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Výbor pre právne veci 
 

2.2.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko luxemburskej Poslaneckej snemovne 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. 

Luxemburská Poslanecká snemovňa poslala 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 

 

Uznesenie 

 

Poslanecká snemovňa, 

 

so zreteľom na článok 168 rokovacieho poriadku Poslaneckej snemovne; 

 

pripomínajúc, že Výboru pre financie a rozpočet bol doručený návrh smernice Rady 

o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (COM(2016)0685) a návrh smernice 

Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) 

(COM(2016)0683), ktorý predložila Európska komisia a na ktorý sa vzťahuje kontrola 

subsidiarity; 

 

konštatujúc, že Výbor pre financie a rozpočet prijal odôvodnené stanovisko k predmetu 

uvedených návrhov; 

 

rozhodla, že sa stotožňuje s týmto odôvodneným stanoviskom Výboru pre financie a rozpočet 

v tomto znení: 

 

Poslanecká snemovňa Luxemburského veľkovojvodstva pozorne preskúmala návrh Európskej 

komisie týkajúci sa spoločného základu dane z príjmov právnických osôb a návrhu 

týkajúceho sa spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb 

(CCCTB). 

 

Poslanecká snemovňa, oceňujúc úsilie, ktoré vynaložila Európska komisia v boji proti 

praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam s priamym vplyvom na fungovanie 

vnútorného trhu, by chcela vyjadriť znepokojenie v súvislosti s uvedenými návrhmi 

a domnieva sa, že v tomto štádiu nerešpektujú ani zásadu subsidiarity, ani zásadu 

proporcionality v zmysle článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 

 

Poslanecká snemovňa pripomína, že článok 5 Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity 

a proporcionality ukladá Európskej komisii povinnosť odôvodniť legislatívne návrhy 

z hľadiska zásad subsidiarity a proporcionality. Dodržiavanie tejto požiadavky odôvodnenia si 

vyžaduje najmä, aby návrh obsahoval „dôvodovú správu, na základe ktorej možno vyhodnotiť 

jeho súlad so zásadami subsidiarity a proporcionality.“ Poslanecká snemovňa však zastáva 

názor, že Európska komisia v tomto prípade nepredložila primerané dôkazy, pokiaľ ide 

o dodržiavanie týchto zásad, najmä z hľadiska týchto otázok: 

 

Harmonizácia základu dane, ktorú zavádzajú návrhy smerníc, má priamy vplyv na právomoc 

členských štátov slobodne stanoviť kľúčové aspekty ich fiškálnej politiky. Fiškálna politika 

však predstavuje nielen základný prvok suverenity členských štátov, ale predstavuje aj výraz 

voľby sociálnej a ekonomickej politiky pri zohľadnení osobitosti každého štátu. V tomto 

prípade by vykonávanie návrhov viedlo k tomu, že tieto aspekty (politického, sociálneho 

a ekonomického charakteru) vlastné pre každý štát by sa nemohli riadne zohľadňovať 

na vnútroštátnej úrovni, ale by sa v budúcnosti muselo o nich rozhodovať jednomyseľne 

v Rade. 
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Vzhľadom na ich negatívny rozpočtový vplyv na niektoré členské štáty – vrátane 

Luxemburska – návrhy Európskej komisie by tiež mohli fakticky zmenšiť priestor na voľné 

uváženie členských štátov pri stanovovaní daňovej sadzby, keďže zníženie daňových príjmov 

vyplývajúce v niektorých členských štátoch zo zavedenia CCCTB by malo byť 

kompenzované využívaním iných rozpočtových pák, a to najmä úrovne daňovej sadzby. 

V tejto súvislosti Poslanecká snemovňa so znepokojením poznamenáva, že návrhy by mohli 

mať neprimerané účinky na malé otvorené ekonomiky v rámci Únie. Ak by po uplatnení 

spoločného základu jediným rozlišovacím faktorom medzi členskými štátmi bola sadzba dane 

z príjmov právnických osôb, Poslanecká snemovňa sa obáva, že by to mohlo viesť 

k prehnanej súťaži o najnižšiu daňovú sadzbu. 

 

Poslanecká snemovňa so znepokojením konštatuje, že Európska komisia nepredložila 

presvedčivé argumenty umožňujúce pochopiť dôvody, prečo by harmonizácia základu dane 

mala byť potrebná na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, keďže Rada EÚ v júli 

2016 prijala smernicu, ktorej cieľom je boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam1, 

pričom sa v tejto súvislosti stavuje minimálny stupeň koordinácie v Únii. Vzhľadom na to, 

že smernica 2016/1164 sa nezačala uplatňovať, Európskej komisii sa nepodarilo jasne 

preukázať dodatočné výhody vyplývajúce zo zavedenia spoločného konsolidovaného základu, 

ktoré by odôvodňovali opatrenie na úrovni Únie. 

 

Poslanecká snemovňa má pochybnosti o tom, že predmetné návrhy by mohli viesť k zníženiu 

administratívnej záťaže. Zavedenie daňového systému existujúceho súbežne so systémom 

vnútroštátneho zdaňovania vyvoláva obavy, že prípadné zníženie nákladov na dosiahnutie 

súladu pre podniky by sa nakoniec vyvážilo zvýšením administratívnych nákladov 

vnútroštátnych daňových správ, ktoré by v budúcnosti museli zaviesť súbežne dva rozdielne 

systémy zdaňovania. Poslanecká snemovňa sa obáva, že takéto riešenie by bolo zdrojom 

ďalších komplikácií pre všetky zúčastnené strany a že toto riešenie navyše prináša hrozbu, 

že bude predstavovať problémy z hľadiska rovnosti pred zákonom a daňami. 

 

Návrhy Komisie znamenajú tiež, že pravidlá v oblasti transferových cien sa v budúcnosti 

nebudú uplatňovať v rámci skupín spoločností, ktoré patria do rámca uplatňovania CCCTB. 

Poslanecká snemovňa sa obáva, že takéto riešenie prispeje k vytváraniu rozporov medzi 

riešeniami schválenými v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 

a riešeniami prijatými Európskou úniou. Ak by návrhy Komisie boli uplatnené, mohli by 

závažným spôsobom poškodiť existujúce pravidlá schválené v rámci OECD a boli by teda 

potenciálne v rozpore s medzinárodnými dohovormi uplatniteľnými v Luxembursku, 

v Európe a mimo nej. Takéto riešenie by spochybnilo význam, ktorý členské štáty Únie 

pripisujú účinnosti riešení prijatých v rámci OECD, a to najmä v oblasti pravidiel týkajúcich 

sa transferových cien. 

 

Uznesenie prijaté Poslaneckou snemovňou na verejnom zasadnutí 22. decembra 2016 

 

generálny tajomník, Claude Frieseisen 

predseda, Mars Di Bartolomeo 

 

                                                 
1 Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu. 


