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Výbor pre právne veci 
 

7.2.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko dánskeho parlamentu k návrhu smernice Rady 

o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb 

(CCCTB) 

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

 

Na základe článku 6 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 

národné parlamenty do ôsmich týždňov od doručenia návrhu legislatívneho aktu poslať 

predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 

dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Dánsky parlament poslal k uvedenému návrhu smernice odôvodnené stanovisko pripojené 

v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

Dánsky parlament (Folketing) 

Výbor pre európske záležitosti 

Christiansborg 

DK-1240 Kodaň K 

 

Tel. +45 33 37 55 00 

Fax +45 33 32 85 36 

www.ft.dk ft@ft.dk 

 

19. decembra 2016 

Ref. 16-000910-2 

 

Kontakt: 

Nina Møller Porst 

tajomníčka výboru 

Priama telefónna linka: +45 3337 3645 

Nina.porst@ft.dk 

 

Frans Timmermans 

prvý podpredseda Európskej komisie 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brusel 

 

Stanovisko dánskeho parlamentu k návrhu smernice Rady o spoločnom základe dane 

z príjmov právnických osôb, ktorý vypracovala Komisia – COM(2016)0685 (CCTB) 

a COM (2016)0683 (CCCTB) 

 

Vážený pán Timmermans, 

 

Komisia 25. októbra 2016 predstavila návrhy smerníc o spoločnom základe dane z príjmov 

právnických osôb (COM (2016)0685 (CCTB)), a o spoločnom konsolidovanom základe dane 

z príjmov právnických osôb (COM (2016)0683 (CCCTB)). Cieľom týchto návrhov je 

vytvoriť spoločné pravidlá pre dane z príjmov právnických osôb a umožniť spoločnostiam 

predložiť správcovi dane jedno konsolidované daňové priznanie k dani za činnosti spoločnosti 

iba v jednom členskom štáte EÚ. 

 

Listom zo 4. novembra 2016 Výbor pre európske záležitosti požiadal Výbor pre fiškálne 

otázky o stanovisko k obom návrhom. Výbor pre fiškálne otázky sa na svojej schôdzi, ktorá 

sa konala 8. novembra 2016, rozhodol, že poskytne Výboru pre európske záležitosti 

stanovisko. Výbor pre fiškálne otázky položil ministrovi pre dane jednu otázku týkajúcu 

sa hospodárskych dôsledkov návrhov pre Dánsko (porovnaj SAU alm. del – otázka 116), na 

ktorú minister pre dane odpovedal 7. decembra 2016. 

 

Vzhľadom na tieto okolnosti a skutočnosť, že diskusie týkajúce sa návrhov smerníc sú v 

počiatočnej fáze, Výbor pre fiškálne záležitosti 15. decembra prijal odporúčanie týkajúce sa 

tohto odôvodneného stanoviska, ktoré Výbor pre európske záležitosti prijal 16. decembra 

2016. 
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Odôvodnené stanovisko 

 

Väčšina členov výboru (Dánska ľudová strana, Liberálna strana, Červeno-zelená aliancia a 

Konzervatívna strana) sa domnieva, že návrhy tohto druhu sú v rozpore so zásadou 

subsidiarity. V súvislosti so súladom návrhov smerníc so zásadou subsidiarity podľa článku 5 

Zmluvy o Európskej únii, väčšina členov výboru vyjadrila pochybnosti, pokiaľ ide 

o odôvodnenie Komisie, podľa ktorého sa tieto opatrenia dajú lepšie vykonávať na úrovni EÚ 

v porovnaní s vnútroštátnou úrovňou. Prevláda názor, že túto právnu úpravu možno rovnako 

účinne zaviesť prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov a že Dánsko by sa malo 

držať zásady, že daňová politika nepatrí do rozsahu právomocí EÚ. 

 

Okrem toho, existuje značná neistota, pokiaľ ide o finančné dôsledky navrhovaných smerníc 

pre Dánsko. Podľa väčšiny odôvodnenie Komisie týkajúce sa súladu navrhovaných smerníc 

nie je v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality, a preto nespĺňa požiadavku 

článku 5 Zmluvy o Európskej únii, a malo by obsahovať informácie, ktoré umožňujú posúdiť 

finančný vplyv návrhu. 

 

Menšinové stanovisko k odôvodnenému stanovisku 

 

Menšina členov výboru (Sociálnodemokratická strana a Alternatíva) sa domnieva, že návrhy 

sú v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality. 

 

Menšinové stanoviská k politickému obsahuj návrhov 

 

Menšina členov výboru (Sociálnodemokratická strana a Alternatíva) je v zásade naklonená 

opatreniam, ktoré môžu obmedziť vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a oslabovanie 

daňových základov jednotlivých krajín, a tiež zabezpečiť spravodlivé zdaňovanie právnických 

osôb a rovnaké podmienky pre podniky v rámci EÚ. Stanovovanie daní a ciel by malo zostať 

vnútroštátnou záležitosťou a EÚ by mala byť opatrná v snahe o harmonizáciu organizácie 

daňových právnych predpisov v členských štátoch. Týka sa to najmä opatrení, ktoré 

prekračujú rámec toho, čo je nevyhnutné na účinný boj proti vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam a daňovým únikom. 

 

Menšina si však uvedomuje navrhovaný kľúč na rozdeľovanie v návrhu o CCCTB, ktorý 

bude podporovať krajiny s veľkými domácimi trhmi, zatiaľ čo menšie ekonomiky zamerané 

na vývoz, ako Dánsko, môžu očakávať straty príjmov plynúcich z daní z príjmov právnických 

osôb. Väčšina preto pripisuje mimoriadny význam úsiliu pri rokovaniach, ktorých cieľom je 

dosiahnuť spravodlivejší rozdeľovací kľúč a nižšiu hranicu skutočnej dane z príjmov 

právnických osôb v členských štátoch EÚ. 

 

Iná menšina vo výbore (Dánska ľudová strana a Červeno-zelená aliancia) zastáva názor, že 

momentálne je ťažké dohodnúť sa na konečnom stanovisku k návrhu smernice CCTB, okrem 

iného preto, lebo rozsah pôsobnosti návrhu vrátane vplyvu na príjmy nie je dostatočne 

objasnený. 

 

Okrem toho, Červeno-zelená aliancia uvádza, že má záujem bojovať proti daňovým únikom, 

požaduje však model spolupráce, ktorý neohrozí vnútroštátne základy dane a nevytvorí príliš 

rigidné a nedostatočne flexibilné pravidlá. Na tento účel sa chce Červeno-zelená aliancia 
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držať východiska, že daňová politika patrí medzi právomoci jednotlivých členských štátov. 

 

Červeno-zelená aliancia je však proti navrhovanému zavedeniu odpočtu za kapitálovú 

návratnosť (tzv. odpočet ACE) a super-odpočtu vo výške viac ako 100 % za výskumnú 

činnosť súkromných spoločností. 

 

Tretia menšina členov výboru (Liberálna strana a Konzervatívna strana) vo všeobecnosti 

podporuje opatrenia, ktoré sú zamerané na vytvorenie maximálnej úrovne transparentnosti, 

pokiaľ ide o platby daní veľkých spoločností, čím sa zabezpečí spravodlivá a rovnocenná 

hospodárska súťaž medzi podnikmi a predíde daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu. V tomto zmysle Liberálna strana a 

Konzervatívna strana podporujú celkové ciele oboch smerníc. 

 

Liberálna strana a Konzervatívna strana napriek tomu vyjadrujú pochybnosti, pokiaľ ide o 

spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb. Mnohé nasvedčuje tomu, 

že v Dánsku, ktoré má veľmi široký základ dane, sa tento základ výrazne zníži, keďže v 

smernici sa predpokladá oveľa užší daňový základ než základ, ktorý v súčasnosti platí v 

Dánsku. 

 

Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb môže mať rozsiahle 

hospodárske dôsledky pre malé a na vývoz orientované krajiny ako Dánsko, ktorým hrozia 

odchody podnikov a straty pracovných miest. Toto platí najmä v prípade spoločností 

pôsobiacich v oblasti výroby, výskumu a vývoja, pretože po zavedení smerníc budú tieto 

spoločnosti umiestňovať čoraz väčší objem svojich činností vyznačujúcich sa vysokými 

nákladmi do krajín, kde ich príjmy vznikajú. 

 

Združenie dánskych podnikov v minulosti odhadlo, že ak sa na celosvetovej úrovni zavedie 

spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), dánska štátna 

pokladnica bude čeliť strate vyše 10 miliárd DKK. Podľa najnovších odhadov Združenia 

dánskych podnikov v prípade, že sa dánska daň z príjmov právnických osôb zníži o 35 %, ako 

navrhuje Komisia, hrozí štátnej pokladnici strata vo výške 5 až 10 miliárd DKK. 

 

Napokon, Liberálna strana a Konzervatívna strana zastávajú názor, že zavedenie spoločného 

základu dane z príjmov právnických osôb je len prvým krokom smerom k ďalšiemu 

odovzdaniu právomocí do pôsobnosti EÚ v oblasti, ktorá inak patrí medzi právomoci 

členských štátov. Hoci sa návrh smernice vzťahuje iba na výpočet základu dane z príjmov 

právnických osôb a členské štáty si aj naďalej zachovávajú právo určovať sadzby dane z 

príjmov právnických osôb, toto sa nevyhnutne tiež stane jedným z parametrov 

konkurencieschopnosti, ktorý bude mať za následok, že spoločnosti si budú vyberať medzi 

členskými štátmi a presúvať pracovné miesta a činnosti na daňové účely. 

 

Ako také sú Liberálna strana a Konzervatívna strana naklonené účelu navrhovaných smerníc, 

požadujú však model, ktorý neoslabuje daňové základy členských štátov. Liberálna strana a 

Konzervatívna strana zároveň požadujú zaviesť model, ktorý umožní vo väčšej miere než 

súčasný návrh smernice spravodlivejšie rozdeľovať príjmy medzi členské štáty s náležitým 

ohľadom na krajiny s vysokým zastúpením spoločností založených na znalostiach. 

 

 

S úctou 
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Erik Christensen 

predseda Výboru pre európske záležitosti 


