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Uit hoofde van artikel 6 van protocol 2 betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid, mag ieder nationaal parlement binnen een termijn van acht 
weken vanaf de datum van toezending van een ontwerp van een wetgevingshandeling aan de 
voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een met redenen omkleed 
advies toezenden waarin wordt uiteengezet waarom het betrokken ontwerp zijns inziens niet 
strookt met het subsidiariteitsbeginsel.

Volgens het Reglement van het Europees Parlement is de Commissie juridische zaken 
verantwoordelijk voor de waarborging van het subsidiariteitsbeginsel.

Hierbij gaat ter informatie een met redenen omkleed advies van de Sejm van de Republiek 
Polen inzake bovengenoemd voorstel.
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BIJLAGE

WET

van de Sejm van de Republiek Polen

van 13 mei 2011

inzake de onverenigbaarheid van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een 

gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting

(COM(2011) 121 definitief) met het subsidiariteitsbeginsel

Op grond van artikel 148cc van zijn Reglement stelt de Sejm van de Republiek Polen vast dat 

het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde 

heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (COM(2011) 121 definitief) niet verenigbaar is met 

het subsidiariteitsbeginsel waarvan sprake is in artikel 5, lid 3 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie. Het voorstel vormt een inbreuk op het subsidiariteitsbeginsel, aangezien de Europese 

Unie niet bevoegd is om wetgeving vast te stellen met betrekking tot directe belastingen. Het 

gemotiveerde advies waarin wordt uiteengezet waarom de Sejm van oordeel is dat dit voorstel niet 

strookt met het subsidiariteitsbeginsel, is als bijlage bij de wet gevoegd.

VOORZITTER VAN DE SEJM

Grzegorz Schetyna



CM\867796NL.doc 3/4 PE464.980v01-00

NL

Bijlage bij de wet van de Sejm van de 
Republiek Polen van 13 mei 2001

Gemotiveerd advies van de Sejm van de Republiek Polen van 13 mei 2011 waarin wordt uiteengezet 

waarom de Sejm van oordeel is dat het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een 

gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

(COM(2011) 121 definitief) niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel

Na behandeling van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een 

gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting 

(COM(2011) 121 definitief) besluit de Sejm dat dit voorstel niet verenigbaar is met het 

subsidiariteitsbeginsel waarvan sprake is in artikel 5, lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie (VEU). Het voorstel vormt een inbreuk op het subsidiariteitsbeginsel, aangezien de Europese 

Unie niet bevoegd is om wetgeving vast te stellen met betrekking tot directe belastingen.

Krachtens artikel 5, lid 2 VEU handelt de Europese Unie enkel binnen de grenzen van de 

bevoegdheden die haar door de lidstaten in de Verdragen zijn toegedeeld om de daarin bepaalde 

doelstellingen te verwezenlijken. Bevoegdheden die in de Verdragen niet aan de Unie zijn toegedeeld, 

behoren toe aan de lidstaten. De Sejm is van oordeel dat de Europese Unie niet bevoegd is om 

bepalingen aan te nemen die betrekking hebben op het vaststellen van de heffingsgrondslag voor de 

vennootschapsbelasting. De Sejm is bijgevolg van mening dat de Europese Commissie de grenzen van 

de haar toegedeelde bevoegdheden heeft overschreden door het voorstel voor een richtlijn betreffende 

een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting aan te 

nemen en dat zij maatregelen heeft genomen in een domein dat onder de exclusieve bevoegdheid van 

de lidstaten valt.

De Europese Commissie heeft artikel 115 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) aangewezen als rechtsgrondslag voor de voorgestelde richtlijn.

Overeenkomstig deze bepaling en onverminderd artikel 114 stelt de Raad na raadpleging van het 

Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité met eenparigheid van stemmen, volgens 

een bijzondere wetgevingsprocedure, richtlijnen vast voor de onderlinge aanpassing van de wettelijke 

en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten welke rechtstreeks van invloed zijn op de instelling of 

de werking van de interne markt. Om vast te stellen welke bepalingen de Europese Unie op basis van 

artikel 115 VWEU mag aannemen, moeten andere verdragsbepalingen in overweging worden 

genomen.
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De interne markt, waarvan sprake is in artikel 115 VWEU, omvat een ruimte zonder 

binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd 

volgens de bepalingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (artikel 26, lid 2 VWEU). In lid 1 van het in artikel 115 VWEU 

genoemde artikel 114 VWEU wordt bepaald dat de volgende bepalingen van toepassing zijn voor de 

verwezenlijking van de doeleinden in verband met de totstandbrenging en de werking van de interne 

markt: het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na 

raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge 

aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de 

werking van de interne markt betreffen. In lid 2 wordt evenwel bepaald dat artikel 114, lid 1 VWEU 

niet van toepassing is op fiscale bepalingen.

Ongeacht artikel 115 VWEU, dat de Commissie opvoert ter rechtvaardiging van het 

aannemen van het voorstel voor een richtlijn, dient te worden opgemerkt dat de Raad, overeenkomstig 

artikel 113 VWEU, na raadpleging van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité 

met eenparigheid van stemmen, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, de bepalingen vaststelt 

die betrekking hebben op de harmonisatie van de wetgevingen inzake de omzetbelasting, de accijnzen 

en de andere indirecte belastingen, voor zover deze harmonisatie noodzakelijk is om de instelling en 

de werking van de interne markt te verzekeren en concurrentieverstoringen te voorkomen. Dit betekent 

dat de draagwijdte van de bevoegdheid van de Europese Unie inzake belastingen wordt vastgesteld in 

artikel 113 VWEU, dat uitsluitend voorziet in de mogelijkheid om wetgeving aan te nemen op het vlak 

van indirecte belastingen. De voorgestelde richtlijn heeft daarentegen betrekking op een 

gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Aangezien 

de vennootschapsbelasting geen indirecte belasting is, valt deze niet onder artikel 113 VWEU.

Ongeacht het feit dat noch artikel 114 VWEU, noch artikel 115 VWEU, dat als 

rechtsgrondslag voor de voorgestelde richtlijn wordt aangewezen, als grondslag kunnen dienen voor 

het aannemen van belastingvoorschriften door de Europese Unie, dient te worden erkend dat de 

poging om artikel 115 VWEU in te roepen als grondslag voor het aannemen van wetgeving inzake 

indirecte belastingen door de Europese Unie neerkomt op het omzeilen van het recht, met name van 

artikel 113 VWEU, dat de Unie bevoegdheden toekent op het vlak van directe belastingen. Rekening 

houdend met het voorgaande en overeenkomstig artikel 5, lid 2 VEU vallen directe belastingen onder 

de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten.

Aangezien, overeenkomstig artikel 5, lid 1 VEU, de oefening van de aan de Europese 
Unie toegedeelde bevoegdheden wordt beheerst door het subsidiariteitsbeginsel, dient het te 
buiten gaan van de grenzen van de aan de EU toegedeelde bevoegdheden als een inbreuk op 
het subsidiariteitsbeginsel te worden beschouwd.


