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Výbor pre právne veci 
 

6.2.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko Druhej komory parlamentu Holandského kráľovstva 

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. 

Holandská Druhá komora poslala Parlamentu odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu 

smernice pripojené v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 



 

PE597.680v01-00 2/10 NP\1115437SK.docx 

SK 

PRÍLOHA 

predseda Európskej komisie 

Jean-Claude Juncker 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Brusel 

Belgicko 

 

 

V Haagu 20. decembra 2016 

 

 

Vec: Odôvodnené stanovisko (subsidiarita) k návrhom EÚ o spoločnom základe dane z 

príjmov právnických osôb (CCTB) – COM (2016) 685 a o spoločnom konsolidovanom 

základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) – COM (2016) 683 

 

 

Vážený pán Juncker, 

 

Druhá komora holandského parlamentu preskúmala návrhy EÚ o spoločnom základe dane z 

príjmov právnických osôb (CCTB) – COM (2016) 685 a o spoločnom konsolidovanom 

základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) – COM (2016) 6831 z hľadiska zásady 

subsidiarity. 

 

Týmto listom Vás informujem, že Druhá komora holandského parlamentu dospela k záveru, 

že uvedené návrhy sú v rozpore so zásadou subsidiarity. Druhá komora súhlasí s tým, že je 

dôležité riešiť problém vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ale domnieva sa, že návrhy o 

CC(C)TB nie sú v súlade so zásadou subsidiarity. Druhá komora nie je presvedčená, že 

postup EÚ prostredníctvom návrhov o CC(C)TB prináša jednoznačné výhody v porovnaní s 

vnútroštátnymi opatreniami členských štátov. 

 

Z rôznych dôvodov nevidí jednoznačné výhody, ktoré by malo mať zavedenie týchto iniciatív 

CC(C)TB. Dôležitým argumentom pre negatívne stanovisko, pokiaľ ide o súlad návrhov so 

zásadou subsidiarity, je ten, že návrhy môžu mať negatívne dôsledky pre holandské 

hospodárstvo, že návrhmi podľa Druhej komory nedôjde k zastaveniu tzv. pretekov ku dnu 

(„race to the bottom“), že opatrenia pravdepodobne neprispejú alebo prispejú len vo veľmi 

obmedzenej miere k predchádzaniu vyhýbania sa daňovým povinnostiam a že s týmito 

návrhmi budú i naďalej existovať rozdielne daňové systémy. 

 

V prílohe Vám zasielam príspevky parlamentných strán, v ktorých bližšie objasňujú svoje 

stanoviská o.i. aj k otázke subsidiarity. Veľmi by som ocenila, keby ste ich v reakcii na tento 

list zohľadnili. 

 

Kópia tohto listu bola zaslaná Európskemu parlamentu, Rade a holandskej vláde. 

 

S úctou 

Khadija Arib 

                                                 
1 Ďalej len: návrhy o CC(C)TB. 
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predsedníčka Druhej komory holandského parlamentu 
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Príloha: Príspevky parlamentných strán 

 

Druhá komora holandského parlamentu má 150 poslancov, ktorí sú rozdelení takto: 

 Ľudová strana pre slobodu a demokraciu – VVD (40) 

 Strana práce – PvdA (35) 

 Socialistická strana – SP (15) 

 Kresťansko-demokratická výzva – CDA (13) 

 Strana slobody – PVV (12) 

 Demokrati 66 – D66 (12) 

 Kresťanská únia – CU (5) 

 Zelená ľavica – GL (4) 

 Politická reformovaná strana – SGP (3) 

 Strana za zvieratá – PvdD (2) 

 50PLUS (1) 

 Skupina Kuzu/Öztürk – GrKÖ (2) 

 Skupina Bontes/van Klaveren – GrBvK (2) 

 Houwers (1) 

 Klein (1) 

 Monasch (1) 

 Van Vliet (1) 

 

Osem parlamentných strán predložilo príspevky v rámci posúdenia návrhov z hľadiska zásady 

subsidiarity. 

 

Posúdenie subsidiarity 

 

Poslanci za VVD sa domnievajú, že návrh o CCTB nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Želajú si, aby Holandsko naďalej samo rozhodovalo o dani z príjmu právnických osôb. 

Navyše návrhy o CCTB neprispievajú k dosiahnutiu cieľov, ktorými sú posilnenie vnútorného 

trhu a podnikateľského prostredia či boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Smernica 

o opatreniach proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ATAD), ktorá bola prijatá za 

holandského predsedníctva EÚ, už vyústila do rozsiahleho balíka opatrení zameraných proti 

zneužívaniu. Okrem toho návrh o CCTB nijako inak neprispieva k dosiahnutiu cieľa. Poslanci 

za VVD považujú CCTB za krok smerom k CCCTB a odmietajú vkročiť do tejto pasce. 

Nesúhlasia s prenosom právomocí v oblasti dane z príjmu právnických osôb na úroveň EÚ. 

CCTB umožňuje súťaž iba z hľadiska daňových sadzieb a práve to vedie k tzv. pretekom ku 

dnu. Návrh o CCTB znamená koniec holandského oslobodenia príjmu z podielu na zisku od 

zdanenia v súčasnej podobe, zatiaľ čo iba nedávno bolo s ťažkosťami zachránené v rámci 

návrhov ATAD. Poslanci za VVD zastávajú názor, že len čo sa nastúpi cesta smerom k 

CCTB, už nebude návratu späť, a prinesie to rovnaké problémy ako v súčasnosti v prípade 

nepružného systému DPH, pri ktorom je zavedenie (vnútroštátnych) požadovaných zmien 

prakticky nemožné alebo len veľmi zdĺhavé. Komisia uvádza, že spoločný základ dane na 

účely posilnenia vnútorného trhu možno stanoviť iba na úrovni EÚ. Podľa poslancov za VVD 

nie je z návrhov zrejmé, že by riešenie na európskej úrovni malo pre všetky zúčastnené strany 

pridanú hodnotu. 
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Poslanci za VVD sa domnievajú, že návrh o CCCTB nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Želajú si, aby Holandsko naďalej samo rozhodovalo o dani z príjmu právnických osôb. 

Zdaňovanie patrí do pôsobnosti členských štátov. Z pohľadu poslancov za VVD je nežiaduce, 

aby v oblasti priameho zdaňovania došlo k presunu z vnútroštátnej úrovne na európsku 

úroveň. Európska komisia už v roku 2011 dokázala, že zavedenie CCCTB by malo pre 

Európsku úniu a členské štáty negatívne hospodárske dôsledky. Poslancom nie je jasné, prečo 

by k takémuto poklesu prosperity nemalo dôjsť aj v prípade predmetných návrhov. Z 

dokumentov Európskej komisie takisto nevyplýva pridaná hodnota pre všetkých zúčastnených 

aktérov. Návrh by Holandsko stál hospodársky rast, zamestnanosť a príjmy z daní. Pomerne 

dobre môže fungovať v prípade veľkých krajín s výrobným priemyslom, ale rozhodne nie je 

vhodný pre malé krajiny s otvorenou ekonomikou, akou je Holandsko. CCCTB by bola 

povinná pre podniky s obratom viac než 750 miliónov EUR; tým by sa vykonávanie návrhu 

so všetkými súvisiacimi nákladmi skomplikovalo a sťažilo, keďže existujú dva rôzne daňové 

systémy. Poslanci za VVD sa nazdávajú, že nie je prospešné ani potrebné prejsť na európskej 

úrovni ku konsolidácii a prerozdeleniu ziskov. V rámci OECD už platia dohody o 

vzájomných transferových cenách, na základe ktorých sa zisk rozdeľuje na medzinárodnej 

úrovni (a ktoré sa líšia od kľúča na určenie príspevkov). Navrhovaný kľúč na určenie 

príspevkov je okrem toho nevýhodný pre moderné ekonomiky, pretože sa nezohľadňuje 

vytváranie hodnoty prostredníctvom nehmotného majetku a finančných aktív. V spoločnosti 

sa ozýva čoraz viac hlasov proti presunu právomocí do Bruselu. Európska komisia týmto dáva 

najavo, že je hluchá a slepá voči kritike zo strany spoločnosti a je tak živnou pôdou 

euroskepticizmu. Komisia vo svojom hodnotení nijako nezohľadnila spoločenské dôsledky 

tejto rastúcej nespokojnosti. 

 

Poslanci za PvdA sa domnievajú, že predmetné smernice sú v súlade so zásadou subsidiarity. 

Uznávajú, že politika v oblasti priamych daní je v zásade vyhradená pre jednotlivé členské 

štáty. To nič nemení na tom, že členské štáty majú významné spoločné záujmy aj v tejto 

oblasti. Existuje široký medzinárodný konsenzus, že vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je 

nežiaducim javom. Zároveň vládne široký konsenzus o tom, že problém vyhýbania sa 

daňovým povinnostiam možno najlepšie riešiť na medzinárodnej úrovni. Okrem toho, 

harmonizácia prispeje k zlepšeniu fungovania vnútorného trhu a zastaveniu neželanej 

konkurencie medzi členskými štátmi v oblasti dane z príjmov právnických osôb. 

 

Poslanci za PvdA sa domnievajú, že problém vyhýbania sa daňovým povinnostiam si právom 

vyžaduje maximálnu pozornosť. Podľa odhadov OECD prichádzajú vlády v dôsledku 

vyhýbania sa daňovým povinnostiam každoročne o 240 miliárd USD. Na podnet skupiny G20 

bolo preto prijaté dôležité politické rozhodnutie. Problém vyhýbania sa daňovým 

povinnostiam treba riešiť koordinovane na globálnej úrovni. Pod vedením OECD bol začatý 

projekt na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS). Všetky členské štáty 

EÚ prijali príslušné opatrenia v súlade s výsledkami projektu BEPS a vznikla smernica o 

opatreniach proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ATAD). 

 

Poslanci za PvdA uvádzajú, že projekt BEPS nás naučil, že vyhýbanie sa daňovým 

povinnostiam je možné aj napriek rozdielom medzi daňovými systémami. Na európskom 

kontinente je to rozhodne významný faktor. Výrazná hospodárska prepojenosť, drobné 

prekážky cezhraničných kapitálových tokov a zároveň veľké rozdiely medzi fiškálnymi 

systémami vedú k tomu, že možností vyhýbania sa daňovým povinnostiam na kontinente je 

bezpočet. Poslanci upozorňujú, že členské štáty to tiež jednomyseľne uznali, a to tým, že sa 

spoločne zúčastnili na projekte BEPS a spoločne prijali smernicu ATAD. 
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Posledným prvkom pri zmenšovaní rozdielov medzi systémami by podľa poslancov za PvdA 

mala byť CCCTB. CCTB možno v tejto súvislosti považovať za prvý krok. CCTB ďalej 

zužuje priestor na zneužívanie rozdielov týkajúcich sa kvalifikácií, rozdielov týkajúcich sa 

ocenení, lehôt odpisovania atď. S CCCTB je takto vyhýbanie sa daňovým povinnostiam úplne 

nemožné. Návrhy, ktoré k CCCTB vedú, sú preto v úplnom súlade so zámerom všetkých 

členských štátov riešiť problém vyhýbania sa daňovým povinnostiam spoločne. Zároveň je v 

záujme všetkých členských štátov, aby podniky platili dane v súlade so zákonom a už 

nemohli manipulovať svoje daňové zaťaženie. 

 

EÚ má jednotný trh pre tovar a služby. Prekážky medzi členskými štátmi sa odstraňujú v 

maximálnej možnej miere a v maximálnej možnej miere sa odstraňujú aj konkurenčné 

rozdiely. Poslanci za PvdA zastávajú názor, že rozdiely medzi systémami dane zo zisku 

predstavujú asi najvýraznejšiu existujúcu prekážku vnútorného trhu. Záleží na tom, v ktorom 

členskom štáte sa nachádza sídlo, v ktorom členskom štáte sa nachádza predajňa a v ktorom 

členskom štáte je uložená nadbytočná hotovosť. Skutočnosť, že sídlo sa nachádza v 

Holandsku, predajňa v Írsku a nadmerná hotovosť sa spravuje v Belgicku, má prevažne 

daňové dôvody. Ide tu o zjavné narušenie trhu. Je preto úplne v súlade s ďalším posilnením 

vnútorného trhu odstrániť toto narušenie. CCTB a CCCTB k tomu prispejú. 

 

Poslanci za PvdA ďalej konštatujú, že v oblasti dane z príjmov právnických osôb dochádza k 

tzv. pretekom ku dnu. Krajiny sa snažia stimulovať hospodársku činnosť konkurovaním v 

oblasti sadzieb a základov dane zo zisku. Ide o tzv. hru s nulovým súčtom, keď víťaz získa 

hospodársku činnosť, ale na úkor hospodárskej činnosti niekde inde. Porazeným je bežný 

daňovník, ktorý sleduje, ako príjmy z dane zo zisku postupne klesajú. Ide o pokles, ktorý 

treba kompenzovať vyšším zdanením práce a spotreby. 

 

Poslanci za PvdA zastávajú názor, že takúto konkurenciu v oblasti dane z príjmov 

právnických osôb možno zastaviť len spoluprácou na európskej úrovni. Hlavnú úlohu pritom 

zohrávajú najmä menšie členské štáty EÚ. EÚ má jedinečné kapacity nato, aby vytvorila 

rovnaké podmienky a v niektorých prípadoch ich aj stanovila pre okolité krajiny, s ktorými 

udržuje intenzívne obchodné kontakty. Riešenie problému škodlivej konkurencie v oblasti 

daní je v záujme všetkých členských štátov. Vzájomný konkurenčný boj by mal prebiehať na 

základe faktorov zvyšujúcich produktivitu, ako sú vzdelávanie, infraštruktúra a dobrá správa. 

CCTB a CCCTB môžu prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa. 

 

Poslanci za SP zaujali pozitívne stanovisko k minimálnej úrovni EÚ pre základ a sadzby dane 

z príjmov právnických osôb. Možno tak skoncovať s tzv. pretekmi ku dnu. Predmetný návrh 

sa však v kľúčových bodoch odlišuje od pozície poslancov za SP. Komisia sa nerozhodla 

navrhnúť minimálnu sadzbu a minimálny základ, hoci by tým členské štáty získali väčšiu 

slobodu pri zavádzaní daňových systémov podľa vlastného uváženia. Poslanci za SP sa 

domnievajú, že návrhy Komisie vedú v prípade spoločností s obratom nižším než 

750 miliónov EUR k tomu, že si môžu i naďalej vyberať medzi daňovými systémami podľa 

najvýhodnejších podmienok. Ich možnosti takéhoto výberu sa dokonca rozširujú, keďže treba 

vytvoriť nový systém dane zo zisku, pre ktorý sa môžu podniky rozhodnúť. Poslanci za SP si 

preto nemyslia, že návrhy vedú k obmedzeniu „narušení vyplývajúcich z terajšej interakcie 28 

vnútroštátnych daňových systémov“, čo je zámerom Komisie. 

SP sa preto nazdáva, že návrhy sú v rozpore so zásadou subsidiarity. 
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Poslanci za CDA sa domnievajú, že predmetné návrhy EÚ sú v rozpore so zásadou 

subsidiarity. Návrhy neprispievajú k sledovanému cieľu, ktorým je boj proti vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam. Na dosiahnutie tohto zámeru však už bolo prijaté opatrenie, keď bola 

prijatá smernica proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Okrem toho by tento návrh EÚ 

mohol vytvoriť nové príležitosti na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, ak spoločnosti s 

obratom nižším než 750 miliónov EUR dostanú možnosť zvoliť si medzi harmonizovaným 

základom alebo základom stanoveným podľa vnútroštátneho daňového práva. Pri absencii 

jednoznačného prístupu k riešeniu problému vyhýbania sa daňovým povinnostiam možno 

vyvodiť jediný záver, a to ten, že návrhy EÚ predstavujú zmenu právnych predpisov v oblasti 

daní, ktorá spadá do pôsobnosti členských štátov. Aj pokiaľ ide o rozdelenie ziskov medzi 

členské štáty, poslanci zastávajú názor, že ide o rozpor so zásadou subsidiarity. Podľa 

poslancov za túto parlamentnú skupinu nie je na EÚ, aby uzatvárala dohody v tejto oblasti, 

keď už v rámci OECD existujú dohody o vzájomných transferových cenách. Návrhy EÚ sa od 

týchto dohôd líšia. 

 

Poslanci za PVV dospeli k záveru, že sa v dostatočnej miere nepreukázalo, že postup 

Európskej únie má výhody v porovnaní s postupom jednotlivých samostatne postupujúcich 

členských štátov. 

 

Nazdávajú sa, že zavedenie smerníc by nebolo výhodné pre všetky zainteresované strany, 

a preto treba zvážiť výhody pre jednu stranu a nevýhody pre druhú stranu. V tejto súvislosti 

poslanci za PVV upozorňujú, že pozitívny vplyv na prosperitu EÚ ako celku by bol veľmi 

obmedzený. Poslanci za PVV konštatujú, že zavedenie navrhovaných smerníc by malo 

dokonca negatívny vplyv na HDP EÚ ako celku. 

 

Z posúdenia vplyvu Európskej komisie k predchádzajúcemu návrhu smernice o CCCTB 

vyplýva, že jej zavedenie by podľa očakávania viedlo k poklesu HDP na úrovni EÚ. 

 

V prípade Holandska by zavedenie navrhovanej smernice o CCCTB bolo nevýhodné z 

hľadiska celkovej prosperity. Pre väčšinu členských štátov to znamená pokles HDP. Na 

základe údajov z roku 2011 môže pokles HDP v prípade Holandska dosiahnuť až 1,69 %, čo 

zodpovedá poklesu prosperity na úrovni 11 – 12 miliárd EUR. Poslanci za PVV sú 

znepokojení, že zavedenie navrhovanej smernice o CCCTB by prinieslo značné zníženie 

úrovne investícií v Holandsku. 

 

Zavedenie navrhovanej smernice o CCCTB by znamenalo stratu rozpočtových príjmov. 

Navrhované zníženie daňového základu by prinieslo zníženie daňových príjmov v Holandsku 

a ostatných členských štátoch. Podľa poslancov za PVV dochádza k takémuto zásahu do 

rozpočtovej pozície členských štátov v kontexte Paktu stability a rastu vždy v nevhodnom 

momente. 

 

Poslanci preto zastávajú názor, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

 

Takisto sa domnievajú, že opatrenia EÚ presahujú rámec toho, čo je potrebné na splnenie 

cieľov zmluvy, a preto sa nazdávajú, že návrh nie je v súlade so zásadou proporcionality. 

Uvádzajú v tejto súvislosti tieto argumenty: 

 

zavedenie nového systému je spojené s vysokými nákladmi. Pritom by to znamenalo ďalšiu 

úlohu v súvislosti so zmluvami týkajúcimi sa daní, ktoré sú založené na súčasnom systéme, 
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a nie na navrhovanej situácii s dodatočným systémom. Aj toto považujú poslanci za PVV za 

nežiaduce a neúmerné v porovnaní so zamýšľanými výhodami. 

 

Navyše navrhovaný kľúč na určenie príspevkov pre spoločný (cezhraničný) konsolidovaný 

zisk by znevýhodnil členské štáty s rozsiahlym odvetvím služieb, pretože nehmotný majetok a 

finančné aktíva nie sú zahrnuté do modelu prerozdelenia. Holandsko patrí medzi krajiny, 

ktoré by tým boli neúmerne znevýhodnené. 

 

Poslanci za D66 podporujú harmonizovaný európsky základ pre daň z príjmov právnických 

osôb. Domnievajú sa teda, že CCTB je v súlade so zásadou subsidiarity. To nič nemení na 

tom, že majú kritický postoj k podobe návrhu EÚ o CCTB a CCCTB. Napríklad CCCTB 

využíva užší základ dane z príjmu právnických osôb v porovnaní so súčasným holandským 

základom. Okrem toho tento základ nezodpovedá platným zmluvám v oblasti daní a poslanci 

vidia výzvy aj v súvislosti s vykonávaním návrhu. 

 

Pokiaľ ide o návrh pre konsolidovaný základ – CCCTB, poslanci sú v súvislosti s podobou 

návrhu ešte o niečo zdržanlivejší. Navrhovaný kľúč na určenie príspevkov, ktorý sa využíva v 

prípade CCCTB, nie je pre Holandsko výhodný. Kľúč na určenie príspevkov musí vo väčšej 

miere zohľadňovať menšie krajiny s rozsiahlym inovatívnym odvetvím služieb. Napriek 

kritickému pohľadu na podobu návrhu sa poslanci za D66 domnievajú, že CCCTB je v súlade 

so zásadou subsidiarity. 

 

Poslanci za D66 podporujú európsky prístup k riešeniu problému vyhýbania sa daňovým 

povinnostiam. Nazdávajú sa, že problém vyhýbania sa daňovým povinnostiam možno účinne 

riešiť iba na európskej úrovni. Nevidia teda dôvod nato, aby návrhom o CCTB či CCCTB 

udelili „žltú kartu“. 

 

Poslanci za Kresťanskú úniu vzali na vedomie navrhované smernice Rady o spoločnom 

základe dane z príjmov právnických osôb (CCTB) a spoločnom konsolidovanom základe 

dane z príjmov právnických osôb (CCCTB). Uznávajú, že vyhýbanie sa daňovým 

povinnostiam predstavuje cezhraničný problém, ktorý si vyžaduje cezhraničný prístup. Vidia 

teda pridanú hodnotu európskych dohôd. Čo sa týka spôsobu, akým sa v navrhovaných 

smerniciach rieši problém vyhýbania sa daňovým povinnostiam, zaujímajú kritické 

stanovisko. Treba pritom uviesť, že kritika CCCTB má zásadnejší charakter než kritika 

CCTB. Európske započítanie pridelených ziskov a strát spoločnosti s nadnárodným 

pôsobením, ako sa navrhuje v prípade CCCTB, zachádza z pohľadu týchto poslancov 

priďaleko a predstavuje nezodpovedné porušenie zásady subsidiarity. Hoci CCTB si takisto 

ešte vyžaduje zlepšenie, poslanci za Kresťanskú úniu sa nazdávajú, že nie je v rozpore so 

zásadou subsidiarity. Domnievajú sa, že rozsiahlejšia harmonizácia daní zo zisku je 

nevyhnutná, a to tak na účely boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako aj na 

zastavenie tzv. pretekov ku dnu v oblasti daní zo zisku. Podľa názoru týchto poslancov je 

preto „žltá karta“ odôvodnená v prípade CCCTB, nie však v prípade CCTB. 

 

Poslanci za Zelenú ľavicu sa domnievajú, že návrhy smerníc EÚ o CCTB a o CCCTB sú v 

súlade so zásadou subsidiarity. Zdôrazňujú, že stanovisko kabinetu k tejto veci sa výrazne líši 

od ich stanoviska, a dištancujú sa od negatívneho stanoviska kabinetu v súvislosti so zásadou 

subsidiarity. 
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Poslanci za Zelenú ľavicu, podobne ako Komisia, považujú vyhýbanie sa daňovým 

povinnostiam do značnej miery za cezhraničný problém. Bolo by dokonca možné tvrdiť, že 

suverenita jednotlivých členských štátov je už v súčasnosti ohrozená, pretože zisky možno 

ľahko presúvať cez hranice, na čo však dokážu systémy len sotva reagovať, čím dochádza k 

oslabovaniu základu. Povolenie vyhýbania sa daňovým povinnostiam tak poškodzuje 

rozhodovaciu právomoc členských štátov. Vyžaduje si to medzinárodný prístup a EÚ je 

logicky správnou inštitúciou na jeho prijatie. 

 

Poslanci za Zelenú ľavicu sa tiež nazdávajú, že to, že harmonizácia regulácie predaja 

výrobkov vedie aj k harmonizácii regulácie tržieb z takéhoto predaja, je logickým dôsledkom 

rozsiahlej integrácie vnútorného trhu. 

 

Ďalej považujú za čudné zaujať k smerniciam týkajúcim sa príjmov negatívne stanovisko z 

hľadiska zásady subsidiarity, hoci EÚ už stanovila rozsiahle pravidlá v súvislosti s výdavkami 

a vyrovnanosťou rozpočtu v rámci Paktu stability a rastu. Poslancom sa preto zdá iba logické, 

že možno uzatvárať dohody, aj pokiaľ ide o stranu príjmov. 

 

Poslanci zaujímajú pozitívne stanovisko aj z hľadiska proporcionality. Holandský kabinet sa 

domnieva, že smernice nie sú potrebné a viedli by k množstvu dodatočných pravidiel. 

Poslanci sa však nazdávajú, že potrebné sú, a považujú príslušné opatrenia za primerané. 

Miera, v akej v súčasnosti dochádza k vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, si naliehavo 

vyžaduje dôkladnú reguláciu a jasnú koordináciu. Poslanci si aj napriek tomu kladú otázku, či 

by nebolo vhodné zjednodušiť zavedenie smerníc, napríklad tým, že z návrhu sa vypustí 

možnosť voľby pre podniky. 

 

Poslanci za Zelenú ľavicu majú každopádne výhrady k obsahu smerníc. Považujú za logické, 

aby sa do smerníc zahrnuli aj základné úrovne, napríklad v prípade sadzby. Pýtajú sa, či to aj 

Komisia nepovažuje za vhodné, aby sa tak predchádzalo tzv. pretekom ku dnu v súvislosti so 

sadzbami. Ďalej sa domnievajú, že dôkladnejšiu pozornosť si vyžaduje otázka super-odpočtu 

nákladov na výdavky na výskum a vývoj, ako aj odpočtu pre vlastné imanie. 

 

Navyše zaujímajú poslanci za Zelenú ľavicu kritický postoj ku kľúču na určenie príspevkov v 

rámci smernice o CCCTB. So záujmom očakávajú alternatívne návrhy Komisie v tejto 

súvislosti, v ktorých by bol priestor napríklad pre nehmotný majetok a služby. Takisto sa 

pýtajú, ako Komisia hodnotí uskutočniteľnosť a či majú všetky členské štáty dostatočnú 

kapacitu na vykonávanie takýchto daňových predpisov. I keď teda poslanci hodnotia 

smernicu o CCCTB pozitívne z hľadiska subsidiarity, nazdávajú sa, že pokiaľ ide o jej obsah, 

treba vykonať ešte množstvo práce. 

 

Posúdenie právneho základu 

 

Čo sa týka právneho základu, poslanci za VVD považujú za dôležité výslovne podotknúť, že 

tieto smernice musia byť jednomyseľne prijaté v Rade. 

 

Poslanci za PvdA pokladajú za správny základ pre predmetné návrhy článok 115 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). CCTB a CCCTB môžu – ako už bolo uvedené – prispieť k 

lepšiemu fungovaniu vnútorného trhu. 
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Poslanci za SP sa domnievajú, že súčasný návrh spadá do rozsahu pôsobnosti článku 115 

ZFEÚ. 

 

Poslanci za CDA zastávajú názor, že Európska komisia sa opiera o správny právny základ. 

 

Poslanci za PVV si myslia, že ZFEÚ neposkytuje právny základ na zavedenie návrhov. ZFEÚ 

ako celok neobsahuje žiadny základ pre opatrenia v oblasti priameho zdaňovania. Pokiaľ ide o 

priame zdaňovanie, platí suverenita členských štátov. Články 110 –113 ZFEÚ však obsahujú 

ustanovenia v oblasti nepriameho zdaňovania. Tu však ide o daň z príjmov právnických osôb, 

ktorá sa považuje za priamu daň. 

 

Článok 115 ZFEÚ teda neposkytuje žiadny riadny právny základ pre tieto navrhované 

smernice, pretože sa týka fungovania vnútorného trhu, a nie priameho zdaňovania. Aj s 

ohľadom na konanie, ktoré sa navrhované smernice snažia riešiť, nemožno opomenúť priamy 

vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Predovšetkým nemožno hovoriť o priamom vplyve, 

ako sa požaduje v článku 115 ZFEÚ. 

 

Takisto sa zdôrazňuje, že prípadná uplatniteľnosť článku 115 ZFEÚ znamená, že táto 

smernica musí byť jednomyseľne prijatá v Rade. 

 

Poslanci za D66 zaujímajú pozitívne stanovisko k právnemu základu obidvoch návrhov EÚ. 

 

Poslanci za Kresťanskú úniu nemajú žiadne pripomienky k odkazu na článok 115 ZFEÚ v 

prípade oboch smerníc. 

 

Poslanci za Zelenú ľavicu hodnotia právny základ pozitívne a stotožňujú sa so stanoviskom 

Európskej komisie. Považujú za úplne logické, že ak musí fungovanie vnútorného trhu spadať 

do jednotného súboru pravidiel, treba doň zahrnúť i zdaňovanie tohto trhu. Domnievajú sa, 

podobne ako Komisia, že vďaka tomu bude systém odolnejší proti agresívnym daňovým 

stratégiám. Tieto návrhy tak podľa nich predstavujú zlepšenie fungovania vnútorného trhu. 

 


