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Odbor za pravne zadeve

18.5.2011

OBVESTILO POSLANCEM
(40/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje parlamenta Republike Poljske o predlogu direktive Sveta o 
skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB)
(COM(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 parlamenta Republike Poljske (sejma) 
o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

SKLEP

parlamenta Republike Poljske (sejma)

z dne 13. maja 2011

o neskladnosti predloga direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov 

pravnih oseb (KOM(2011) 121 konč.) z načelom subsidiarnosti

Sejm Republike Poljske na podlagi člena 148cc svojega poslovnika ugotavlja, da predlog 

direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (KOM(2011) 121 

konč.) ni v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji. Predlog je v 

nasprotju z načelom subsidiarnosti, saj Evropska unija ni pristojna za sprejemanje pravnih aktov na 

področju neposrednega obdavčevanja. Sklepu je priloženo obrazloženo mnenje, v katerem sejm 

pojasnjuje, iz katerih razlogov predlog ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

PREDSEDNIK SEJMA

Grzegorz Schetyna
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Priloga k sklepu sejma Republike 
Poljske z dne 13. maja 2011

Obrazloženo mnenje parlamenta Republike Poljske (sejma) z dne 13. maja 2011 o neskladnosti 

predloga direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 

(KOM(2011) 121 konč.) z načelom subsidiarnosti

Po pregledu predloga direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov 

pravnih oseb (KOM(2011) 121 konč.) parlament Republike Poljske (sejm) ugotavlja, da ta predlog ni 

skladen z načelom subsidiarnosti iz člena 5(3) Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Predlog je v nasprotju 

z načelom subsidiarnosti, saj Evropska unija ni pristojna za sprejemanje pravnih aktov na področju 

neposrednega obdavčevanja.

V skladu s členom 5(2) PEU sme EU delovati le v mejah pristojnosti, ki so jih s Pogodbama 

nanjo prenesle države članice za uresničevanje ciljev, določenih v Pogodbah. Države članice ohranijo 

vse pristojnosti, ki niso s Pogodbama dodeljene Uniji. Po oceni sejma Evropska unija ni pristojna za 

sprejemanje predpisov za določitev osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. Zato sejm meni, da je 

Evropska komisija s sprejetjem predloga direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od 

dohodkov pravnih oseb presegla pristojnosti Evropske unije in sprejela ukrepe na področju, za 

katerega so izključno pristojne države članice.

Evropska komisija se sklicuje na člen 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki 

naj bi bil pravna podlaga za predlagano direktivo. V skladu s to določbo in brez poseganja v člen 114 

PDEU Svet po posebnem zakonodajnem postopku 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 notranjega trga. Da bi 

ugotovili, katere predpise lahko sprejema Evropska unija na podlagi člena 115 PDEU, je treba 

uporabiti drug pogodbeni sistem.

Notranji trg, ki je omenjen v členu 115 PDEU, zajema območje brez notranjih meja, na 

katerem je v skladu z določbami Pogodbe (člen 26(2) PDEU) zagotovljen prost pretok blaga, oseb, 

storitev in kapitala. V skladu s členom 114(1) PDEU, na katerega se navezuje člen 115 PDEU, se za 

doseganje ciljev vzpostavitve in delovanja notranjega trga uporablja naslednja določba: Evropski 

parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim 

odborom sprejmeta ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, 

katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga. Vendar pa odstavek 2 določa, da se 

odstavek 1 člena 114 PDEU ne uporablja za davčne določbe.
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Brez poseganja v člen 115 PDEU, na katerega se sklicuje Komisija v svoji obrazložitvi za 

sprejetje predloga direktive, je treba ugotoviti, da v skladu s členom 113 PDEU Svet po posebnem 

zakonodajnem postopku ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom in Ekonomsko-socialnim 

odborom soglasno sprejme določbe za uskladitev zakonodaje glede prometnih davkov, trošarin in 

drugih oblik posrednega obdavčevanja v obsegu, v kakršnem je takšna uskladitev potrebna za 

vzpostavitev in delovanje notranjega trga ter preprečevanje izkrivljanja konkurence. Pristojnost 

Evropske unije na področju davkov je torej določena v členu 113 PDEU, v skladu s katerim so 

zakonodajni akti dopustni izključno pri posrednih davkih. Predlagana direktiva pa v nasprotju s tem 

zadeva skupno konsolidirano osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb. Ker davek od dohodkov 

pravnih oseb ni posredni davek, ne sodi v področje uporabe člena 113 PDEU.

Ne glede na to, da niti člen 114 PDEU niti člen 115 PDEU, ki je naveden kot pravna podlaga 

za predlagano direktivo, ne upravičujeta pristojnosti Evropske unije za sprejemanje davčnih predpisov, 

je mogoče ugotoviti, da je poskus uporabe člena 115 PDEU kot pravne podlage za sprejemanje 

zakonodaje EU na področju neposrednih davkov v nasprotju z veljavno zakonodajo, zlasti s 

členom 113 PDEU, ki določa, da je EU pristojna za posredne davke. V skladu s členom 5(2) PEU 

imajo izključno pristojnost za neposredne davke države članice.

Ker za izvajanje pristojnosti, prenesenih na Evropsko unijo v skladu s členom 5(1) PEU, 

velja načelo subsidiarnosti, njihovo preseganje krši načelo subsidiarnosti.


