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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(42/2011)

Temats: Slovākijas Republikas Valsts padomes pamatots atzinums par priekšlikumu 
Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
(KKUINB)
(COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais projekts neatbilst 
subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Slovākijas Republikas Valsts padomes pamatots 
atzinums par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

SLOVĀKIJAS REPUBLIKAS VALSTS PADOMES
EIROPAS LIETU KOMITEJA

25. sanāksme

106

Slovākijas Republikas Valsts padomes
Eiropas lietu komitejas

rezolūcija

2011. gada 12. maijs

Slovākijas Republikas Valsts padomes Eiropas lietu komiteja,
apspriedusi priekšlikumu Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi (KKUINB),

A. uzsver

Slovākijas Republikas pastāvīgo nostāju pret tiešo nodokļu saskaņošanu Eiropas Savienības 
līmenī;

B. konstatē, ka

nodokļu likmes noteikšana ir Eiropas Savienības dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē;

C. norāda, ka

kopējos nodokļu ieņēmumus kopā ietekmē nodokļa bāzes un nodokļu likmes apjoms;

D. uzskata, ka

šis priekšlikums direktīvai varētu nelabvēlīgi ietekmēt IKP pieaugumu un nodarbinātību un 
tādējādi mazināt daudzu Eiropas Savienības dalībvalstu vispārējo labklājību, un turklāt nav 
pārliecināta, ka priekšlikums direktīvai veicina nodokļu sistēmu vienkāršošanu un efektivitāti 
Eiropas Savienībā, bet, tieši otrādi, tas palielinās izmaksas saistībā ar jaunas sistēmas ar 
kopējo uzņēmumu ienākumu nodokļa bāzi ieviešanu, kā arī radīs iespējamu administratīvu 
slogu;
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E. uzsver, ka

Eiropas Komisija savā ietekmes novērtējumā nav izanalizējusi direktīvas ieviešanas faktisko 
ietekmi uz dalībvalstu budžeta ieņēmumiem;

F. uzskata, ka

direktīvai pievienotais ziņojums, kas iesniegts saskaņā ar Protokola par subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principa piemērošanu 5. pantu, nepietiekami pamato atbilstību 
subsidiaritātes principam; Eiropas Komisija ir iesniegusi priekšlikumu, kas nav pienācīgi 
kvantitatīvi novērtējams;

G. uzskata, ka

priekšlikums direktīvai neatbilst subsidiaritātes principam, un tāpēc, pamatojoties uz Līguma 
par Eiropas Savienību 12. pantu, Protokolu par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā un 
Protokola par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa piemērošanu 6. pantu, pielikumā 
sniedz pamatotu atzinumu;

H. norīko

komitejas priekšsēdētāju

informēt Slovākijas Republikas Valsts padomes priekšsēdētāju, Slovākijas Republikas 
premjerministra vietnieku un finanšu ministru, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un 
Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētāju par pieņemto rezolūciju.

/paraksts/

Slovākijas Republikas Valsts padomes Eiropas lietu komitejas rezolūcijas Nr. 106 
pielikums

1. Pirmkārt, jānorāda, ka nostāja pret tiešo nodokļu saskaņošanu kalpo Slovākijas Republikas 
ilgtermiņa stratēģiskajām interesēm dažādos ES līmeņos. Patiesībā tieši Slovākijas 
premjerministrs ierosināja, lai 2011. gada 11. martā notikušās euro zonas valstu vai to valdību 
vadītāju augstākā līmeņa sanāksmes secinājumos atsevišķā teikumā tiktu skaidri uzsvērts, ka 
tiešo nodokļu politika joprojām saglabājas dalībvalstu kompetencē. Turklāt Slovākijas 
Republikas valdība savā „Ziņojumā par valdības programmu 2010.–2014. gadam” 
apliecināja, ka tā nepiekritīs ES nodokļu saskaņošanai ienākuma nodokļa jomā. Fiskālā 
suverenitāte tiešo nodokļu jomā līdzās neatkarīgai budžeta politikai tiek uzskatīta par valsts 
suverenitātes pamatelementu.

2. Vēlamies vērst uzmanību uz izmaksām saistībā ar jaunas sistēmas ar kopējo uzņēmumu 
ienākumu nodokļa bāzi ieviešanu un administratīvā sloga iespējamu palielināšanos. Mēs 
apstiprinām, ka sistēma, kas balstīta uz brīvprātības principu, ir ļoti neizdevīga.
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3. Cits nelabvēlīgs faktors ir, ka var samazināties ES dalībvalstu elastības iespēja, lai reaģētu 
uz mainīgo ekonomikas situāciju un uzņēmējdarbības vidi, izmantojot nodokļu politiku, kā 
tas bijis līdz šim. Ierosināts KKUINB sistēmu ieviest direktīvas veidā, kas padarīs grozījumu 
veikšanu laikietilpīgāku nekā pašreiz valstu likumdošanas ietvaros.

4. Jākonstatē arī, ka šīs direktīvas pieņemšana nelabvēlīgi ietekmēs IKP pieaugumu un 
nodarbinātību, un mēs arī prognozējam tās nelabvēlīgu ietekmi uz dalībvalstu budžetu 
ieņēmumu daļu. Eiropas Komisija ir iesniegusi tiesību akta priekšlikumu, kā ietekme nav 
pienācīgi novērtējama.

5. Eiropas Komisija ierosina grozīt tikai nodokļu bāzes aprēķināšanu, nesaskaņojot nodokļa 
likmes, taču mēs uzsveram, ka kopējos nodokļu ieņēmumus ietekmē abi šie faktori kopā, t. i., 
nodokļa bāzes apjoms un nodokļu likmes.

6. Par būtisku trūkumu saistībā ar priekšlikumu direktīvai mēs uzskatām to, ka EK savā 
ietekmes novērtējumā nav iekļāvusi analīzi par KKUINB ieviešanas faktisko ietekmi uz 
dalībvalstu budžeta ieņēmumiem, taču norāda uz šādu aprēķinu sarežģītību, jo izrietošie 
nodokļu ieņēmumi būs atkarīgi no „no valsts izvēlētās politikas attiecībā uz dažādu nodokļu 
instrumentu vai piemērojamo nodokļu likmju salikuma iespējamo pielāgošanu”. Tādējādi EK 
ierosina jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmu, nezinot, kā tā ietekmēs dalībvalstu 
budžetu.

7. Cits aspekts, kam jāpievērš uzmanība, ir nodokļu administrāciju izmaksas saistībā ar 
brīvprātīgas KKUINB sistēmas ieviešanu. Tas, ka KKUINB sistēmai jābūt brīvprātīgai, no 
vienas puses, sniedz priekšrocības uzņēmumiem, kuri veic pārrobežu darbību un varēs gūt 
peļņu no šādas sistēmas, bet, no otras puses, rada 28 paralēlas nodokļu sistēmas (ieviešot 
KKUINB sistēmu papildus 27 esošajām valstu nodokļu sistēmām). Tādēļ varam uzskatīt, ka 
šis pasākums neizraisīs vēlamo uzņēmumu administratīvo izdevumu samazināšanos un 
neuzlabos uzņēmumu ienākuma nodokļa iekasēšanas efektivitāti, jo radīsies papildu izmaksas 
par dubultas sistēmas administrēšanu un uzņēmumu ienākuma nodokļa iekasēšanu.


