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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko nizozemského Senátu týkající se 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 nizozemského Senátu 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 

B-1049 Brusel  

Belgie 

 

Datum: 21. prosince 2016 

Věc: Odůvodněné stanovisko k návrhům EU (COM(2016)683), (COM(2016)685) 

a (COM(2016)687) 

Naše značka: 160408u 

 

Vážený pane předsedo, 

 

Senát nizozemského parlamentu ověřil stanoveným postupem, zda jsou následující návrhy 

v souladu se zásadou subsidiarity: 

 návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických 

osob (CCCTB) – COM(2016)6831;

 návrh směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob (CCTB) – 

COM(2016)6852;

 návrh směrnice Rady o hybridních nesouladech se třetími zeměmi  – 

COM(2016)6873. 

 

Senát přitom uplatnil článek 5 Smlouvy o Evropské unii a protokol č. 2 k Lisabonské smlouvě 

o používání zásad subsidiarity a proporcionality. 

 

Tímto dopisem bych Vás rád informoval o stanovisku Senátu nizozemského parlamentu.  

Stejný dopis byl zaslán Evropskému parlamentu, Radě a nizozemské vládě. 

 

Většina Senátu se domnívá, že návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně 

z příjmu právnických osob, (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) 

COM(2016)6834, návrh směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob 

(Common Corporate Tax Base – CCTB) COM(2016)6855 a návrh směrnice o hybridních 

nesouladech se třetími zeměmi (COM(2016)687)6 je v rozporu se zásadou subsidiarity. 

 

Parlamentní strany, které k tomuto stanovisku dospěly na základě většinového hlasování, 

uvádějí s ohledem na svůj názor ohledně toho, zda jsou uvedené návrhy v souladu se zásadou 

subsidiarity a proporcionality, následující důvody: 

 

 

                                                 
1 Viz dokument E160043 na stránce www.europapoort.nl. 
2 Viz dokument E160044 na stránce www.europapoort.nl. 
3 Viz dokument E160044 na stránce www.europapoort.nl. 
4 Jedná se o názor těchto parlamentních stran: VVD (13 křesel), CDA (12 křesel), PVV (9 křesel), SP (9 křesel), 

ChristenUnie (3 křesla), PvdD (2 křesla), SGP (2 křesla) a 50Plus (2 křesla). 
5 Jedná se o názor těchto parlamentních stran: VVD (13 křesel), CDA (12 křesel), PVV (9 křesel), SP (9 křesel), 

ChristenUnie (3 křesla), PvdD (2 křesla), SGP (2 křesla) a 50Plus (2 křesla). 
6 Jedná se o názor těchto parlamentních stran: VVD (13 křesel), CDA (12 křesel), PVV (9 křesel), ChristenUnie 

(3 křesla), SGP (2 křesla) a 50Plus (2 křesla). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB) 

(COM(2016)683) 
 

Návrh směrnice, která je předchůdcem dvou návrhů směrnic – směrnice o společném základu 

daně z příjmů právnických osob a směrnice o společném konsolidovaném základu daně 

z příjmů právnických osob –, posoudila nizozemská vláda v roce 2011 kriticky. V té době 

se při posuzování dospělo k závěru, že návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. Stávající 

návrhy směrnic budou v rámci postupu, kterým musejí projít, vyžadovat další posouzení. Jedná 

se o širokou problematiku, jejíž důsledky nejsou z hlediska státních příjmů dostatečně jasné. 

Většina Senátu souhlasí s vládou v tom, že návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. Toto 

stanovisko zní následovně: 

„Vláda se domnívá, že návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity. Nevidí důvod, proč by 

se měla konsolidace a přerozdělování zisků organizovat na evropské úrovni. V rámci OECD už 

existují dohody o převodních cenách (které se liší od tohoto rozdělovacího poměru).“1 

 

Většina Senátu se kromě toho domnívá, že návrh je v rozporu se zásadou solidarity z těchto 

důvodů: 

 Není důvod, proč by měla být konsolidace v rámci EU pro skupiny s obratem 

nad 750 milionů EUR povinná. 

 Vzhledem k tomu, že v rámci OECD už existují dohody o převodních cenách, 

nebylo prokázáno, že by konsolidace měla pro vnitřní trh nějaké výhody.

 Posouzení dopadu směrnice, které provedla Evropská komise, se zakládá 

na nerealistických předpokladech (totiž že 16 zemí, včetně Nizozemska, zvýší 

svou sazbu daně z příjmů právnických osob).

 Riziko, že by to v konečném důsledku vedlo ke snížení příjmů z daně z příjmů 

právnických osob, je příliš velké.

 Spojitost s bojem proti daňovým únikům je nerealistická.

 Návrh neobsahuje minimální sazbu daně z příjmů právnických osob, např. ve výši 

20 %.

 

Většina Senátu se kromě toho domnívá, že návrh je v rozporu se zásadou proporcionality 

z těchto důvodů: 

 Návrh je příliš složitý a povede ke komplikovanému uplatňování (současně by 

existovaly tři systémy).

 Rozdělovací poměr je v neprospěch zemí, jako je např. Nizozemsko, které 

se specializuje na obchod a služby (obrat, dlouhodobá aktiva, kombinace 

mzdových nákladů a počtu zaměstnanců).

 V rámci OECD už existují dohody o převodních cenách, na jejichž základě 

se rozděluje zisk.

 

Společný základ daně z příjmů právnických osob (CCTB) (COM(2016)685)  

 

Většina Senátu souhlasí s vládou v tom, že návrh není v souladu se zásadou subsidiarity. Toto 

stanovisko zní následovně: 
 

„Vláda se domnívá, že návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity. Může podpořit cíle tohoto 

návrhu, totiž posílení vnitřního trhu, vytvoření takové atmosféry v EU, která by byla příznivá 

                                                 
1 Parlamentní dokumenty II 2016-2017, 34 604, č. 4, s. 11. 
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pro podnikání, a boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Pokud však návrhy představují 

při dosahování tohoto cíle vůbec nějakou pomoc, pak jen nepatrnou. Komise uvádí, že 

společný základ daně z příjmů právnických osob, který má posílit vnitřní trh, může být přijat 

pouze na úrovni EU. Podle názoru vlády z návrhů nevyplývá, že by evropské řešení mělo 

pro všechny strany, kterých se tato problematika týká, nějaký přínos. Zavedení částečně 

nepovinného systému by znamenalo, že by orgány musely provozovat dva různé systémy daně 

z příjmů právnických osob, což by z hlediska účinnosti jejich uplatňování představovalo jasnou 

nevýhodu. Navíc směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, která byla přijata 

v průběhu nizozemského předsednictví EU, už vedla ke značné harmonizaci daňového základu 

v členských státech, s cílem zabránit daňovým únikům. V návrhu směrnice CCTB se opakují 

opatření zaměřená na boj proti daňovým únikům, která jsou srovnatelná s opatřeními směrnice 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Pokud však další opatření v návrhu CCTB 

představují při dosahování tohoto cíle vůbec nějakou pomoc, pak jen nepatrnou. Je proto 

otázkou, zda a do jaké míry nabízí tento návrh další možnosti v boji proti daňovým únikům.“1 

 

Většina Senátu uvádí ohledně svého názoru, že návrh není v souladu se zásadou subsidiarity, 

tyto další důvody: 

 Cíle, kterými je vytvoření investičního prostředí v EU, které by bylo příznivější 

pro podnikání, a boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem, nejsou splněny.

 Požadovaného sjednocení daňového základu (hlavně na základě uplatňování té 

části balíčku opatření, která se věnuje erozi základu daně a přesouvání zisku – 

BEPS) bude dosaženo už na základě směrnice EU proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem.

 Návrh narušuje nizozemskou koncepci zdanitelného zisku, omezuje výjimky 

z účasti na tomto systému a ukončuje platnost zvláštního daňového režimu 

pro činnost spojenou s vývojem a výzkumem (daňových úlev ve spojitosti 

s inovacemi).

 Návrh zbytečně zachází ještě dále než balíček předpisů OECD (BEPS).

 

Většina Senátu se domnívá, že návrh je v rozporu se zásadou proporcionality z těchto důvodů: 

 Návrh je příliš složitý a povede ke komplikovanému uplatňování (současně by 

existovaly tři systémy).

 Dočasná omezená možnost převodu ztrát může vést k tomu, že bude docházet 

k umělému převodu ztrát z jiných členských států.

 

Návrh směrnice Rady o hybridních nesouladech se třetími zeměmi (COM(2016)687) 

 

Návrh směrnice o hybridních nesouladech s třetími zeměmi je zaměřen v první řadě na boj 

proti agresivním formám vyhýbání se daňovým povinnostem, může však mít vliv také 

na důležité struktury z hlediska vytváření pracovních míst v Nizozemsku a na atraktivitu 

Nizozemska jako země vhodné k zakládání podniků, zejména v případě amerických firem. 

Většina Senátu se domnívá, že návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity, a uvádí následující 

konkrétní důvody: 

 Návrh narušuje nizozemský daňový systém.

 Návrh jde ještě dále, než zamýšlela OECD.

                                                 
1 Parlamentní dokumenty II 2016-2017, 34 604, č. 4, s. 11. 
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 Návrh vytváří situaci, kdy je daň uložena (nebo kdy je zamítnuta žádost 

o poskytnutí daňové úlevy) v členském státě, ačkoli se přidaná hodnota vytváří 

ve třetí zemi. Proto by měla být daň uložena v této zemi. To vede k tomu, že 

neunijní společnosti, které chtějí podnikat na vnitřním trhu, jsou z hlediska své 

konkurenceschopnosti znevýhodněny.

 

A nakonec se většina Senátu domnívá, že návrh je v rozporu se zásadou proporcionality 

z těchto důvodů: 

 Přednost by se měla dát celosvětovému přístupu (bod 2 činnosti v oblasti BEPS 

v rámci OECD).

 Tento návrh je pro Nizozemsko mimořádně nevýhodný (zejména pokud jde 

o investice amerických společností a o stávající pracovní místa).

 Bylo by lepší nejdříve vyčkat a zjistit, jakou daňovou politiku bude prosazovat 

příští americká vláda, protože je dost dobře možné, že hybridní subjekty a nástroje 

budou v budoucnu z amerického hlediska méně přitažlivé.

 

Většina Senátu nizozemského parlamentu se z těchto důvodů domnívá, že návrh směrnice 

o společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob, (Common 

Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) (COM(2016)683), návrh směrnice o společném 

základu daně z příjmů právnických osob (Common Corporate Tax Base – CCTB) 

(COM(2016)685) a návrh směrnice o hybridních nesouladech se třetími zeměmi 

(COM(2016)687) jsou v rozporu se zásadou subsidiarity a proporcionality.  

 

 Předseda horní komory nizozemského parlamentu 

 

A. Broekers-Knol 

 

 


