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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko dolní komory nizozemského 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 dolní komory nizozemského parlamentu 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 

předseda Evropské komise 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brusel 

Belgie 

 

 

V Haagu dne 20. prosince 2016 

 

 

Věc: Odůvodněné stanovisko (subsidiarita) k návrhům EU o společném základu daně z 

příjmů právnických osob (CCTB) – COM (2016) 685 a o společném konsolidovaném základu 

daně z příjmů právnických osob (CCCTB) – COM (2016) 683 

 

 

Vážený pane předsedo, 

 

dolní komora nizozemského parlamentu zkoumala, zda jsou následující návrhy EU v souladu 

se zásadou subsidiarity: – návrh směrnice o společném základu daně z příjmů právnických 

osob (CCTB) – COM (2016) 685; – návrh směrnice o společném konsolidovaném základu 

daně z příjmů fyzických osob (CCCTB) – COM (2016) 6831. 

 

Tímto dopisem bych Vás ráda informovala, že dolní komora nizozemského parlamentu se 

domnívá, že výše uvedené návrhy jsou v rozporu se zásadou subsidiarity. Dolní komora 

parlamentu souhlasí s tím, že je důležité řešit vyhýbání se daňovým povinnostem, ale 

domnívá se, že návrhy CC(C)TB jsou v rozporu se zásadou subsidiarity. Dolní komora 

nizozemského parlamentu není přesvědčena o tom, že řešení prostřednictvím návrhů 

CC(C)TB na úrovni EU přináší jasné výhody oproti řešení na úrovni jednotlivých členských 

států. 

 

Dolní komora nizozemského parlamentu z různých důvodů nenalézá žádné jasné výhody v 

zavedení těchto návrhů CC(C)TB. Důležitými argumenty pro kritické posouzení dodržení 

zásady subsidiarity je to, že návrhy mají možné negativní následky pro nizozemskou 

ekonomiku, že návrhy podle dolní komory nizozemského parlamentu nezastaví „race to the 

bottom“ (závod ke dnu), že tato opatření pravděpodobně nepřispějí k zabránění vyhýbání se 

daňovým povinnostem (nebo k tomu přispějí jen málo) a že tyto návrhy nezabrání existenci 

různých daňových režimů. 

 

V příloze naleznete příspěvky jednotlivých politických skupin, kde detailněji vysvětlují svá 

stanoviska mj. k subsidiaritě. Ocenila bych, kdybyste tyto příspěvky zohlednil ve své reakci 

na tento dopis. 

 

Kopii tohoto dopisu obdrží Evropský parlament, Rada a nizozemská vláda. 

 

S pozdravem, 

                                                 
1 Dále jen: návrhy CC(C)TB. 



 

NP\1115437CS.docx 3/10 PE597.680v01-00 

 CS 

Khadija Arib 

předsedkyně dolní komory nizozemského parlamentu 
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Příloha: Příspěvky různých politických skupin 

 

Dolní komora nizozemského parlamentu má celkem 150 křesel. Ta jsou rozdělena 

následovně: 

 – Volkspartij voor Vrijheid en Democratie – VVD (Lidová strana pro svobodu a 

demokracii) (40) 

 – Partij van de Arbeid – PvdA (Strana práce) (35) 

 – Socialistische Partij – SP (Socialistická strana) (15) 

 – Christen Democratisch Appel – CDA (Křesťanskodemokratická výzva) (13) 

 – Partij voor de Vrijheid – PVV (Strana pro svobodu) (12) 

 – Democraten 66 – D66 (Demokraté 66) (12) 

 – ChristenUnie – CU (Křesťanská unie) (5) 

 – GroenLinks – GL (Zelená levice) (4) 

 – Staatkundig Gereformeerde Partij – SGP (Státní reformovaná strana) (3) 

 – Partij voor de dieren – PvdD (Strana pro práva zvířat) (2) 

 – 50PLUS (1) 

 – Groep Kuzu/Özturk – GrKÖ (Skupina Kuzu/Özturk) (2) 

 – Groep Bontes/van Klaveren – GrBvK (Skupina Bontes / van Klaveren) (2) 

 – Houwers (1) 

 – Klein (1) 

 – Monasch (1) 

 – Van Vliet (1) 

 

V rámci posuzování, zda návrhy dodržují zásadu subsidiarity, dodalo svůj příspěvek osm 

politických skupin. 

 

Posouzení subsidiarity 

 

Členové politické skupiny VVD se domnívají, že zásada subsidiarity návrhu CCTB není 

dodržena. Členové této skupiny chtějí, aby Nizozemsko samo rozhodovalo o zdanění příjmů 

právnických osob. Kromě toho návrhy CCTB také nepřispívají k cílům posílit vnitřní trh a 

podnikatelské prostředí nebo vyřešit vyhýbání se daňovým povinnostem. Směrnice proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD), která byla přijata v průběhu nizozemského 

předsednictví EU, již vedla k vytvoření robustního balíku opatření proti zneužití. Návrh 

CCTB už nijak dále k dosažení cíle nepřispívá. Členové politické skupiny VVD považují 

CCTB za předpoklad pro vývoj směrem k CCCTB a nechtějí se nechat chytit do léčky. 

Členové politické skupiny VVD nechtějí, aby se pravomoci v oblasti zdanění příjmů 

právnických osob přenesly na EU. S CCTB je možná jen konkurence v oblasti sazeb, a právě 

to způsobí „race to the bottom“ (závod ke dnu). Návrh CCTB ruší současnou podobu 

osvobození od daně v Nizozemsku, které bylo po velkém úsilí teprve nedávno zapracováno 

do návrhů ATAD. Členové politické skupiny VVD se domnívají, že ve chvíli, kdy by byla 

nastoupena cesta CCTB, již nebude cesty zpět. Vznikly by stejné problémy, které se nyní 

vyskytují u neflexibilního systému DPH, přičemž zavedení žádoucích změn (na úrovni 

jednotlivých států) je téměř nemožné nebo trvá velmi dlouho. Komise uvádí, že společný 

základ daně za účelem posílení vnitřního trhu je možné stanovit pouze na úrovni EU. Podle 

členů politické skupiny VVD z návrhů nevyplývá, že řešení na úrovni EU je přínosem pro 

všechny strany, kterých se tento problém týká. 
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Členové politické skupiny VVD se domnívají, že návrh CCCTB nesplňuje zásadu 

subsidiarity. Členové této skupiny chtějí, aby Nizozemsko samo rozhodovalo o zdanění 

příjmů právnických osob. Daně jsou součástí suverenity členských států. Členové politické 

skupiny VVD nepovažují za žádoucí, aby došlo k posunu v oblasti přímých daní z vnitrostátní 

na evropskou úroveň. V roce 2011 Evropská komise již ukázala, že zavedení CCCTB má na 

Evropskou unii a členské státy negativní ekonomické dopady. Výše uvedeným členům není 

jasné, proč by u současných návrhů nemělo dojít k poklesu blahobytu. Z dokumentů Evropské 

komise také nevyplývá, že by návrhy měly pro všechny strany, kterých se týkají, nějaký 

přínos. V důsledku návrhu by Nizozemsko přišlo o ekonomický růst, pracovní příležitosti a 

zdanění. Návrh možná funguje dobře pro velké státy se zpracovatelským průmyslem, ale 

určitě není dobrý pro malé země s otevřenou ekonomikou, jako je Nizozemsko. CCCTB by 

byla povinná pro podniky s obratem nad 750 milionů EUR. Tím se návrh stává komplexním a 

náročným na provedení a přičíst je třeba i všechny související náklady, protože pak existují 

dva různé daňové systémy. Členové politické skupiny VVD se domnívají, že není nutné přejít 

ke konsolidaci a přerozdělování zisku na úrovni EU vzhledem k tomu, že v rámci Organizace 

pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) již existují dohody o převodních cenách, které 

se liší od tohoto klíče pro příspěvky, a na jejichž základě se zisk mezinárodně alokuje. 

Navrhovaný klíč pro příspěvky je kvůli tomu, že opomíjí vytváření hodnot prostřednictvím 

nehmotných a finančních aktiv, přitom opět nevýhodný pro modernější ekonomiky. Ve 

společnosti stále více zaznívají hlasy proti přenášení suverenity na Brusel. Evropská komise 

tím dává najevo, že nevidí a neslyší kritické hlasy společnosti, a podporuje tím 

euroskepticismus. Komise ve svých úvahách nijak nezohlednila společenské efekty této 

rostoucí nespokojenosti. 

 

Členové politické skupiny PvdA se domnívají, že tyto směrnice zásadu subsidiarity splňují. 

Uznávají, že politika v oblasti přímých daní je v zásadě vyhrazena jednotlivým členským 

státům. To však nic nemění na tom, že členské státy mají také v této oblasti rozsáhlé společné 

zájmy. Ohledně toho, že není žádoucí, aby docházelo k vyhýbání se daňovým povinnostem, 

panuje široká mezinárodní shoda. Zároveň panuje široká shoda ohledně skutečnosti, že 

problematiku vyhýbání se daňovým povinnostem je nejlepší řešit na mezinárodní úrovni. 

Harmonizace kromě toho přispívá k lepšímu fungování vnitřního trhu a napomáhá 

harmonizaci při zamezení nežádoucí konkurenci mezi členskými sáty v oblasti daní z příjmů 

právnických osob. 

 

Členové politické skupiny PvdA se domnívají, že vyhýbání se daňovým povinnostem je 

právem ve středu zájmu. OECD vypočítala, že vlády kvůli vyhýbání se daňovým 

povinnostem ročně přijdou až o 240 miliard USD. Na základě iniciativy skupiny G20 pak 

také bylo přijato důležité politické rozhodnutí. Vyhýbání se daňovým povinnostem bude 

řešeno koordinovaně na celosvětové úrovni. Pod vedením OECD byl zahájen projekt týkající 

se eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS). Výsledkům BEPS se přizpůsobily všechny 

členské státy EU. To vedlo k výsledku v podobě směrnice proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem (Anti Tax Avoidance Directive ATAD). 

 

Členové politické skupiny PvdA uvádějí, že BEPS nás poučilo, že vyhýbání se daňovým 

povinnostem je možné kvůli rozdílům mezi daňovými systémy. Na evropském kontinentu jde 

zcela jistě o velmi důležitý faktor. Široká ekonomická provázanost, malé bariéry pro 

přeshraniční kapitálové toky a současně velké rozdíly mezi daňovými systémy vedou k tomu, 

že na kontinentu existuje spousta možností vyhýbání se daňovým povinnostem. Členové této 
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skupiny poukazují na to, že členské státy toto jednomyslně uznaly tím, že se společně účastní 

projektu BEPS, a tím, že společně přijaly směrnici ATAD. 

 

Posledním krokem při stírání rozdílů mezi systémy by podle členů politické skupiny PvdA 

bylo CCCTB. CCTB představuje první krok tímto směrem. CCTB dále omezuje možnost 

zneužití kvalifikačních a hodnotících rozdílů, doby odepisování atd. CCCTB pak může 

zamezit vyhýbání se daňovým povinnostem úplně. Návrhy, které k tomu vedou, jsou tedy 

zcela v souladu se záměrem všech členských států řešit vyhýbání se daňovým povinnostem 

společně. Je rovněž v zájmu všech členských států, aby podniky platily daně stanovené 

zákonem a nemohly již manipulovat se svým daňovým zatížením. 

 

V EU existuje vnitřní trh pro zboží a služby. Překážky mezi členskými státy jsou v maximální 

míře odstraňovány a v maximální míře se rovněž odstraňují konkurenční rozdíly. Členové 

politické skupiny PvdA se domnívají, že rozdíly v systémech daní z příjmů představují na 

vnitřním trhu v současné době pravděpodobně největší překážku. Záleží na tom, ve kterém 

členském státě se nachází hlavní sídlo, ve které zemi je prodejní pobočka, a také na tom, ve 

kterém členském státě se ukládá nadbytečná hotovost. Skutečnost, že se hlavní sídlo nachází v 

Nizozemsku, prodejní pobočka v Irsku a že nadbytečná hotovost se spravuje v Belgii je 

ovlivněna zejména daňovými důvody. Pak se zcela jasně jedná o narušení trhu. Je tedy zcela v 

souladu s dalším posilováním vnitřního trhu, aby se toto narušení odstranilo. CCTB a CCCTB 

k tomu přispívají. 

 

Členové politické skupiny PvdA dále konstatují, že v oblasti zdanění příjmů právnických 

osob probíhá „závod ke dnu“. Země se pokoušejí zvýšit svou ekonomickou aktivitu tím, že si 

konkurují v oblasti sazeb a základů daní z příjmů. Je to „zero sum game“ (hra s nulovým 

součtem), vítězi vzroste ekonomická aktivita, která je však na úkor ekonomické aktivity jinde. 

Poraženým je obyčejný plátce daní, který vidí, jak příjmy ze zdanění příjmů pomalu klesají. 

Pokles musí být kompenzován vyšším zdanění práce a spotřeby. 

 

Členové politické skupiny PvdA se domnívají, že tato konkurence v oblasti daní z příjmů 

právnických osob může být zastavena pouze prostřednictvím spolupráce na evropské úrovni. 

Hlavní roli v tom hrají zejména menší evropské členské státy. Právě EU je schopna zajistit 

rovné podmínky a v některých případech je také nařídit okolním zemím, se kterými má 

intenzivní obchodní vztahy. Vyřešení škodlivé konkurence v oblasti zdanění je v zájmu všech 

členských států. Vzájemný konkurenční boj by měl být veden na základě faktorů, které 

zvyšují produktivitu, jako je vzdělání, infrastruktura a kvalitní řízení. CCTB a CCCTB k tomu 

mohou přispět. 

 

Členové politické skupiny SP kladně posuzují stanovení minima pro základ a sazby daní z 

příjmů právnických osob na úrovni EU. Tím lze zastavit „závod ke dnu“. Předložený návrh se 

však v zásadních bodech odchyluje od toho, co členové politické skupiny SP hájí. Komise se 

rozhodla nenavrhnout minimální sazbu a minimální základ, i když by to členským státům 

poskytlo větší volnost nastavit svůj daňový systém podle vlastního uvážení. Podle členů 

politické skupiny SP vedou návrhy Komise pro podniky s obratem do 750 milionů EUR k 

tomu, že si mohou i nadále vybírat mezi daňovými systémy. Jejich možnosti výběru se 

dokonce rozšíří vzhledem k tomu, že musí být zaveden nový systém pro daně z příjmů, který 

si podniky mohou zvolit. Politická skupina SP se také nedomnívá, že návrhy vedou k omezení 

narušení způsobených „stávající interakcí 28 vnitrostátních daňových režimů“, čehož Komise 

zamýšlí dosáhnout. 
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SP má proto negativní názor na dodržení zásady subsidiarity uvedených návrhů. 

 

Členové politické skupiny CDA se nedomnívají, že uvedené návrhy EU zásadu subsidiarity 

splňují. Návrhy nepřispívají k zamýšlenému cíli vyřešit vyhýbání se daňovým povinnostem. 

Za tímto účelem byl již učiněn efektivní krok přijetím směrnice proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem. Kromě toho by příslušný návrh EU mohl přinést nové možnosti vyhýbání se 

daňovým povinnostem, pokud podniky s obratem do 750 EUR získají možnost volit mezi 

harmonizovaným základem nebo základem, který vyplývá z vnitrostátního daňového zákona. 

Protože se nejedná o jasné řešení vyhýbání se daňovým povinnostem, lze dojít pouze k 

závěru, že návrhy EU představují změnu daňových zákonů, které jsou součástí svrchovanosti 

jednotlivých členských států. Členové této politické skupiny hodnotí v souvislosti se 

subsidiaritou negativně i rozdělování zisků mezi členské státy. Podle členů této politické 

skupiny Evropské unii nepřísluší uzavírat dohody ohledně této záležitosti vzhledem k tomu, 

že v OECD byly již uzavřeny dohody o převodních cenách. Návrhy EU se od těchto dohod 

odchylují. 

 

Členové politické skupiny PVV se domnívají, že nebylo nedostatečně prokázáno, že řešení 

na úrovni EU přináší výhody oproti řešení na úrovni jednotlivých členských států. 

 

Politická skupina PVV se domnívá, že zavedení směrnic nemá přínos pro všechny strany, 

kterých se tato problematika týká, takže je třeba zvážit výhody pro jednu a nevýhody pro 

druhou stranu. V rámci těchto úvah členové politické skupiny PVV poznamenávají, že 

zvýšení blahobytu pro EU jako celek je velmi omezené. Členové politické skupiny PVV 

konstatují, že zavedení navrhovaných směrnic má dokonce negativní účinek na HDP v EU 

jako celku. 

 

Když Evropská komise posuzovala dopad předchozího návrhu směrnice CCCTB, ukázalo se, 

že její zavedení by podle očekávání vedlo k poklesu HDP na úrovni EU. 

 

Pro Nizozemsko bude zavedení navrhované směrnice CCCTB nevýhodné pro obecnou 

úroveň blahobytu. Pro většinu členských států to znamená pokles HDP. Na základě údajů z 

roku 2011 může v Nizozemsku dojít k poklesu HDP až o 1,69 %, což představuje ztrátu 

prosperity ve výši 11 až 12 miliard EUR. Členové politické skupiny PVV mají obavy, že 

zavedení navrhované směrnice CCCTB způsobí významný pokles úrovně investic v 

Nizozemsku. 

 

Zavedení navrhované směrnice CCCTB povede ke snížení rozpočtu. Navrhované snížení 

daňového základu povede k poklesu příjmů z daní v Nizozemsku a v jiných členských 

státech. Členové politické skupiny PVV se domnívají, že takový zásah do rozpočtu členských 

států přichází ve světle Paktu stability a růstu vždy v nešťastný okamžik. 

 

Členové politické skupiny PVV jsou proto toho názoru, že návrh je v rozporu se zásadou 

subsidiarity. 

 

Členové politické skupiny PVV se domnívají, že činnost EU zachází dál, než je nutné pro 

uskutečňování cílů Smlouvy, a proto se domnívají, že návrh je v rozporu se zásadou 

proporcionality. Uvádějí přitom následující argumenty. 
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Zavedení nového systému je spojeno s vysokými náklady. Přitom by to znamenalo další zátěž 

v souvislosti s daňovými smlouvami, které jsou založené na současném systému a ne na 

navrhované situaci se zvláštním systémem. I toto považují členové politické skupiny PVV za 

nežádoucí a nepřiměřené vzhledem k zamýšleným přínosům. 

 

Kromě toho se navrhovaný klíč pro příspěvky pro společný (přeshraniční) konsolidovaný zisk 

jeví pro členské státy s rozsáhlým sektorem služeb jako nevýhodný, protože faktory, jako jsou 

nehmotná a finanční aktiva, nejsou do modelu rozdělování zahrnuty. Mj. Nizozemsko by tím 

bylo nepřiměřeně znevýhodněno. 

 

Členové politické skupiny D66 jsou zastánci harmonizovaného evropského základu pro 

zdanění příjmů právnických osob. Členové se domnívají, že CCTB zásadu subsidiarity 

splňuje. To nic nemění na tom, že členové této politické skupiny kladou kritické dotazy 

ohledně formátu evropského návrhu CCTB a CCCTB. CCTB uplatňuje užší základ pro 

zdanění právnických osob, než je ten současný v Nizozemsku, nenavazuje na současné 

daňové smlouvy a členové této politické skupiny se také domnívají, že v provedení návrhu 

ještě stále existují problémy. 

 

Pokud jde o návrh konsolidovaného základu, tedy CCCTB, jsou členové ještě zdrženlivější, 

pokud jde o jeho formu. Navrhovaný klíč pro příspěvky, který se používá v CCCTB, není pro 

Nizozemsko výhodný. Klíč pro příspěvky musí více zohledňovat menší země s rozsáhlým 

inovativním sektorem služeb. Navzdory kritickému pohledu na formu návrhu se členové 

politické skupiny D66 domnívají, že i CCCTB  zásadu subsidiarity splňuje. 

 

Členové politické skupiny D66 podporují společný evropský postoj ve věci vyhýbání se 

daňovým povinnostem. Členové této skupiny se domnívají, že vyhýbání se daňovým 

povinnostem lze efektivně řešit pouze na úrovni EU. Členové politické skupiny D66 nevidí 

tedy také žádný důvod udělit CCTB nebo CCCTB „žlutou kartu“. 

 

Členové politické skupiny ChristenUnie vzali na vědomí navrhované směrnice Rady o 

společném daňovém základu pro zdanění příjmů právnických osob (CCTB) a společném 

konsolidovaném základu pro zdanění příjmů právnických osob (CCCTB). Členové této 

politické skupiny souhlasí s tím, že vyhýbání se daňovým povinnostem je přeshraniční 

problém, který vyžaduje přeshraniční řešení. Členové této politické skupiny proto dohody na 

úrovni EU považují za přínos. Na způsob, kterým se v navrhovaných směrnicích řeší 

vyhýbání se daňovým povinnostem, nahlížejí členové této politické skupiny kriticky. Přitom 

je třeba poznamenat, že tato kritika CCCTB má fundamentálnější charakter než kritika CCTB. 

Započtení přímých zisků a ztrát mezinárodně působící společnosti na evropské úrovni, jak je 

navrhováno v CCCTB, považují členové této politické skupiny za poněkud přehnané a 

domnívají se, že to neodůvodněně porušuje zásadu subsidiarity. Ačkoliv i v CCTB je ještě co 

zlepšovat, nedomnívají se členové politické skupiny ChristenUnie, že je tento návrh v rozporu 

se zásadou subsidiarity. Rozsáhlejší harmonizace zdanění příjmů je podle názoru členů této 

politické skupiny totiž nevyhnutelná, aby se v souvislosti se zdaněním příjmů zabránilo jak 

vyhýbání se daňovým povinnostem, tak „závodu ke dnu“. Podle názoru členů této politické 

skupiny je proto na místě „žlutá karta“ pro CCCTB, ne však pro CCTB. 

 

Členové politické skupiny GroenLinks se domnívají, že jak návrh směrnice CCTB, tak 

směrnice CCCTB zásadu subsidiarity splňují. Členové této politické skupiny zdůrazňují, že 
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stanovisko vlády se zde velmi liší od stanoviska politické skupiny GroenLinks a oni se 

distancují od kritického posouzení dodržení zásady subsidiarity ze strany vlády. 

 

Členové politické skupiny GroenLinks stejně jako Komise považují vyhýbání se daňovým 

povinnostem za zejména přeshraniční problém. Bylo by dokonce možné argumentovat tím, že 

svrchovanost jednotlivých členských států je momentálně již pod tlakem kvůli tomu, že zisky 

jednoduše proudí přes hranice, ale systémy na to mohou jen obtížně reagovat a již tím dochází 

k oslabení základu. Umožnění vyhýbání se daňovým povinnostem se tak dotýká rozhodovací 

pravomoci členských států. To vyžaduje mezinárodní přístup a EU je pro to logicky tou 

správnou institucí. 

 

Členové politické skupiny GroenLinks se také domnívají, že je to logický následek rozsáhlé 

integrace vnitřního trhu, a že harmonizace regulace prodeje produktů vede také k harmonizaci 

regulace zisku z tohoto prodeje. 

 

Dále se členové této politické skupiny domnívají, že je zvláštní, že subsidiarita směrnic, které 

se týkají příjmů, je posuzována negativně, zatímco EU podrobná pravidla upravující výdaje a 

rozpočtovou rovnováhu ukládá již v rámci Paktu stability a růstu. Členům této politické 

skupiny se proto nezdá logické, že lze uzavřít dohody také o příjmové straně. 

 

Členové této politické skupiny se také domnívají, že návrh není v rozporu se zásadou 

proporcionality. Nizozemská vláda se domnívá, že směrnice nejsou nutné a znamenají 

zavedení mnoha dalších pravidel. Členové této politické skupiny to však považují za nutné a 

domnívají se, že opatření splňují zásadu proporcionality. Míra, ve které nyní dochází k 

vyhýbání se daňovým povinnostem, vyžaduje urgentně a nutně pevná pravidla a jasnou 

koordinaci. Nicméně se ptají, zda by nebylo rozumné zavedení směrnic zjednodušit, například 

tím, že by se z návrhu vyškrtla možnost volby pro podniky. 

 

Členové politické skupiny GroenLinks nicméně obsah směrnic posuzují kriticky. Zdálo by se 

jim logické, pokud by byly do směrnic zaneseny také nejnižší hranice, a to například u sazby. 

Rádi by také věděli, zda Komise nepovažuje za rozumné zabránit u sazeb „závodu ke dnu“. 

Dále se také domnívají, že je třeba věnovat pozornost účinnosti ve vztahu k superodpočtu 

nákladů v případě financí na výzkum a vývoj, stejně jako odpočtu u vlastního kapitálu. 

 

Členové politické skupiny GroenLinks vyjadřují dále kritický názor na klíč pro příspěvky v 

rámci směrnice CCCTB. Očekávají od Komise alternativní návrhy v této záležitosti, kde je 

prostor například pro nehmotná aktiva a služby. Členové této politické skupiny by také rádi 

věděli, jak Komise posuzuje, zda jsou všechny členské státy dostatečně schopné takové 

daňové opatření provádět. Ačkoliv se členové této politické skupiny domnívají, že směrnice 

CCCTB je v souladu se zásadou subsidiarity, domnívají se, že je třeba ještě významně upravit 

její obsah. 

 

Posouzení právního základu 

 

Ve vztahu k právnímu základu považují členové politické skupiny VVD za důležité 

explicitně poukázat na to, že tyto směrnice musí být v Radě přijaty jednomyslně. 
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Členové politické skupiny PvdA považují článek 115 Smlouvy o fungování EU (SFEU) za 

správný základ pro návrhy. CCTB a CCCTB mohou, jak bylo popsáno výše, přispět k 

lepšímu fungování vnitřního trhu. 

 

Členové politické skupiny SP se domnívají, že současný návrh spadá do působnosti článku 

115 SFEU. 

 

Členové politické skupiny CDA se domnívají, že Evropská komise vychází ze správného 

právního základu. 

 

Členové politické skupiny PVV jsou toho názoru, že SFEU nenabízí právní základ pro 

zavedení těchto návrhů. SFEU jako celek neposkytuje pro opatření v oblasti přímého zdanění 

žádný právní základ. V oblasti přímého zdanění platí svrchovanost členských států. SFEU 

sice v článcích 110 až 113 uvádí ustanovení v oblasti nepřímého zdanění, to se však týká 

zdanění příjmů právnických osob, které je označeno jako přímé zdanění. 

 

Ani článek 115 SFEU neposkytuje řádný právní základ pro tyto navrhované směrnice, protože 

se týká fungování vnitřního trhu, a ne přímých daní. Dokonce i s ohledem na jednání, která se 

navrhované směrnice pokoušejí řešit, je ještě stále třeba hovořit o přímém vlivu na fungování 

vnitřního trhu. Především se nejedná o přímý vliv, jak to vyžaduje článek 115 SFEU. 

 

Také se výslovně upozorňuje na to, že možné uplatnění článku 115 SFEU znamená, že tato 

směrnice musí být Radou přijata jednomyslně. 

 

Členové politické skupiny D66 právní základ obou návrhů EU posuzují kladně. 

 

Členové politické skupiny ChristenUnie nemají žádné poznámky k odvolání na článek 115 

SFEU u obou směrnic. 

 

Členové politické skupiny GroenLinks posuzují právní základ kladně a souhlasí s názorem 

Evropské komise. Zdá se jim zcela logické, že tam, kde má fungování vnitřního trhu spadat 

pod jeden jediný soubor pravidel, do něj bude zahrnuto také zdanění příslušného trhu. Stejně 

jako Komise se domnívají, že díky tomu bude systém odolnější vůči agresivním daňovým 

strategiím. Tyto návrhy považují také za zlepšení fungování vnitřního trhu. 

 


