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Teisės reikalų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS
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Tema: Lenkijos Respublikos Seimo pagrįsta nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio 
bazės (BKPMB)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Lenkijos Respublikos Seimo pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Lenkijos Respublikos Seimo 

NUTARIMAS

2011 m. gegužės 13 d.

kuriuo išreiškiama pagrįsta nuomonė dėl Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios 
pelno mokesčio bazės (COM (2011) 121 galutinis)

projekto neatitikties subsidiarumo principui

Lenkijos Respublikos Seimas, remdamasis Seimo reglamento 148 straipsniu, konstatuoja, kad 

Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės (COM (2011) 121 galutinis) 

projektas neatitinka subsidiarumo principo, nurodyto Europos Sąjungos sutarties (ESS) 5 straipsnio 

3 dalyje. Projekte subsidiarumo principas pažeidžiamas tuo, kad Europos Sąjungai nesuteikta 

kompetencija priimti teisės aktus, kuriais būtų reglamentuojamos tiesioginio apmokestinimo formos.

Pridedama susipažinti pagrįsta nuomonė, kurioje nurodomos priežastys, dėl kurių, Seimo manymu, tas 

projektas neatitinka subsidiarumo principo.

SEIMO PIRMININKAS

Grzegorz Schetyna
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Lenkijos Respublikos Seimo 2011 m. 
gegužės 13 d. nutarimo priedas

Lenkijos Respublikos Seimo 2011 m. gegužės 13 d. pagrįsta nuomonė, kurioje nurodomos priežastys, 

dėl kurių, Seimo manymu, Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

(COM (2011) 121 galutinis) projektas neatitinka subsidiarumo principo

Lenkijos Respublikos Seimas, išnagrinėjęs Tarybos direktyvos dėl bendros konsoliduotosios 

pelno mokesčio bazės (COM (2011) 121 galutinis) projektą, konstatuoja, kad šis projektas neatitinka 

subsidiarumo principo, nurodyto Europos Sąjungos sutarties (ESS) 5 straipsnio 3 dalyje. Projekte 

subsidiarumo principas pažeidžiamas tuo, kad Europos Sąjungai nesuteikta kompetencija priimti 

tiesioginio apmokestinimo formas reglamentuojančius teisės aktus.

Pagal ESS 5 straipsnio 2 dalį Europos Sąjunga veikia tik neperžengdama ribų kompetencijos, 

kurią, siekiant Sutartyse nustatytų tikslų, šiose Sutartyse jai suteikė valstybės narės. Visa Sutartimis 

Europos Sąjungai nepriskirta kompetencija priklauso valstybėms narėms. Seimo manymu, Europos 

Sąjungai nesuteikta kompetencija priimti nuostatų dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės 

nustatymo taisyklių. Todėl Seimas laikosi pozicijos, kad Europos Komisija, priimdama direktyvos dėl 

bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės projektą, peržengė Europos Sąjungai suteiktos 

kompetencijos ribas ir ėmėsi veiksmų toje srityje, kuri priskirta išimtinei valstybių narių 

kompetencijai.

Europos Komisija nurodė, kad teisinis siūlomos direktyvos pagrindas yra Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo (SESV) 115 straipsnis. Pagal šią nuostatą, nepažeisdama SESV 

114 straipsnio, Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos 

Parlamentu ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, vieningai leidžia direktyvas dėl valstybių 

narių įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių tiesioginę įtaką vidaus rinkos sukūrimui ar veikimui, 

suderinimo. Siekiant nustatyti, kokias nuostatas Europos Sąjunga gali priimti pagal SESV 

115 straipsnį, reikia atsižvelgti į kitas Sutarties nuostatas.

Vidaus rinką, kuri paminėta SESV 115 straipsnyje, sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, 

kurioje pagal ESS ir SESV nuostatas užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo 

judėjimas (SESV 26 straipsnio 2 dalis). SESV 115 straipsnyje paminėtoje SESV 114 straipsnio 

1 dalyje nustatyta, kad įgyvendinant iškeltus vidaus rinkos sukūrimo ir veikimo tikslus taikomos šios 

nuostatos: Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, 

pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato priemones valstybių narių 
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įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti. Tačiau 

2 dalyje nustatyta, kad SESV 114 straipsnio 1 dalies nuostata netaikoma fiskalinėms nuostatoms.

Neatsižvelgiant į SESV 115 straipsnį, kurį Komisija nurodė pagrįsti siūlomam direktyvos 

projektui, reikia pažymėti, kad pagal SESV 113 straipsnį Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros 

procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, 

vieningai priima nuostatas dėl apyvartos mokesčius, akcizą ir kitas netiesioginio apmokestinimo 

formas reglamentuojančių teisės aktų suderinimo, kuris būtinas siekiant užtikrinti, kad būtų sukurta 

veikianti vidaus rinka ir būtų išvengta konkurencijos iškraipymo. Tai reiškia, kad Europos Sąjungai 

priskirta kompetencija priimti tiesioginio apmokestinimo formas reglamentuojančius teisės aktus yra 

nustatyta SESV 113 straipsnyje, kuriame leidžiama priimti tiesioginio apmokestinimo formas 

reglamentuojančius teisės aktus. Tačiau siūloma direktyva susijusi su bendra konsoliduotąja pelno 

mokesčio baze. Kadangi pelno mokestis nėra netiesioginis mokestis, jam netaikytinas SESV 

113 straipsnis.

Neatsižvelgiant į tai, kad nei SESV 114 straipsnis, nei SESV 115 straipsnis, kuris nurodytas 

kaip teisinis siūlomos direktyvos pagrindas, negali būti pagrindas, kuriuo remdamasi Europos Sąjunga 

priimtų kokius nors apmokestinimo formas reglamentuojančius teisės aktus, reikia laikyti, kad 

mėginimas pasinaudoti SESV 115 straipsniu kaip pagrindu siekiant priimti Europos Sąjungos teisės 

aktus, reglamentuojančius tiesioginio apmokestinimo formas, yra teisės aktų apėjimas, ypač SESV 

113 straipsnio, kuriame Europos Sąjungai priskirta kompetencija priimti netiesioginio apmokestinimo 

formas reglamentuojančius teisės aktus. Dėl to pagal ESS 5 straipsnio 2 dalį išimtinė kompetencija 

priimti tiesioginio apmokestinimo formas reglamentuojančius teisės aktus priklauso valstybėms 

narėms.

Todėl pagal ESS 5 straipsnio 1 dalį Europos Sąjungos kompetencijos įgyvendinimas 

grindžiamas subsidiarumo principu, o jos veikimą peržengiant suteiktos kompetencijos ribas reikia 

laikyti subsidiarumo principo pažeidimu.


