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ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE
Vec: Odôvodnené stanovisko maltského 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.

Maltský parlament poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice pripojené 
v prílohe.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.
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PRÍLOHA

Návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov 
právnických osôb (CCCTB) (COM (2016) 683)

Odôvodnené stanovisko maltskej Poslaneckej snemovne

Otázky týkajúce sa subsidiarity

Maltská Poslanecká snemovňa pripomína svoje odôvodnené stanovisko COM (2011) 121 
zo 17. mája 2011 a zároveň opakovane zdôrazňuje, že rozsah pôsobnosti návrhu smernice 
Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (COM(2016) 683) (ďalej len 
„CCCTB“) nepatrí do výlučnej právomoci Únie, a trvá na tom, že jej ciele možno efektívne 
dosiahnuť vnútroštátnymi prostriedkami.

Maltská Poslanecká snemovňa konštatuje, že zásady subsidiarity a proporcionality sa stávajú 
relevantné v prípade, keď majú Únia a členské štáty spoločné právomoci v určitom odvetví 
v zmysle Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Napriek tomu, že 
cieľom iniciatívy Komisie je uľahčiť podnikanie na celom vnútornom trhu prostredníctvom 
jednotných daňových predpisov, maltská Poslanecká snemovňa sa domnieva, že navrhovaný 
CCCTB nevyhnutne ovplyvní domáce daňové príjmy a daňové režimy.

Podľa právneho základu návrhu (článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) Rada 
jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom a po porade s Európskym 
parlamentom a Európskym hospodárskym a sociálnym výborom vydá smernice na 
aproximáciu zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení členských štátov, 
ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie vnútorného trhu. Hoci je cieľom 
Komisie odstrániť deformácie vo fungovaní vnútorného trhu, maltská Poslanecká snemovňa 
sa domnieva, že „aproximáciou právnych predpisov“ sa zamýšľa vytvorenie systému CCCTB 
prostredníctvom konsolidácie a rozdeľovania, ktoré budú mať vplyv vnútroštátnu fiškálnu 
a rozpočtovú suverenitu, ktorá je základnou funkciou členského štátu. 

Maltská Poslanecká snemovňa ďalej zastáva názor, že navrhovaný systém CCCTB porušuje 
zásadu subsidiarity z týchto dôvodov:

 Keďže CCCTB je nepovinný pre spoločnosti s celosvetovými príjmami 
nepresahujúcimi 750 miliónov EUR ročne, menšie podniky nielenže budú 
konfrontované s 28 rôznymi platnými súbormi pravidiel, ale takisto s CCCTB, a je 
teda možné, že budú mať problém zvoliť si najlepší systém, ktorý sa na nich bude 
vzťahovať. Aj keď návrh nemá vplyv na daňové sadzby členských štátov, existuje 
možnosť, že by sa od členských štátov žiadalo, aby ich zmenili.

 Napriek dojmu, že každý daňovník bude konfrontovaný len s jednou daňovou 
správou, v rámci CCCTB budú jednotlivé spoločnosti prichádzať do styku s hlavným 
daňovníkom, jednak pri konsolidácii, ako aj pri vykonávaní auditov vykonávaných 
hlavnými príslušnými orgánmi. Je to preto, že jednotlivé spoločnosti sú v rámci 
CCCTB povinné viesť všetky záznamy a doklady, ktoré možno použiť ako dôkaz.

– Okrem toho navrhovaný CCCTB neodstraňuje transferové oceňovanie, keďže sa 
naďalej uplatňuje, pokiaľ sa týka spoločností mimo CCCTB alebo spoločností 
z rôznych CCCTB skupín.
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 Mechanizmy zamerané na zníženie neodôvodnených alebo neželaných možností 
vyhýbania sa daňovej povinnosti sú už upravené prostredníctvom skupiny pre kódex 
správania (zdaňovanie podnikov) a smernice, ktorou sa stanovujú pravidlá proti 
praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na 
fungovanie vnútorného trhu (ďalej len „ATAD I“) a návrhu smernice o hybridných 
nesúladoch s tretími krajinami (ďalej len „ATAD II“), a preto na dosiahnutie tohto 
cieľa nie sú potrebné ďalšie opatrenia na úrovni Únie.

– Nakoniec, vzorec rozdeľovania spôsobuje narušenie komparatívnej a konkurenčnej 
výhody členských štátov, ktorých ekonomiky závisia predovšetkým od 
hospodárskych odvetví s vysokým podielom ľudskej práce a znevýhodňuje tie 
ekonomiky, kde je úroveň produktivity relatívne vysoká, a/alebo ktoré smerujú 
k hospodárskej činnosti s vyššou pridanou hodnotou a/alebo kde je veľkosť trhu 
obmedzená. Viaceré prvky konsolidácie by členské štáty mohli realizovať jednotlivo 
alebo spoločne s použitím mechanizmov, ktoré nemajú takýto vplyv, pokiaľ ide 
o spôsob a rozsah, na právomoci členských štátov, a ponúkajú dostatočne dobré 
vyhliadky na podporu cezhraničných činností.

Maltská Poslanecká snemovňa sa domnieva, že výber menej rušivých možností môže viesť 
k dosiahnutiu cieľov, ktoré stoja za mechanizmom CCCTB, tak z krátkodobého, ako aj 
z dlhodobého hľadiska, bez toho, aby zasahovali do zásad subsidiarity a proporcionality.

Pozícia maltskej Poslaneckej snemovne

Maltská Poslanecká snemovňa nepodporuje tento spis. Podobne ako v prípade návrhu z roku 
2011, maltská Poslanecká snemovňa nepodporuje vzorec rozdeľovania (konsolidáciu), ktorý 
zvýhodňuje tie ekonomiky, ktoré sú ešte stále závislé od hospodárskych odvetví s vysokým 
podielom ľudskej práce a znevýhodňuje tie ekonomiky, kde je produktivita relatívne vysoká, 
a/alebo ktoré smerujú k hospodárskej činnosti s vyššou pridanou hodnotou a/alebo ktoré majú 
obmedzenú veľkosť trhu. 

V dôsledku toho bude navrhovaný CCCTB prerozdeľovať bohatstvo medzi členskými štátmi 
tak, že z technického hľadiska bude dochádzať k presunu bohatstva z relatívne slabo sa 
rozvíjajúcich ekonomík EÚ do oveľa rozvinutejších a bohatších ekonomík EÚ. Zároveň sa 
zlepší fiškálna pozícia a udržateľnosť niektorých krajín pri súčasnom zhoršení iných, 
v neposlednom rade prostredníctvom narušenia ich daňového základu. 

Vykonávanie CC(C)TB ako celku tiež nevylučuje možnosť, že dôjde k zvýšeniu daňovej 
súťaže, keďže pravdepodobnosť, že sa členské štáty uchýlia k zníženiu sadzieb dane bude 
pokračovať vo forme daňových stimulov na prilákanie zahraničných investícií. Takisto je 
nutné mať na zreteli skutočnosť, že daňové správy by museli v plnej miere spolupracovať 
a koordinovať svoje činnosti s cieľom získať fiškálnu kontrolu prostredníctvom balíka 
CC(C)TB, čo spôsobí dodatočné administratívne zaťaženie pre daňové správy.
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Možnosti dôsledky

Vzorec rozdeľovania povedie k strate príjmov, keďže zložky týkajúce sa predaja podľa miesta 
určenia, zamestnanosti a platov a majetku v danej jurisdikcii všetky pôsobia v neprospech 
malých jurisdikcií, ako je Malta.

Anglu Farrugia M.P.
predseda

26. decembra 2016


