, се прилага към решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕЙМА

Grzegorz Schetyna
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Приложение към решението на 
Сейма на Република Полша от 13 
май 2011 г.

Мотивираното становище на Сейма на Република Полша от 13 май 2011 г., което излага 

причините, поради които Сеймът счита, че предложението за директива на Съвета относно 

обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (COM(2011) 121 окончателен) не 

е съобразено с принципа на субсидиарност.

Сеймът на Република Полша, след разглеждането на предложението за директива на 

Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (COM(2011) 121 

окончателен) заявява, че предложението не е съобразено с принципа на субсидиарност, посочен 

в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз. Член 5, параграф 3 от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС). Това предложение не зачита принципа на субсидиарност поради 

липса на компетентност на Европейския съюз да приема актове в областта на прякото данъчно 

облагане.

Съгласно член 5, параграф 2 от ДЕС Европейският съюз действа единствено в границите 

на компетентност, която държавите-членки са му предоставили с Договорите, с оглед 

постигане на поставените в тези Договори цели. Всички области на компетентност, които не са 

предоставени на Съюза в Договорите, принадлежат на държавите-членки. Според Сейма 

Европейският съюз не е компетентен да приема разпоредбите, които се отнасят до правилата за 

определяне на данъчната основа на корпоративния данък. Сеймът отбелязва, че Европейската 

комисия, като приема предложението за директива относно обща консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък, надхвърля компетентността, предоставена на Европейския 

съюз, и действа в област, която принадлежи на изключителната компетентност на държавите-

членки.

Като правно основание на предложената директива Европейската комисия посочи 

член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Съгласно тази 

разпоредба, без да се засягат разпоредбите на член 114 от ДФЕС, Съветът, с единодушие, в 

съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския 

парламент и с Икономическия и социален комитет, приема директиви относно сближаването 

на онези разпоредби, предвидени в закони, подзаконови или административни актове на 

държавите-членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на вътрешния 

пазар. За да се определи какви разпоредби Европейският съюз може да приема въз основа на 

член 115 от ДФЕС, е необходимо позоваването до други разпоредби на Договорите.
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Вътрешният пазар, посочен в член 115 от ДФЕС, обхваща пространство без вътрешни 

граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е в съответствие с 

разпоредбите на ДЕС и ДФЕС (член 26, параграф 2 от ДФЕС). В цитирания в член 115 от 

ДФЕС член 114, параграф 1 се посочва, че за осъществяване на целите, които са създаване и 

функциониране на вътрешния пазар, се прилагат следните разпоредби: Европейският 

парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, 

след консултация с Икономическия и социален комитет, приемат мерките за сближаване на 

законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавите-членки, които 

имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар. Параграф 2 посочва, че 

член 114, параграф 1 от ДФЕС не се прилага за данъчни разпоредби.

Независимо от член 115 от ДФЕС, цитиран от Комисията за обосноваване на 

приемането на предложението за директива, трябва да се отбележи, че съгласно член 113 от 

ДФЕС Съветът, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след 

консултация с Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, приема 

разпоредби за хармонизиране на законодателството относно данъците върху оборота, акцизите 

и другите форми на косвено данъчно облагане, в степента, в която такава хармонизация е 

необходима за осигуряване създаването и функционирането на вътрешния пазар и за 

предотвратяване на нарушаването на конкуренцията. Това означава, че компетентността на 

Европейския съюз за данъчното облагане се  определя от член 113 от ДФЕС, който позволява 

единствено законодателство в областта на непряко данъчно облагане. Предложената директива 

се отнася за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Тъй като данъкът 

върху доходите не е косвен данък, той не се отнася за член 113 от ДФЕС.

Независимо от факта, че нито член 114 от ДФЕС, нито член 115 от ДФЕС, посочени 

като основа за предложената директива, могат да представляват основание за приемането от 

Европейския съюз на каквито и да било данъчно законодателство, трябва да се направи 

заключението, че опитът да се използва член 115 от ДФЕС като основа за приемане на 

законодателство на Европейския съюз в областта на прякото данъчно облагане представлява 

заобикаляне на закона, по-специално на член 113 от ДФЕС, който дава на Съюза компетентност 

по отношение на косвените данъци. Следователно в съответствие с член 5, параграф 2 от ДЕС, 

изключителната компетентност, свързана с преките данъци, принадлежи на държавите-членки.

Тъй като съгласно член 5, параграф 1 от ДЕС, упражняването на компетентност, 

предоставена на Европейския съюз, се определя от принципа на субсидиарност, превишаването 

на компетентността следва да се счита за нарушение на принципа на субсидиарност.


