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 (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 lucemburské Poslanecké sněmovny týkající se 

výše uvedeného návrhu směrnice. 

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 

Výbor pro právní záležitosti. 
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PŘÍLOHA 

Usnesení 

 

Poslanecká sněmovna 

 

s ohledem na článek 168 jednacího řádu Poslanecké sněmovny; 

 

připomínajíc, že výboru pro finance a rozpočet byl předložen návrh směrnice Rady 

o společném základu daně z příjmů právnických osob (COM(2016)0685) a návrh směrnice 

Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 

(COM(2016)0683), přičemž oba návrhy vycházejí z Evropské komise a podléhají kontrole 

dodržování zásady subsidiarity; 

 

konstatujíc, že výbor pro finance a rozpočet přijal odůvodněné stanovisko k výše uvedeným 

návrhům; 

 

se rozhodla přijmout toto odůvodněné stanovisko výboru pro finance a rozpočet 

v následujícím znění: 

 

Poslanecká sněmovna Lucemburského velkovévodství pozorně posoudila návrh Evropské 

komise týkající se společného základu daně z příjmů právnických osob i návrh týkající se 

společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob. 

 

Poslanecká sněmovna si váží úsilí, které vyvinula Evropská komise v boji proti praktikám 

vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý dopad na fungování vnitřního trhu, 

nicméně by ráda vyjádřila znepokojení v souvislosti s výše uvedenými návrhy směrnic, neboť 

se domnívá, že v této fázi nerespektují zásadu subsidiarity ani zásadu proporcionality ve 

smyslu článku 5 Smlouvy o Evropské unii. 

 

Poslanecká sněmovna připomíná, že článek 5 Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a 

proporcionality ukládá Evropské komisi, aby své legislativní návrhy týkající se zásad 

subsidiarity a proporcionality odůvodnila. Dodržení tohoto požadavku na odůvodnění návrhů 

vyžaduje především poskytnutí „zevrubných informací umožňujících posoudit soulad se 

zásadami subsidiarity a proporcionality“. Poslanecká sněmovna se však domnívá, že v tomto 

případě Evropská komise nepředložila odpovídající důkazy dodržování těchto zásad, a to 

zejména v následujících oblastech. 

 

Harmonizace základu daně, kterou zavádí tyto návrhy směrnice, má přímé dopady na 

pravomoc členských států svobodně určovat zásadně důležité aspekty své daňové politiky. 

Daňová politika však představuje nejen základní prvek svrchovanosti členských států, ale je 

také vyjádřením jejich volby sociální a hospodářské politiky zohledňující specifika 

jednotlivých států. Zavedení těchto návrhů by však vedlo k tomu, že by tyto aspekty 

(politického, sociálního a ekonomického charakteru), které jsou každému státu vlastní, již 

nemohly být řádně zohledňovány na vnitrostátní úrovni, ale musely by být v budoucnu 

předmětem jednomyslné dohody v rámci Rady. 

 

Vzhledem ke svému negativnímu rozpočtovému dopadu na některé členské státy – mezi nimi 

i Lucembursko – by tyto návrhy Evropské komise také mohly fakticky omezit manévrovací 
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prostor členských států při stanovování daňových sazeb, neboť snížení daňových příjmů, které 

by v některých případech zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob způsobilo, by muselo být vykompenzováno použitím jiných rozpočtových 

prostředků, především daňových sazeb. V této souvislosti Poslanecká sněmovna se 

znepokojením konstatuje, že dané návrhy by mohly mít nepřiměřené dopady na malé otevřené 

ekonomiky v rámci Unie. Pokud by po zavedení společného základu daně jediným faktorem 

odlišujícím členské státy byla sazba daně z příjmů právnických osob, obává se Poslanecká 

sněmovna přehnané soutěže mezi státy o co nejnižší sazbu daně. 

 

Poslanecká sněmovna se znepokojením konstatuje, že Evropská komise nepředložila 

přesvědčivé argumenty, které by umožnily pochopit důvody, proč by harmonizace základu 

daně měla být nezbytná pro boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem vzhledem k tomu, že 

Rada Unie v červenci 2016 schválila směrnici, jejímž cílem je bojovat proti praktikám 

vyhýbání se daňovým povinnostem1 a která za tímto účelem stanoví minimální úroveň 

koordinace v Unii. Vzhledem k tomu, že provádění směrnice 2016/1164 ještě nebylo 

zahájeno, nepodařilo se Evropské komisi jasně prokázat, jaké dodatečné výhody by vyplývaly 

ze zavedení společného konsolidovaného základu daně, jež by odůvodňovaly opatření na 

úrovni Unie. 

 

Poslanecká sněmovna má rovněž pochybnosti ohledně toho, že by dané návrhy mohly vést ke 

zmírnění administrativní zátěže. Pokud bude zaveden systém zdanění koexistující zároveň 

s vnitrostátním systémem zdanění, lze se obávat toho, že případné snížení nákladů na jeho 

dodržování na straně podniků bude nakonec vyváženo zvýšením administrativních nákladů na 

straně vnitrostátních daňových úřadů, které budou muset v budoucnosti používat paralelně 

dva různé systémy zdanění. Poslanecká sněmovna se obává, že takovéto řešení by mohlo ještě 

více zkomplikovat situaci pro všechny zúčastněné strany a mohlo by navíc představovat 

problém z hlediska zásady rovnosti před zákonem a v otázkách zdanění. 

 

Návrhy Komise také znamenají, že v budoucnu se již nebudou uplatňovat pravidla týkající se 

převodních cen v rámci skupin společností, které spadají do působnosti společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob. Poslanecká sněmovna se obává, že 

by toto řešení mohlo přispět ke vzniku rozporů mezi řešeními dohodnutými v rámci 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a řešeními Evropské unie. Pokud 

by byly návrhy Komise skutečně uplatněny, mohly by vážně poškodit stávající pravidla 

dohodnutá v rámci OECD, a potenciálně by tak byly v rozporu s mezinárodními úmluvami 

platnými v Lucembursku, v Evropě i jinde ve světě. Takovéto řešení by zpochybnilo význam, 

který členské státy Unie přikládají účinnosti řešení nalezených v rámci OECD, zejména 

v oblasti pravidel týkajících se převodních cen. 

 

Usnesení přijaté Poslaneckou sněmovnou na veřejném zasedání dne 22. prosince 2016. 

 

Generální tajemník Claude Frieseisen 

Předseda Mars Di Bartolomeo 

 

 

                                                 
1 Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání 
se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu. 


