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EVROPSKI PARLAMENT 2009–2014

Odbor za pravne zadeve

31. 5. 2011

OBVESTILO POSLANCEM
(45/2011)

Zadeva: Obrazloženo mnenje poslanske zbornice Romunije 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 akta ni skladen z načelom subsidiarnosti.

V skladu s Poslovnikom Evropskega parlamenta je za ugotavljanje skladnosti z načelom 
subsidiarnosti pristojen Odbor za pravne zadeve.

V prilogi vam v vednost pošiljamo obrazloženo mnenje poslanske zbornice Romunije o 
zgoraj navedenem predlogu.
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PRILOGA

Romunski parlament
Poslanska zbornica

Bukarešta, 18. maj 2011

   

Obrazloženo mnenje
o predlogu direktive Sveta 

o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) 
(KOM(2011)0121)

Ob upoštevanju Lizbonske pogodbe ter zlasti členov 5 in 12 PEU ter protokolov št. 1 in št. 2, 
priloženih tej Pogodbi,

ob upoštevanju romunske ustave, kakor je bila ponovno izdana, in zlasti člena 148 ustave,

ob upoštevanju sklepa poslanske zbornice št. 11/2011,

ob upoštevanju obrazloženega mnenja, ki ga je izdal odbor za proračun, finance in bančništvo 
na svojem zasedanju dne 10. maja 2011,

ob upoštevanju stališča romunske vlade, kakor ga je izrazila prek Odbora za evropske zadeve,

je poslanska zbornica ob uresničevanju svoje pravice do nadzora nad skladnostjo predloga 
direktive Sveta o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCBT) 
(KOM(2011)0121), ki ga je predložila Evropska komisija 16. marca 2011, z načeloma 
subsidiarnosti in sorazmernosti sprejela naslednje obrazloženo mnenje:

Opis in namen

1. Predlog direktive želi na podlagi predvidenih ukrepov ter predvsem oblikovanja skupne 
konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb izboljšati gospodarsko učinkovitost 
razporeditve kapitala za proizvodnjo v EU z zmanjšanjem fiskalnega izkrivljanja pri naložbenih 
odločitvah in s tem s povečanjem možnosti za uresničevanje čezmejnih naložb.

Pravna podlaga, na katero se opira Evropska komisija, je člen 115 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, po katerem lahko Svet soglasno v skladu s posebnim zakonodajnim 
postopkom izda direktive za približevanje tistih zakonov in drugih predpisov držav članic, ki 
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neposredno vplivajo na vzpostavitev ali delovanje notranjega trga. 

Ocena skladnosti z načelom subsidiarnosti je bila izvedena ob upoštevanju dveh meril, 
določenih v členu 5 PEU:

- merila nezmožnosti ukrepanja na nacionalni ravni (države članice same ne morejo 
uresničiti ciljev predlaganega ukrepa v zadostni meri) in;

- merila dodane vrednosti ukrepanja na ravni EU (cilji predlaganega ukrepa se 
zaradi obsega ali učinkov predlaganih ukrepov lahko lažje dosežejo na ravni Unije).

Poleg tega je bila izvedena tudi ocena posledic, ki bi jih izvajanje direktive imelo na fiskalno 
neodvisnost držav članic ter ocena ustreznosti izbire pravne podlage.

Merilo nezmožnosti ukrepanja na nacionalni ravni

2. Evropska komisija trdi, da nacionalni ukrepi ne bi bili zadostni, in ugotavlja, da 27 različnih 
nacionalnih sistemov obdavčitve podjetij ovira nemoteno delovanje notranjega trga in da 
posamezni ukrepi držav članic ne morejo zagotoviti rešitve tega problema.

Dolžnost Evropske komisije, da utemelji svojo predložitev predloga direktive, prav tako 
zahteva temeljito oceno sedanjega stanja. Ta ocena bi morala kot drugo možnost upoštevati, 
kako bi lahko boljše usklajevanje in sodelovanje med državami članicami (in njihovimi 
davčnimi upravami) pomagalo preprečiti dvojne obdavčitve in druge čezmejne fiskalne ovire ob 
upoštevanju veljavne zakonodaje EU, ki se nanaša na sodelovanje in izmenjavo informacij med 
državami članicami na področju neposredne obdavčitve.

Merilo dodane vrednosti ukrepanja na ravni EU

3. Merilo dodane vrednosti ni bilo utemeljeno z enostavno in merljivo predstavitvijo prednosti 
ukrepanja na ravni EU:

- analiza učinka, ki jo je opravila Evropska komisija, razkriva nepomembne – ali celo 
škodljive – učinke za celotno EU, ki bi jih imela uvedba skupne konsolidirane osnove za 
davek od dohodkov pravnih oseb (model splošnega ravnovesja CORTAX);

- formula, sprejeta za porazdelitev davčne osnove, uporablja tri merila – delo, sredstva in 
prodajo – ki bi se lahko obravnavala kot neuravnotežena, neenakovredna ali nepravična. 
Predlagana formula bi imela škodljive učinke na prihodke nekaterih držav članic, 
vključno z Romunijo;

- Komisija v obrazložitvenem memorandumu navaja, da namen predloga ni vplivati na 
obseg ali razporeditev osnov za davek od dohodkov pravnih oseb v EU. Zatorej niso bili 
opredeljeni nobeni cilji glede razporeditve ali nevtralnosti prihodkov za države članice.
Evropska komisija se poleg tega omejuje na navedbo, da ni mogoče sklepati o končnih 
učinkih na prihodke ali na proračunski položaj različnih DČ, saj „bo učinek na 
prihodke držav članic na koncu odvisen od nacionalnih odločitev politike v zvezi z 
možnimi prilagoditvami več različnih davčnih instrumentov ali uporabljenimi 
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davčnimi stopnjami“. Te nacionalne odločitve politike se bodo dejansko izvajale v 
obliki prilagoditev držav članic, usmerjenih v ohranjanje njihovih davčnih prihodkov, 
in bodo sprožile verižno reakcijo, v kateri bo vsaka prilagoditev vodila v nove odzive.
Izvajanje direktive lahko ustvari negotovo in nepredvidljivo ozračje, ki bo škodljivo 
vplivalo na naložbe;

- pozitivni učinki za nadnacionalne družbe so dvojni:

o zmanjšanje stroškov zaradi upoštevanja predpisov, kar bo povzročilo čiste neto 
dobičke za vse gospodarske akterje (zasebna podjetja, državo, gospodinjstva);

o plačevanje nižjih davkov in s tem večji neto dobički za podjetja na podlagi 
možnosti konsolidacije izgub in internalizacije cen z odpravo oblikovanja cen v 
nadnacionalnih poslih v skladu z neodvisnim tržnim načelom. Vendar ti pozitivni 
učinki niso posledica neto povečanja učinkovitosti, temveč dejanskega prenosa 
javnega denarja, ki je predmet pritiska fiskalne konsolidacije, v bilance uspeha 
podjetij. Glede učinkov tega prenosa, ki bi povzročili zmanjšanje javnih prihodkov, na 
splošno blaginjo ni bila izvedena nobena ocena.

- Prenos direktive v nacionalno pravo in njeno izvajanje lahko povzročita (velike) 
dodatne finančne in upravne stroške nacionalnim davčnim organom zaradi 
sočasnega obstoja dveh različnih davčnih sistemov za upravljanje istega davka ter 
potrebe po vzpostavitvi in utrditvi upravne infrastrukture za sodelovanje med 
nacionalnimi organi.

- Evropska komisija nadomešča neprepričljive učinke za splošno blaginjo v EU, ki jih 
zagotavlja model CORTAX, s poudarjanjem dolgoročnih dinamičnih koristi nenehnega 
povezovanja notranjega trga, ki bodo povzročile nadomeščanje nacionalnih naložb s 
čezmejnimi, na eni ter koristi povečanja privlačnosti EU kot celote za multinacionalne 
vlagatelje na drugi strani. To je zgolj domneva, za katero ni predloženega nobenega 
trdnega dokaza. Poleg tega trditev Komisije, da bo prišlo do dinamičnih učinkov, temelji 
na domnevnih koristih povečane konkurenčnosti družb, ki bi jo povzročilo 
povezovanje notranjega trga. Čeprav je konkurenčnost družb bistvenega pomena, ni 
nujno, da se bo odražala v povečani konkurenčnosti gospodarstev kot celote.
Pozitivno soodvisnost med konkurenčnostjo družb in splošno blaginjo narodov je 
mogoče doseči samo pod določenimi pogoji. Zato je treba takšne trditve podrobno 
utemeljiti in to mora storiti Komisija.

Vplivi na davčno suverenost držav članic

4. Komisija meni, da države članice z ohranjanjem nadzora nad stopnjami obdavčenja 
ohranjajo tudi svojo davčno suverenost in da se na ta način upošteva načelo subsidiarnosti.

Davčni prihodki držav so odvisni tako od nominalne vrednosti stopnje obdavčitve kot tudi od 
davčne osnove. Davčna suverenost na področju davka od dohodka pravnih oseb zahteva 
ohranitev nadzora tako nad davčno osnovo kot tudi nad stopnjo obdavčitve. Omejevanje 
možnosti izvajanja tega nadzora pomeni izgubo davčne suverenosti.

Uporaba skupne konsolidirane davčne osnove bo imela neposredne učinke na davčno osnovo 
vsake države članice kot tudi posredne učinke na stopnjo obdavčitve, saj bodo države članice 
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morale le-to prilagoditi, da bodo odpravile posledice, ki jih bo imela sprememba davčne 
osnove na davčne prihodke.

Iz tega sledi, da bi izvajanje direktive privedlo do znatne omejitve davčne suverenosti 
držav članic.

Utemeljitve, ki jih navaja Komisija, so zatorej protislovne in nezadostno utemeljene.

Pravna podlaga

5. Obstaja navzkrižje med potrebo po odpravi davčnih ovir na enotnem trgu in davčno 
suverenostjo držav članic. Poraja se vprašanje, do kakšne mere je mogoče upravičiti 
omejevanje pristojnosti držav članic na področju obdavčevanja podjetij z delovanjem enotnega 
trga (člen 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Do sedaj je bilo zakonodajno ukrepanje 
EU na področju neposrednega obdavčevanja omejeno na posebna področja. Ta predlog pa 
skuša znatno razširiti ukrepanje EU na področju obdavčevanja pravnih oseb. Zato je treba 
potrebo po zakonodajnem ukrepanju na evropski ravni utemeljiti z uporabo objektivnih meril. 
Komisija poleg tega ni zagotovila nobene prepričljive utemeljitve za način, na katerega je treba v 
skladu s predlogom omejiti izbiro, ki jo sprejme vsaka država članica glede lastnih davčnih 
predpisov.

V evropskem kontekstu je koncept subsidiarnosti dinamične (ali protislovne) narave, kot je 
določeno v točki 3 protokola k Amsterdamski pogodbi: „Subsidiarnost je dinamičen koncept, 
ki naj bi se uporabljal ob upoštevanju ciljev, določenih v Pogodbi. Skupnosti dopušča 
razširitev dejavnosti v mejah njenih pristojnosti, kadar okoliščine to zahtevajo, oziroma 
omejitev ali opustitev dejavnosti, kadar ni več upravičena.“ 

Koncept subsidiarnosti zatorej EU dopušča razširitev ukrepanja v mejah njenih pristojnosti.
Člen 5 PEU določa, da Unija v skladu z načelom prenosa pristojnosti deluje le v mejah 
pristojnosti, ki so jih s Pogodbama nanjo prenesle države članice. Kar zadeva ta predlog 
direktive, katerega pravna podlaga je člen 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije, mora 
Komisija glede na subsidiarnost zagotoviti kvalitativno in kvantitativno utemeljitev za razširitev 
ukrepanja EU.

Zaradi tega se je stalni urad poslanske zbornice odločil, da predloži utemeljeno mnenje o 
tem, da predlog direktive ni v skladu z načelom subsidiarnosti.

To obrazloženo mnenje je namenjeno predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in 
Evropske komisije.

      (podpis)

Roberta Alma Anastase

        Predsednica romunskega parlamenta
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