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Saskaņā ar 2. protokola par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa 
piemērošanu 6. pantu ikviens valsts parlaments astoņās nedēļās no leģislatīvā akta projekta 
nosūtīšanas dienas var nosūtīt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētājam 
pamatotu atzinumu, kurā paskaidrots, kāpēc tā uzskata, ka attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu Juridiskā komiteja ir atbildīga par subsidiaritātes 
principa ievērošanu.

Deputāti ir aicināti iepazīties ar Polijas Republikas Sejma pamatotu atzinumu attiecībā uz 
iepriekš minēto iesniegumu.



PE464.980v01-00 2/4 CM\867796LV.doc

LV

PIELIKUMS

Polijas Republikas Sejma

2011. gada 13. maija

REZOLŪCIJA

par priekšlikuma Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KKUINB) (COM(2011) 121 galīgā redakcija) atzīšanu par subsidiaritātes principam 

neatbilstošu

Polijas Republikas Sejms saskaņā ar Sejma Reglamenta 148.cc pantu konstatē, ka priekšlikums 

Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) 

(COM(2011) 121 galīgā redakcija) neatbilst Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 
3. punktā minētajam subsidiaritātes principam. Priekšlikums pārkāpj subsidiaritātes principu, 

izvērtējot Eiropas Savienības kompetences izdot tiesību aktus attiecībā uz tiešajiem nodokļiem 

trūkumu. Pamatots atzinums ar iemesliem, kādēļ Sejms atzīst, ka šis priekšlikums neatbilst 

subsidiaritātes principam, sniegts šīs rezolūcijas pielikumā.

SEJMA MARŠALS

Grzegorz Schetyna
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Pielikums Polijas Republikas Sejma 
2011. gada 13. maija Rezolūcijai 

Polijas Republikas Sejma 2011. gada 13. maija pamatots atzinums ar iemesliem, kādēļ Sejms atzīst, ka 

priekšlikums Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 

(KKUINB) (COM(2011) 121 galīgā redakcija) neatbilst subsidiaritātes principam 

Polijas Republikas Sejms pēc priekšlikuma Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto 

uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) (COM(2011) 121 galīgā redakcija) pārskatīšanas 

konstatē, ka šis priekšlikums neatbilst Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. panta 3. punktā 

minētajam subsidiaritātes principam. Priekšlikums pārkāpj subsidiaritātes principu, izvērtējot Eiropas 

Savienības kompetences izdot tiesību aktus attiecībā uz tiešajiem nodokļiem trūkumu.

Saskaņā ar LES 5. panta 2. punktu Eiropas Savienība darbojas tikai to kompetenču robežās, ko 

tai līgumos piešķīrušas dalībvalstis, lai sasniegtu tajos paredzētos mērķus. Kompetence, kas līgumos 

nav piešķirta Eiropas Savienībai, paliek dalībvalstīm. Sejms uzskata, ka Eiropas Savienībai nav 

piešķirta kompetence izdot noteikumus attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes noteikšanas 

principiem. Sejms uzskata, ka Eiropas Komisija, izdodot priekšlikumu direktīvai par kopējo 

konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, pārkāpj Eiropas Savienības piešķirto kompetenci un 

rīkojas jomā, kas ir vienīgi dalībvalstu kompetencē.

Kā direktīvas priekšlikuma juridisko pamatu Eiropas Komisija ir norādījusi Līguma par 

Eiropas Savienības darbību (LESD) 115. pantu. Saskaņā ar šo noteikumu, neskarot LESD 114. pantu, 

Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar vienprātīgu lēmumu pieņem direktīvas, lai tuvinātu tādus 

dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus, kas tieši iespaido iekšējā tirgus izveidi vai darbību.

Lai noteiktu, kādus noteikumus Eiropas Savienība ir tiesīga pieņemt, pamatojoties uz LESD 

115. pantu, jāaplūko citi šā likuma noteikumi.

LESD 115. pantā minētais iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā saskaņā 

ar LES un LESD ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite (LESD 26. panta 

2. punkts). LESD 115. pantā minētais LESD 114. panta noteikums 1. punktā paredz, lai sasniegtu 

tādus mērķus kā iekšējā tirgus darbība un izveide, piemērot turpmāk minētos noteikumus: Eiropas 

Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc apspriešanās ar Ekonomikas un 

sociālo lietu komiteju paredz pasākumus, lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus, 

kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību. Turpretī 2. punkts nosaka, ka LESD 114. panta 

1. punktu nepiemēro fiskāliem noteikumiem.
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Neskatoties uz Komisijas atsauci uz LESD 115. pantu, lai pamatotu priekšlikumu direktīvai, 

jāatzīmē, ka saskaņā ar LESD 113. pantu Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru pēc 

apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Ekonomikas un sociālo lietu komiteju ar vienprātīgu lēmumu 

pieņem noteikumus par tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz apgrozījuma nodokļiem, akcīzes 

nodokļiem un citiem netiešajiem nodokļiem tiktāl, ciktāl tāda saskaņošana ir vajadzīga, lai nodrošinātu 

iekšējā tirgus izveidi un darbību un novērstu konkurences izkropļojumus. Tas nozīmē, ka Eiropas 

Savienības kompetenci nodokļu jomā piešķir LESD 113. pants, kas sniedz tiesības vienīgi netiešo 

nodokļu jomā. Savukārt priekšlikums direktīvai attiecas uz kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 

nodokļa bāzi. Tā kā ienākuma nodoklis nav netiešs nodoklis, tad uz to neattiecas LESD 113. pants.

Neskatoties uz to, ka priekšlikuma direktīvai pamatojumā norādītais LESD 114. pants un 

LESD 115. pants nevar veidot juridisko pamatojumu tam, ka Eiropas Savienība pieņem jebkādus 

noteikumus attiecībā uz nodokļiem, jāatzīst, ka mēģinājums izmantot LESD 115. pantu kā 

pamatojumu tam, lai Eiropas Savienība pieņemtu tiesiskus aktus attiecībā uz tiešajiem nodokļiem, ir 

likuma apiešana, jo sevišķi tas attiecas uz 113. pantu, kas piešķir Eiropas Savienībai kompetenci 

attiecībā uz netiešajiem nodokļiem. Līdz ar to saskaņā ar LES 5. panta 2. punktu kompetence tiešo 

nodokļu jomā pienākas dalībvalstīm.

Tā kā saskaņā ar LES 5. panta 1. punktu Eiropas Savienībai piešķirto kompetenču īstenošanu 

nosaka subsidiaritātes princips, tai piešķirtās kompetences pārkāpums ir uzskatāms par subsidiaritātes 

principa pārkāpumu.


