
CM\868974LV.doc PE466.992v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Juridiskā komiteja

31.5.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM
(45/2011)

Temats: Rumānijas parlamenta Deputātu palātas pamatots atzinums par priekšlikumu 
Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi 
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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 priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

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

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Rumānijas parlamenta Deputātu palātas pamatots 
atzinums par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Rumānijas parlamenta
Deputātu palāta

Bukarestē, 2011. gada 18. maijā 

   

Pamatots atzinums

par priekšlikumu Padomes direktīvai
par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi (KKUINB) 

(COM(2011) 0121)

ņemot vērā Lisabonas līgumu un jo īpaši LES 5. un 12. pantu un Līgumam pievienoto 
Protokolu Nr. 1 un Nr. 2,

ņemot vērā Rumānijas Konstitūcijas pārpublicēto redakciju un jo īpaši tās 148. pantu,

ņemot vērā Deputātu palātas Lēmumu Nr. 11/2011,

ņemot vērā Budžeta, finanšu un banku lietu komitejas 2011. gada 10. maija sēdē izdoto 
pamatoto atzinumu,

ņemot vērā Rumānijas valdības nostāju, kas pausta ar Eiropas lietu departamenta starpniecību,

Deputātu padome, īstenojot savas tiesības pārraudzīt Eiropas Komisijas 2011. gada 16. martā 
iesniegtā priekšlikuma Padomes direktīvai par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma 
nodokļa bāzi (KKUINB) (COM(2011) 0121) atbilstību subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principam, ir pieņēmusi šādu pamatotu atzinumu:

Apraksts un mērķis

1. Direktīvas priekšlikuma mērķis ir ar plānotiem pasākumiem un jo īpaši, izveidojot kopējo 
konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, pilnveidot ekonomikas efektivitāti produktīvā 
kapitāla sadalīšanā ES, samazinot nodokļu izkropļojumus attiecībā uz lēmumiem par 
investīcijām un tādējādi palielinot pārrobežu investīciju iespējas.

Juridiskais pamats, ko izvēlējusies Eiropas Komisija, ir LESD 115. pants, kas paredz, ka 
Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru ar vienprātīgu lēmumu pieņem direktīvas, 
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lai tuvinātu tādus dalībvalstu normatīvos un administratīvos aktus, kas tieši iespaido iekšējā 
tirgus izveidi vai darbību.

Novērtējot atbilstību subsidiaritātes principam, tika ņemti vērā divi kritēriji, kas noteikti 
LES 5. pantā:

- valstu rīcības nepietiekamības kritērijs (dalībvalstis nevar pietiekami labi īstenot 
paredzētās darbības mērķus) un

- ES līmeņa rīcības pievienotās vērtības kritērijs (ierosinātās darbības mēroga vai 
seku dēļ mērķi ir labāk sasniedzami Savienības līmenī).

Tika novērtēta arī direktīvas īstenošanas ietekme uz dalībvalstu fiskālo neatkarību un 
izvēlētā juridiskā pamata atbilstība.

Valstu rīcības nepietiekamības kritērijs

2. Eiropas Komisija apgalvo, ka valstu rīcība ir nepietiekama, un norāda, ka 27 dažādas 
valstu uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmas traucē iekšējā tirgus pienācīgu darbību un 
dalībvalstu atsevišķa rīcība nevar nodrošināt šīs problēmas risinājumu.

Eiropas Komisijas pienākums pamatot tās direktīvas priekšlikumu iekļauj arī pašreizējās 
situācijas novērtēšanu. Novērtējumā bija jāņem vērā, kā labāka koordinācija un sadarbība 
starp dalībvalstīm (un to nodokļu administrācijām) kā alternatīvs risinājums varētu palīdzēt 
novērst nodokļu dubulto uzlikšanu un citus fiskālos pārrobežu šķēršļus, ņemot vērā spēkā 
esošos ES tiesību aktus attiecībā uz sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm 
tiešo nodokļu jomā.

ES līmeņa rīcības pievienotās vērtības kritērijs

3. Pievienotās vērtības kritērijs nav pamatots ar ES līmeņa rīcības skaidrām un izmērāmām 
priekšrocībām:

- pamatojoties uz Eiropas Komisijas veikto ietekmes novērtējumu, kopējās konsolidētās 
uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzes ieviešanai būs nebūtiska vai pat nelabvēlīga 
ietekme uz Eiropas Savienību kopumā (vispārējs līdzsvara modelis CORTAX);

- pieņemtā nodokļu bāzes sadalījuma formula ietver trīs kritērijus — darbaspēku, 
aktīvus un pārdevumus, — kas uzskatāmi par nelīdzsvarotiem, nevienlīdzīgiem vai 
neobjektīviem. Ierosinātā formula nelabvēlīgi ietekmēs atsevišķu dalībvalstu, tostarp 
Rumānijas, ieņēmumus;

- Komisija paskaidrojuma rakstā norāda, ka šā priekšlikuma mērķis nav ietekmēt 
nodokļu bāzu apjomu vai sadalījumu ES. Tāpēc neviens mērķis nav formulēts, 
raugoties no ieņēmumu sadales vai dalībvalstu paredzēto ieņēmumu neitralitātes 
viedokļa. Turklāt Komisija tikai precizē, ka „nevar izdarīt vispārīgus secinājumus par 
galīgo ietekmi uz dažādu dalībvalstu ieņēmumiem vai budžeta stāvokli, jo tā galu galā 
būs atkarīga no valstu izvēlētās politikas attiecībā uz dažādo nodokļu instrumentu vai 
piemērojamo nodokļu likmju kombinācijas iespējamo pielāgošanu”. Valstu izvēlētā 
politika faktiski izpaudīsies kā dalībvalstu korekcijas, lai saglabātu savus nodokļu 
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ieņēmumus, un radīs ķēdes reakciju, kad katra korekcija izraisīs citu pasākumu.
Direktīvas īstenošana var radīt nenoteiktības un neprognozējamības apstākļus, kas 
nelabvēlīgi ietekmēs investīcijas;

- Labvēlīga ietekme uz starptautiskiem uzņēmumiem ir divkārša:

o atbilstības nodrošināšanas izmaksu samazinājums, kas dos tīru efektivitātes peļņu 
visiem ekonomikas dalībniekiem (privātiem uzņēmumiem, valstij, mājsaimniecībām);

o mazāki nodokļu maksājumi un tādējādi uzņēmumiem lielāka tīrā pelņa sakarā ar 
iespēju konsolidēt zaudējumus un internalizēt cenas, atbilstīgi godīgas 
konkurences principam likvidējot cenu noteikšanu starptautiskam darījumam. Šos 
pozitīvos efektus tomēr nerada tīrā efektivitātes peļņa, bet gan valsts naudas 
līdzekļu, kas pakļauti fiskālās konsolidācijas spiedienam, faktisks transferts 
uzņēmumu peļņas un zaudējumu kontos. Nav novērtēta šāda transferta, kā 
rezultātā samazināsies valsts peļņa, ietekme uz vispārējo labklājību.

- Direktīvas transponēšana valsts tiesību aktos un tās īstenošana, iespējams, valstu 
nodokļu iestādēm radīs (būtiskas) papildu finanšu un administratīvās izmaksas
sakarā ar divu atsevišķu nodokļu sistēmu viena un tā paša nodokļa pārvaldīšanai 
vienlaicīgu pastāvēšanu un vajadzību izveidot un apvienot administratīvo 
infrastruktūru valsts iestāžu sadarbībai.

- Kā kompensāciju nepārliecinošajiem ES vispārējās labklājības rezultātiem, ko sniedz 
CORTAX modelis, Eiropas Komisija uzsver ilgtermiņa dinamiskos ieguvumus no 
turpmākas iekšējā tirgus integrācijas, kā ietekmē iekšzemes investīcijas tiks 
aizvietotas ar pārrobežu investīcijām, un, no otras puses, palielināsies ES kopējā 
pievilcība starptautisko investoru redzējumā. Tie ir tikai pieļāvumi, kam nav 
pārliecinošu pierādījumu. Turklāt Komisijas apgalvojums par dinamisko ietekmi ir 
balstīts uz pieļāvumu par ieguvumiem no uzņēmumu palielinātas konkurētspējas, ko 
izraisīs iekšējā tirgus integrācija. Lai gan uzņēmumu konkurētspēja ir būtiska, tā, 
iespējams, neietekmēs visas ekonomikas konkurētspējas palielināšanos. Pozitīva 
korelācija starp uzņēmumu konkurētspēju un valsts vispārējo labklājību ir iespējama 
tikai ar zināmiem nosacījumiem. Šādi apgalvojumi ir Komisijai detalizēti jāpamato.

Ietekme uz dalībvalstu nodokļu suverenitāti

4. Komisija uzskata, ka, saglabājot kontroli pār nodokļu likmēm, dalībvalstis saglabā savu 
nodokļu suverenitāti un tāpēc ir ievērots subsidiaritātes princips.

Valstu nodokļu ieņēmumi ir atkarīgi no nodokļa likmes nominālvērtības un nodokļu bāzes.
Nodokļu suverenitāte uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā ietver kontroles saglabāšanu pār 
nodokļu bāzi un nodokļa likmi. Ierobežojot iespējas īstenot šo kontroli, tiks zaudēta nodokļu 
suverenitāte.

Kopējās konsolidētās nodokļu bāzes piemērošanai būs tieša ietekme uz katras dalībvalsts 
nodokļu bāzi un netieša ietekme uz nodokļa likmi, jo dalībvalstīm tā būs jākoriģē, lai 
kompensētu nodokļu bāzes maiņas ietekmi uz nodokļu ieņēmumiem.
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No tā izriet, ka ar direktīvas īstenošanu tiks būtiski ierobežota dalībvalstu nodokļu 
suverenitāte.

Tāpēc Komisijas iesniegtie argumenti ir pretrunīgi un nav pietiekami pamatoti.

Juridiskais pamats

5. Pastāv pretruna starp nodokļu šķēršļu likvidēšanas nepieciešamību vienotajā tirgū un 
dalībvalstu nodokļu suverenitāti. Jautājums ir par to, ciktāl iespējams pamatot dalībvalstu 
kompetences ierobežošanu uzņēmumu ienākuma nodokļa jomā, lai nodrošinātu vienotā tirgus 
darbību (LESD 115. pants). Pašreiz ES tiesību aktu pasākumi tiešo nodokļu jomā skar tikai 
atsevišķas jomas. Priekšlikuma mērķis ir būtiski paplašināt ES rīcību uzņēmumu ienākuma 
nodokļa jomā. ES līmeņa tiesību akta nepieciešamība ir jāpamato, izmantojot objektīvus 
kritērijus. Komisija turklāt nav iesniegusi pārliecinošu pamatojumu par veidu, kādā saskaņā 
ar priekšlikumu jāierobežo katras dalībvalsts izvēlētie nodokļu noteikumi.

ES kontekstā subsidiaritātes koncepcija ir dinamiska (vai divpusīga), kā noteikts 
Amsterdamas līguma protokola 3. punktā: „Subsidiaritāte ir dinamiska koncepcija, un tā 
jāpiemēro saskaņā ar Līgumā izvirzītajiem mērķiem. Tā ļauj Kopienai, ievērojot savas 
pilnvaras, izvērst plašāku rīcību, ja to prasa apstākļi, vai, tieši otrādi, to ierobežot vai beigt, 
ja tā vairs nav pamatota.”

Tāpēc subsidiaritātes koncepcija ļauj ES izvērst plašāku rīcību savu kompetenču robežās.
LES 5. pants nosaka, ka saskaņā ar kompetences piešķiršanas principu Savienība darbojas 
tikai to kompetenču robežās, ko tai Līgumos piešķīrušas dalībvalstis. Attiecībā uz šo 
priekšlikumu direktīvai, kuras juridiskais pamats ir LESD 115. pants, Komisijai ir pienākums 
iesniegt kvalitatīvu un kvantitatīvu subsidiaritātes pamatojumu ES rīcības izvēršanai.

*

* *

Šo iemeslu dēļ Deputātu palātas Pastāvīgais birojs nolēma izdot pamatotu atzinumu, ka 
priekšlikums direktīvai neatbilst subsidiaritātes principam.

Šis pamatotais atzinums adresēts Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 
priekšsēdētājam.

      (paraksts)

Roberta Alma Anastase

        Rumānijas parlamenta priekšsēdētāja


