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EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za pravne zadeve

26. 5. 2011

OBVESTILO POSLANCEM
(42/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje narodnega sveta Slovaške republike o predlogu direktive 
Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb(CCCTB)
(KOM(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 narodnega sveta Slovaške republike o 
zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

ODBOR NARODNEGA SVETA SLOVAŠKE REPUBLIKE
ZA EVROPSKE ZADEVE

25. seja

106

R e s o l u c i j a
odbora narodnega sveta Slovaške republike za evropske zadeve

z dne 12. maja 2011

Odbor narodnega sveta Slovaške republike za evropske zadeve,

po razpravi o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih 
oseb (CCCTB),

A. poudarja, da

Slovaška republika uskladitvi neposredne obdavčitve na ravni Evropske unije nasprotuje že dlje časa; 

B. ugotavlja, da

je določanje davčnih stopenj v izključni pristojnosti držav članic Evropske unije;

C. poudarja, da

so splošni davčni prihodki odvisni tako od zneska davčne osnove kot od davčnih stopenj;

D. meni, da

bi predlog direktive lahko negativno vplival na rast BDP in zaposlovanje, s čimer bi v številnih 
državah članicah Evropske unije zmanjšal splošno blaginjo, poleg tega pa je prepričan, da predlog 
direktive ne bi prispeval k poenostavitvi in učinkovitosti sistemov obdavčitve v Evropski uniji, ampak 
bi, nasprotno, privedel do večjih stroškov, povezanih z uvedbo novega sistema s skupno davčno 
osnovo za davek od dohodkov pravnih oseb, pa tudi do morebitnih upravnih obremenitev; 

E. poudarja, da

Evropska komisija v svoji oceni učinka ni analizirala dejanskega učinka uvedbe direktive za 
proračunske prihodke držav članic;
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F. meni, da

izjava, ki jo v skladu s členom 5 Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti vsebuje 
direktiva, skladnosti direktive z načelom subsidiarnosti ne utemeljuje dovolj. Evropska komisija je 
predložila predlog, ki ga kvantitativno ni mogoče zadovoljivo utemeljiti; 

G. meni, da

je predlog direktive v nasprotju z načelom subsidiarnosti in zato, v skladu s členom 12 Pogodbe o 
Evropski uniji, Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji in členom 6 Protokola o 
uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v prilogi podaja svoje obrazloženo mnenje;

H. pooblašča

predsednika odbora,

da o sprejeti resoluciji obvesti predsednika narodnega sveta Slovaške republike, podpredsednika 
vlade in ministra za finance Slovaške republike, predsednika Evropske komisije, predsednika 
Evropskega parlamenta in predsednika Sveta Evropske unije.

/podpis/

Priloga k resoluciji št. 106 odbora narodnega sveta Slovaške republike za evropske zadeve

1. Najprej je treba povedati, da je nasprotovanje usklajevanju neposredne obdavčitve v strateškem 
interesu Slovaške republike, velikokrat predstavljenemu na različnih ravneh EU. Da mora neposredna 
obdavčitev ostati v pristojnosti držav članic, je bilo v sklepih vrha voditeljev držav in vlad 
evroobmočja, ki je potekal 11.3.2011, v ločenem stavku izrecno poudarjeno prav na predlog 
slovaškega predsednika vlade. Poleg tega se je vlada Slovaške republike v svoji „izjavi o vladnem 
programu za obdobje 2010-2014“ zavezala, da v evropsko usklajevanje davka od dohodkov ne bo 
privolila. Davčna suverenost na področju neposredne obdavčitve namreč skupaj z neodvisno 
proračunsko politiko velja za temeljno sestavino nacionalne suverenosti.

2. Opozoriti želimo tudi na stroške, povezane z uvedbo novega sistema s skupno osnovo za davek od 
dohodkov pravnih oseb, in na morebitno povečanje upravne obremenitve. Prepričani smo, da je 
sistem, ki temelji na prostovoljnem načelu, izredno neugoden.

3. Med negativnimi vidiki je tudi potencialno zmanjšanje prožnosti držav članic EU, v primerjavi z 
dosedanjo, da bi se z davčno politiko odzvale na spreminjajoče se gospodarske razmere in poslovna 
okolja. V skladu s predlogom bi bilo treba sistem CCCTB uvesti v obliki direktive, s čimer bi 
izvajanje sprememb postalo veliko dolgotrajnejše v primerjavi s sedanjim izvajanjem le-teh z 
nacionalno zakonodajo.  

4. Poleg tega želimo omeniti, da bi sprejetje te direktive negativno vplivalo na rast BDP in na 
zaposlovanje, negativne posledice pa pričakujemo tudi na dohodkovni strani proračunov držav članic.
Evropska komisija je predložila zakonodajni predlog, katerega učinkov kvantitativno ni mogoče 
zadovoljivo utemeljiti. 
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5. EK predlaga, da se spremeni izključno izračun davčne osnove, pri čemer naj bi se usklajevanju 
davčnih stopenj izognili, mi pa poudarjamo, da so skupni davčni prihodki odvisni od kombinacije 
obeh navedenih dejavnikov, torej tako od zneska davčne osnove kot od davčnih stopenj. 

6. Osnovna pomanjkljivost tega predloga direktive je po našem mnenju dejstvo, da Evropska komisija 
v svojo oceno učinka ne vključuje analize dejanskega učinka uvedbe CCCTB za proračunske prihodke 
držav članic, pri čemer se sklicuje na zapletenost takšnega izračuna, saj naj bi bili izhajajoči davčni 
prihodki odvisni od „nacionalnih odločitev politike v zvezi z možnimi prilagoditvami več različnih 
davčnih instrumentov ali uporabljenimi davčnimi stopnjami“. EK nov sistem obdavčitve dohodkov 
pravnih oseb tako predlaga brez poznavanja učinka slednjega za proračune držav članic. 

7.  Med vidiki, ki zahtevajo pozornost, so tudi stroški, povezani z uvedbo neobveznega sistema 
CCCTB, za davčne uprave držav članic. Dejstvo, da mora biti sistem CCCTB neobvezne narave, po 
eni strani ponuja prednosti čezmejno poslujočim družbam, ki bi s tem sistemom lahko pridobile, po 
drugi strani pa ustvarja 28 vzporedno delujočih davčnih sistemov (z uvedbo sistema CCCTB poleg 27 
že obstoječih nacionalnih davčnih sistemov). Domnevamo torej lahko, da ta ukrep, glede na to, da bo 
za upravljanje dvojnega sistema in pobiranje davka od dohodkov pravnih oseb zahteval dodatne 
stroške, ne bo vodil k želenemu zmanjšanju upravnih stroškov družb niti k učinkovitemu pobiranju 
davkov od dohodkov pravnih oseb. 


