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EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za pravne zadeve

27. 5. 2011

OBVESTILO POSLANCEM
(43/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje predstavniškega doma Republike Irske 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 predstavniškega doma Republike 
Irske o zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

PREDSTAVNIŠKI DOM (DÁIL ÉIREANN)
OBRAZLOŽENO MNENJE

O PREDLOGU DIREKTIVE SVETA O SKUPNI KONSOLIDIRANI OSNOVI ZA DAVEK 
OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (KOM(2011)121)

1. Komisija ni ustrezno izpolnila postopkovnih zahtev (iz člena 5 Protokola št. 2) o pripravi 
podrobne izjave z zadostnim številom kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, kar bi 
nacionalnim parlamentom omogočilo, da v celoti ocenijo vse vplive takšnega čezmejnega 
predloga na subsidiarnost. Brez zadostnih dokazov je težko potrditi, da je zakonodajni ukrep EU 
res potreben in bolj koristen kot posamični ukrepi.

2. Predlog ne ustreza zahtevam primerjalne učinkovitosti v preizkusih potrebnosti ali večjih koristi.

Ne predlog Komisije ne ocena učinka ne dokazujeta,

a. da je zakonodajni ukrep EU v celoti upravičen kot najboljši način za doseganje širših ciljev 
predloga. Ni dokazano, da ukrepi držav članic samih (npr. neformalno usklajevanje ali 
dvostranske rešitve) niso enako učinkoviti pri preseganju davčnih ovir za čezmejno 
dejavnost, ki naj bi se domnevno odpravljale.

b. da 27 različnih nacionalnih sistemov obdavčitve podjetij samih po sebi omejuje ustrezno 
delovanje notranjega trga. Predlog bi dejansko uvedel drug vzporedni sistem delovanja v 
vseh državah članicah, kar ne bi izboljšalo preprostosti in učinkovitosti sistemov obdavčitve 
pravnih oseb v EU.

c. da bo objavljeni predlog s svojim omejenim področjem uporabe prinesel večje koristi, pri 
čemer se zdi, da je bolj usmerjen v potrebe zelo velikih podjetij kot pa manjših podjetij. Za 
novoustanovljena mala in srednja podjetja je pomembno, da se začne odpravljati obstoječe 
ovire za delovanja in trgovanje v vseh 27 državah članicah. Predlog tega vidika ne 
vključuje in bi zato težko izpolnil zastavljene cilje.
Zaradi te izpustitve se je pojavila zaskrbljenost, da predlog bolj ustreza večjim državam 
članicam. To potrjujejo tudi izsledki raziskav, ki kažejo, da bi se Irska umestila v skupino 
šestih držav (skupaj s Portugalsko, Poljsko, Finsko, Češko republiko in Bolgarijo), katerih 
gospodarstva bi zaradi skupne konsolidirane davčne osnove za davek od dohodkov pravnih 
oseb (CCCTB) utrpela najhujše posledice.

3. Iz ocene učinka je razvidno, da bi lahko predlog privedel do znatnih in morebiti tudi različnih 
stroškov za posamezne države članice. Ni dovolj konkretnih in kvantificiranih ocen, ki bi 
upravičevale takšen izid politike, zlasti v luči jasnega tveganja, da se zmanjšajo proračunski 
prihodki od dohodka pravnih oseb skupaj z ocenjenim znižanjem BDP, stopnje zaposlenosti in 
neposrednih tujih naložb, ki jih bodo izkusile številne države članice.

4. Obrazložitev predloga namreč večinoma temelji zgolj na domnevah in ni dovolj razpoložljivih 
podatkov o posledicah te nove politike. Tudi Komisija sama v obrazložitvenem memorandumu 
priznava negotovost rezultatov, ko pravi:
„Dejansko bo učinek na prihodke držav članic na koncu odvisen od nacionalnih odločitev 
politike v zvezi z možnimi prilagoditvami več različnih davčnih instrumentov ali uporabljenimi 
davčnimi stopnjami. Glede na to je težko napovedati natančen učinek na posamezno državo 
članico.“
Kljub temu pa bi predlog zakonsko določil, da se davčna osnova za pravne osebe EU dejansko 
prerazdeli med države članice na podlagi novih porazdelitvenih faktorjev. Glavna pomanjkljivost 
predloga in ocene učinka je, da ne navajata, zakaj bi se 27 držav članic zakonsko odločilo za tako 
neenake izide politike.
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5. Poleg tega lahko povezovanje finančnih posledic direktive z nacionalnimi političnimi odločitvami 
o neposrednem obdavčevanju privede do brisanja meja glede odgovornosti in pristojnosti za to 
področje. V skladu s Pogodbami Komisija nima pristojnosti na področju neposrednega 
obdavčenja pravnih oseb. Zakonodajni predlogi EU ne smejo posredno vplivati na nacionalno 
suverenost v obliki zmanjševanja morebitnih negativnih finančnih učinkov v zvezi s tem.

17. maj 2011
OŽJI ODBOR PO ČLENU 103POSLOVNIKA

ODGOVOR V SKLADU S ČLENOM 105 POSLOVNIKA O PREDLOGU DIREKTIVE 
SVETA O SKUPNI KONSOLIDIRANI OSNOVI ZA DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH 

OSEB (KOM(2011)121)

Uvod
1. Načelo subsidiarnosti je v členu 5(3) PEU opredeljeno, kot sledi:

„V skladu z načelom subsidiarnosti Unija deluje na področjih, ki niso v njeni izključni pristojnosti, le če in 
kolikor države članice ciljev predlaganih ukrepov ne morejo zadovoljivo doseči na nacionalni, regionalni ali 
lokalni ravni, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije.“

Člen 5(3) tudi dodeljuje nacionalnim parlamentom posebno odgovornost za zagotavljanje, da 
institucije EU to načelo izvajajo skladno s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti.

2. Preizkus, ki ga določa člen 5(3) PEU, je dejansko preizkus „primerjalne učinkovitosti“,
ki vključuje vidik „potrebnosti“ in „večjih koristih“:1

(i) Potrebnost – ali je ukrep EU potreben, da se doseže cilj predloga? Ali je mogoče cilj 
predloga doseči oz. v zadostni meri doseči samo z ukrepom EU?

(ii) Večje koristi – ali je mogoče cilj bolje doseči na ravni EU oz. ali bi ukrep EU prinesel 
večje koristi kot ukrepi na ravni držav članic?

3. Člen 5 Protokola št. 2 v pomoč nacionalnim parlamentom pri ocenjevanju skladnosti z načelom 
subsidiarnosti natančno določa naslednje:

„Vsak osnutek zakonodajnega akta mora vsebovati podrobno izjavo, ki omogoča oceno 
njegove skladnosti z načeloma subsidiarnosti in sorazmernosti. Ta izjava mora vsebovati 
podatke o predvidenih finančnih učinkih osnutka, v primeru direktive pa tudi o posledicah za 
pravila, ki jih morajo sprejeti države članice…“

4. Iz Pogodb je torej razvidno, da mora tako kot vsak nov zakonodajni osnutek tudi predlog o skupni 
konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb 

• biti podkrepljen z dovolj podrobno izjavo, ki omogoča nacionalnim parlamentom presojo glede 
skladnosti z načelom subsidiarnosti;

• jasno izpolnjevati merila preizkusa potrebnosti in večjih koristi;
• skladno z načelom prenosa pristojnosti, določenem v členu 5(2) PEU, dokazati, da Unija deluje

                                               
1 Mnenje zgornjega doma, Subsidiarnost: ocena predloga EU (november 2009)
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„le v mejah pristojnosti, ki so jih s Pogodbama nanjo prenesle države članice za uresničevanje 
ciljev, določenih v Pogodbah.“

Mnenje odbora
5. Obor je posebej upošteval določbe Pogodbe in meni, da predlog o skupni konsolidirani osnovi za 

davek od dohodkov pravnih oseb ni skladen z načelom subsidiarnosti. Utemeljitev je navedena v 
nadaljevanju.

6. Komisija ni ustrezno izpolnila postopkovnih zahtev (iz člena 5 Protokola št. 2) o pripravi 
podrobne izjave z zadostnim številom kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, kar bi 
nacionalnim parlamentom omogočilo, da v celoti ocenijo vse vplive takšnega čezmejnega 
predloga na subsidiarnost, zato je brez zadostnih dokazov težko skleniti, da je zakonodajni ukrep 
EU res potreben in bolj koristen kot posamični ukrepi.

7. Predlog ne ustreza zahtevam primerjalne učinkovitosti v preizkusih potrebnosti ali večjih koristi.

Ne predlog Komisije ne ocena učinka ne potrjujeta naslednjih domnev: 

a. da je zakonodajni ukrep EU v celoti upravičen kot najboljši način za doseganje širših ciljev 
predloga. Ni dokazano, da ukrepi držav članic samih (npr. neformalno usklajevanje ali 
dvostranske rešitve) niso enako učinkoviti pri preseganju davčnih ovir za čezmejno 
dejavnost, ki naj bi se domnevno odpravljale.

b. da 27 različnih nacionalnih sistemov obdavčitve podjetij samih po sebi omejuje ustrezno 
delovanje notranjega trga. Predlog bi dejansko uvedel drug vzporedni sistem delovanja v 
vseh državah članicah, kar ne bi izboljšalo preprostosti in učinkovitosti sistemov 
obdavčitve pravnih oseb v EU.

c. da bo objavljeni predlog s svojim omejenim področjem uporabe prinesel večje koristi, pri 
čemer se zdi, da je bolj usmerjen v potrebe zelo velikih podjetij kot pa manjših podjetij. Za 
novoustanovljena mala in srednja podjetja je pomembno, da se začne odpravljati obstoječe 
ovire za delovanja in trgovanje v vseh 27 državah članicah. Predlog tega vidika ne 
vključuje in bi zato težko izpolnil zastavljene cilje.

Zaradi te izpustitve se je pojavila zaskrbljenost, da predlog bolj ustreza večjim državam 
članicam. To potrjujejo tudi izsledki raziskav, ki kažejo, da bi se Irska umestila v skupino 
šestih držav (skupaj s Portugalsko, Poljsko, Finsko, Češko republiko in Bolgarijo), katerih 
gospodarstva bi zaradi skupne konsolidirane davčne osnove za davek od dohodkov pravnih 
oseb (CCCTB) utrpela najhujše posledice.

8. Iz ocene učinka je razvidno, da bi lahko predlog privedel do znatnih in morebiti tudi različnih 
stroškov za posamezne države članice. Ni dovolj konkretnih in kvantificiranih ocen, ki bi 
upravičevale takšen izid politike, zlasti v luči jasnega tveganja, da se zmanjšajo proračunski 
prihodki od dohodka pravnih oseb skupaj z ocenjenim znižanjem BDP, stopnje zaposlenosti in 
neposrednih tujih naložb, ki jih bodo izkusile številne države članice.

9. Obrazložitev predloga namreč večinoma temelji zgolj na domnevah in ni dovolj razpoložljivih 
podatkov o posledicah te nove politike. Tudi Komisija sama v obrazložitvenem memorandumu 
priznava negotovost rezultatov, ko pravi:
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„Dejansko bo učinek na prihodke držav članic na koncu odvisen od nacionalnih odločitev politike 
v zvezi z možnimi prilagoditvami več različnih davčnih instrumentov ali uporabljenimi davčnimi 
stopnjami. Glede na to je težko napovedati natančen učinek na posamezno državo članico.“

Kljub temu pa bi predlog zakonsko določil, da se davčna osnova za pravne osebe EU dejansko 
prerazdeli med države članice na podlagi novih porazdelitvenih faktorjev. Glavna pomanjkljivost 
predloga in ocene učinka je, da ne navajata, zakaj bi se 27 držav članic zakonsko odločilo za tako 
neenake izide politike.

10. Poleg tega lahko povezovanje finančnih posledic direktive z nacionalnimi političnimi odločitvami 
o neposrednem obdavčevanju privede do brisanja meja glede odgovornosti in pristojnosti za to 
področje. V skladu s Pogodbami Komisija nima pristojnosti na področju neposrednega obdavčenja 
pravnih oseb. Zakonodajni predlogi EU ne smejo posredno vplivati na nacionalno suverenost v 
obliki zmanjševanja morebitnih negativnih finančnih učinkov v zvezi s tem.

Priporočilo odbora
Ožji odbor po členu 103 poslovnika je na seji 11. maja 2011 potrdil poročilo v skladu s členom 105 
poslovnika o predlogu direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih 
oseb. Odbor skladno s členom 105(3)(fr) poslovnika priporoča, da se obrazloženo mnenje iz odstavkov 
6 do 10 tega poročila da v potrditev v spodnjem domu (Dail), predsednik pa naj spodnjemu domu 
(Dail) predstavi predlog iz Priloge 1 skladno s členom 105(3)(e) poslovnika.


