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Enligt artikel 6 i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna får de nationella parlamenten, inom åtta veckor från den dag då 
ett utkast till lagstiftningsakt översänds, till Europaparlamentets talman och rådets och 
kommissionens ordförande lämna ett motiverat yttrande med skälen till att de anser att det 
aktuella utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning har utskottet för rättsliga frågor ansvar för respekten 
för subsidiaritetsprincipen.

För er kännedom bifogas ett motiverat yttrande från sejmen i Republiken Polen över 
ovannämnda förslag.
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BILAGA

BESLUT
av sejmen i Republiken Polen

av den 13 maj 2011

med ett motiverat yttrande
över bristande överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen i förslaget till rådets 

direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (KOM(2011)0121)

Sejmen i Republiken Polen finner, på grundval av artikel 148cc i sejmens arbetsordning, att 
förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 
(KOM(2011)0121) inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om 
Europeiska unionen. Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom unionen saknar 
befogenhet att anta rättsakter om direkt beskattning. Ett motiverat yttrande med skälen till att 
sejmen anser att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen är bifogat detta beslut.

SEJMENS TALMAN

Grzegorz Schetyna
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Bilaga till beslut av sejmen 
i Republiken Polen av den 
13 maj 2011

Ett motiverat yttrande från sejmen i Republiken Polen av den 13 maj 2011 med skälen till att 
sejmen anser att förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas 

(KOM(2011)0121) inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen

Sejmen i Republiken Polen har prövat förslaget till rådets direktiv om en gemensam 
konsoliderad bolagsskattebas (KOM(2011)0121) och finner att förslaget inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). 
Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen eftersom unionen saknar befogenhet att anta 
rättsakter om direkt beskattning.

Enligt artikel 5.2 i EU-fördraget ska unionen endast agera inom ramen för de befogenheter
som medlemsstaterna har tilldelat den i fördragen för att nå de mål som fastställs där. Varje 
befogenhet som inte har tilldelats unionen i fördragen ska tillhöra medlemsstaterna. Enligt
sejmen har unionen inte befogenhet att anta lagar om principer för fastställande av 
skatteunderlag för bolagsinkomstskatt. Sejmen anser att kommissionen genom förslaget till 
direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas överskridit de befogenheter som 
unionen har tilldelats och vidtagit åtgärder på ett område där medlemsstaterna har exklusiv 
befogenhet.

Som rättslig grund för förslaget till direktiv hänvisar kommissionen till artikel 115 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Enligt denna bestämmelse ska rådet, 
utan att det påverkar tillämpningen av artikel 114 i EUF-fördraget enhälligt i enlighet med ett 
särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet och Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén utfärda direktiv om tillnärmning av sådana lagar och 
andra författningar i medlemsstaterna som direkt inverkar på den inre marknadens 
upprättande eller funktion. För att fastställa vilka föreskrifter som EU kan anta enligt 
artikel 115 i EUF-fördraget är det nödvändigt att göra en bedömning mot bakgrund av andra
bestämmelser i fördraget.

Den inre marknaden, som avses i artikel 115 i EUF-fördraget, omfattar ett område utan inre
gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med 
bestämmelserna i EU-fördraget och EUF-fördraget (artikel 26.2 i EUF-fördraget). Enligt 
artikel 114.1 i EUF-fördraget, till vilken artikel 115 i EUF-fördraget hänvisar, ska följande 
bestämmelser tillämpas för att nå och förverkliga målen för upprättande av den inre 
marknaden samt för säkerställande av dess funktion. Europaparlamentet och rådet ska i 
enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana 
bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den 
inre marknaden och att få den att fungera. Enligt punkt 2 gäller artikel 114.1 i EUF-fördraget
inte bestämmelser om skatter och avgifter.
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Bortsett från artikel 115 i EUF-fördraget, som åberopats av kommissionen som motivering för 
antagandet av förslaget till direktiv, bör det noteras att rådet enligt artikel 113 i 
EUF-fördraget, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört 
Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, ska anta 
bestämmelser om harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter, punktskatter och
andra indirekta skatter eller avgifter i den mån en sådan harmonisering är nödvändig för att 
säkerställa att den inre marknaden upprättas och fungerar och för att undvika snedvridning av
konkurrensen. Detta innebär att unionens befogenheter på skatteområdet regleras i artikel 113 
i EUF-fördraget, som dock endast tillåter lagstiftningsförfarandet på området för indirekta 
skatter. Det föreslagna direktivet gäller emellertid den gemensamma konsoliderade 
bolagsskattebasen för bolagsinkomstskatt. Eftersom inkomstskatten inte är en indirekt skatt är 
artikel 113 i EUF-fördraget inte tillämplig.

Bortsett från det att varken artikel 114 i EUF-fördraget eller artikel 115 i EUF-fördraget, vilka 
åberopas som grund för det föreslagna direktivet, kan utgöra grund för unionens 
skattelagstiftning, måste man konstatera att försöket att tillämpa artikel 115 i EUF-fördraget
som grund för antagande av unionsrättsakter om direkt beskattning innebär ett kringgående av
EU-rätten, särskilt artikel 113 i EUF-fördraget som ger unionen befogenhet vad gäller
indirekta skatter. Av den anledningen, och i enlighet med artikel 5.2 i EU-fördraget, har 
medlemsstaterna exklusiv befogenhet på området för direkt beskattning.

Då utövandet av de befogenheter som tilldelas unionen styrs av subsidiaritetsprincipen enligt 
artikel 5.1 i EU-fördraget, bör ett överskridande av dessa befogenheter betraktas som en
kränkning av subsidiaritetsprincipen.


