
 

NP\1116238CS.docx  PE597.408v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro právní záležitosti 
 

7.2.2017 

ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko dánského parlamentu k návrhu směrnice Rady 

o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

Podle článku 6 protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 

vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 

zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 

proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. 

V příloze naleznete odůvodněné stanovisko dánského parlamentu k výše uvedenému návrhu 

směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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Stanovisko dánského parlamentu k návrhu Komise o společném základu daně z příjmu 

právnických osob – COM (2016)0685 (CCTB) a COM (2016)0683 (CCCTB) 

 

Vážený pane místopředsedo,  

 

dne 25. října 2016 předložila Komise návrh směrnice o společném základu daně z příjmu 

právnických osob, COM(2016)0685 (Common Corporate Tax Base – CCTB), a návrh 

směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, 

COM(2016)0683 (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB). Cílem návrhů je 

zavést společná pravidla pro daně z příjmů právnických osob a umožnit skupinám 

společností, aby podávaly souhrnné daňové přiznání za činnosti skupiny daňovým orgánům 

v jediném členském státě EU. 

 

Výbor pro evropské záležitosti ve svém dopise ze dne 4. listopadu 2016 požádal výbor pro 

daňové záležitosti o stanovisko k těmto dvěma návrhům. Výbor pro daňové záležitosti se na 

své schůzi dne 8. prosince 2016 rozhodl, že výboru pro evropské záležitosti své stanovisko 

předloží. Výbor pro daňové záležitosti položil otázku ministru financí ohledně hospodářských 

dopadů těchto dvou navrhovaných směrnic na Dánsko (viz SAU alm. del – otázka č. 116), na 

kterou ministr financí odpověděl dne 7. prosince 2016. 

 

Za těchto okolností a s ohledem na skutečnost, že projednávání návrhu směrnice je 

v počáteční fázi, výbor pro daňové záležitosti přijal dne 15. prosince 2016 návrh tohoto 

odůvodněného stanoviska, který byl dne 16. prosince 2016 přijat výborem pro evropské 

záležitosti. 
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Odůvodněné stanovisko 

 

Většina výboru (Dánská lidová strana, Liberálové, Jednotná kandidátka – Rudo-zelení 

a Konzervativní lidová strana) se domnívá, že návrhy tohoto druhu jsou v rozporu se zásadou 

subsidiarity. Co se týče souladu návrhů směrnic se zásadou subsidiarity podle článku 5 

Smlouvy o EU, vyjadřuje většina výboru pochybnosti nad odůvodněním Komise, že tato 

opatření lze lépe zrealizovat na úrovni EU než na úrovni jednotlivých členských států. Většina 

výboru se domnívá, že tuto právní úpravu lze stejně účinně zavést prostřednictvím 

vnitrostátních právních předpisů a Dánsko by se mělo držet zásady, že daňová politika spadá 

mimo oblast působnosti EU. 

 

Kromě toho panuje značná nejistota, pokud jde o finanční dopady navrhovaných směrnic na 

Dánsko. Většina se tedy domnívá, že odůvodnění Komise ohledně souladu návrhů směrnic se 

zásadami subsidiarity a proporcionality nesplňuje v dostatečné míře požadavky článku 5 

Smlouvy o EU, podle nichž má odůvodnění zahrnovat informace umožňující posoudit 

finanční dopady návrhu. 

 

Vyjádření menšiny k odůvodněnému stanovisku 

 

Menšina výboru (Sociálnědemokratická strana a Alternativa) se domnívá, že návrhy jsou 

v souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality. 

 

Vyjádření menšiny k politickému obsahu návrhů 

 

Menšina výboru (Sociálnědemokratická strana a Alternativa) je v zásadě nakloněna 

opatřením, která mohou zabránit daňovým únikům a oslabování daňových základen 

jednotlivých členských států a zajistit spravedlivé zdaňování příjmů právnických osob a rovné 

konkurenční podmínky pro podniky v EU. Stanovování daní a odvodů by mělo zůstat 

vnitrostátní záležitostí a EU by měla omezit své úsilí o harmonizaci daňových předpisů 

členských států. To se týče především opatření překračujících rámec toho, co je nezbytné pro 

účinný boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům. 

 

Menšina si je však vědoma toho, že navrhovaný vzorec pro rozdělení v návrhu CCCTB 

zvýhodní členské státy s velkými domácími trhy, zatímco menší vývozní ekonomiky, jako je 

Dánsko, zřejmě utrpí ztrátu příjmů ze zdanění právnických osob. Většina proto přisuzuje 

rozhodující význam tomu, aby se v rámci jednání usilovalo o spravedlivější vzorec pro 

rozdělení a stanovení spodní hranice pro skutečné zdanění právnických osob v členských 

státech EU. 

 

Jiná menšina výboru (Dánská lidová strana a Jednotná kandidátka – Rudo-zelení) konstatuje, 

že v tomto okamžiku nelze snadno zaujmout konečné stanovisko k návrhu směrnice o CCTB, 

mimo jiné proto, že rozsah působnosti, návrhu včetně jeho dopadu na příjmy, není dodatečně 

objasněn. 

 

Jednotná kandidátka dále uvádí, že si přeje bojovat proti daňovým únikům, ale požaduje 

takový model spolupráce, který nebude oslabovat daňovou základnu členských států ani 

vytvářet zbytečně přísná a neflexibilní pravidla. V této souvislosti by se mělo nadále vycházet 

z toho, že daňová politika spadá do pravomoci jednotlivých členských států. 
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Jednotná kandidátka je nicméně proti navrhovanému zavedení odpočtu za vlastní kapitál 

(tzv. odpočet ACE – Allowance for Corporate Equity) a super-odpočtu ve výši více než 

100 % za výzkumnou činnost soukromých podniků. 

 

Třetí menšina ve výboru (Liberálové a Konzervativní lidová strana) celkově podporuje 

opatření, která mají zajistit co nejvyšší úroveň transparentnosti daňových plateb velkých 

společností, nastolit spravedlivé a rovné podmínky hospodářské soutěže mezi podniky 

a zabránit vyhýbání se daňovým povinnostem, daňovým únikům a agresivnímu daňovému 

plánování. V tomto smyslu Liberálové a Konzervativní lidová strana podporují celkový cíl 

obou návrhů směrnic. 

 

Liberálové a Konzervativní lidová strana však vyjadřují pochybnosti, pokud jde o společný 

výpočet základu daně z příjmů právnických osob. Mnohé naznačuje tomu, že daňová 

základna v Dánsku, která je velmi široká, bude značně oslabena, neboť směrnice předpokládá 

mnohem užší daňovou základnu, než je ta současná dánská. 

 

Společný výpočet základu daně může mít dalekosáhlé hospodářské dopady na malé, vývozně 

orientované členské státy, jako je Dánsko, kterým může hrozit odliv podniků a ztráty 

pracovních míst. To platí zejména v případě podniků, které působí v oblasti výroby, výzkumu 

a vývoje a které v důsledku směrnic budou spíše přesouvat nákladově náročné činnosti do 

těch členských států, v nichž dosahují výnosů. 

 

Dánská obchodní komora již dříve odhadla, že bude-li globálně zaveden společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB), přijde dánská státní 

pokladna o více než 10 miliard dánských korun. Podle nejnovějších odhadů Dánské obchodní 

komory by v případě snížení dánské daňové základny o 35 %, jak předpokládá Komise, 

mohla dánská státní pokladna utrpět ztrátu ve výši 5-10 miliard DKK. 

 

A konečně se Liberálové a Konzervativní lidová strana domnívají, že zavedení společného 

základu daně z příjmu právnických osob je jen prvním krokem směrem k dalšímu přenesení 

pravomoci na EU v oblasti, která jinak patří do pravomoci členských států. Přestože se návrh 

směrnice vztahuje jen na výpočet základu daně z příjmů právnických osob a členské státy si 

nadále ponechají právo určovat sazbu daně z příjmů právnických osob, tento aspekt se 

nevyhnutelně stane také jedním z faktorů konkurenceschopnosti, který bude mít za následek, 

že podniky si budou vybírat členské státy podle nejvýhodnějších podmínek a přesouvat 

pracovní místa a činnosti na základě daňových úvah. 

 

Liberálové a Konzervativní lidová strana tedy souhlasí s cílem návrhů směrnic, ale požadují 

takový model, který nebude oslabovat daňovou základnu členských států. Liberálové 

a Konzervativní lidová strana si zároveň přejí takový model, který umožní spravedlivější 

rozdělení příjmů mezi členskými státy než předpokládá stávající návrh směrnice, a to 

s náležitým zohledněním členských států s vysokým podílem podniků založených na 

znalostech. 

 

 

S pozdravem 

 

Erik Christensen 
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