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Výbor pre právne veci 
 

12.1.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU K 

SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko holandskej Prvej komory 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 Prvá 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. 



 

PE597.411v01-00 2/5 NP\1113837SK.docx 

SK 

PRÍLOHA 

predseda Európskej komisie 

Jean-Claude Juncker 

B-1049 Brusel 

Belgicko 

 

21. decembra 2016 

Vec: Odôvodnené stanovisko k návrhom EÚ (COM(2016)683), (COM(2016)685) a 

(COM(2016)687) 

Naša značka: 160408u 

 

Vážený pán Juncker, 

 

Prvá komora holandského parlamentu preskúmala z hľadiska zásady subsidiarity a v súlade s 

postupom stanoveným na tento účel tieto návrhy:  

 

 návrh smernice o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických 

osôb (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) (COM(2016)683)1; 

 návrh smernice o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (Common 

Corporate Tax Base – CCTB) (COM(2016)685)2; 

 návrh smernice, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami (COM(2016)687)3. 

 

Uplatnila pritom článok 5 Zmluvy o EÚ a Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a 

proporcionality pripojený k Lisabonskej zmluve. 

 

Týmto listom Vás informujem o stanovisku Prvej komory holandského parlamentu. Rovnaké 

listy boli odoslané Európskemu parlamentu, Rade a holandskej vláde. 

 

Väčšina poslancov Prvej komory sa domnieva, že návrhy smerníc o spoločnom 

konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2016)683)4, o 

spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (CCTB) (COM(2016)685)5 a o 

hybridných nesúladoch s tretími krajinami (COM(2016)687)6 nie sú v súlade so zásadou 

subsidiarity. 
 

Poslanecké kluby, ktorých väčšina členov dospela k tomuto záveru, zdôvodňujú svoje 

stanovisko v súvislosti so zásadou subsidiarity a proporcionality v prípade predmetných 

návrhov takto: 

 

                                                 
1 Pozri dokumentáciu č. E160043 na www.europapoort.nl. 
2 Pozri dokumentáciu č. E160044 na www.europapoort.nl. 
3 Pozri dokumentáciu č. E160046 na www.europapoort.nl. 
4 Ide o poslancov týchto politických strán: VVD (13 kresiel), CDA (12 kresiel), PVV (9 kresiel), SP (9 kresiel), 

ChristenUnie (3 kreslá), PvdD (2 kreslá), SGP (2 kreslá) a 50Plus (2 kreslá). 
5 Ide o poslancov týchto politických strán: VVD (13 kresiel), CDA (12 kresiel), PVV (9 kresiel), SP (9 kresiel), 

ChristenUnie (3 kreslá), PvdD (2 kreslá), SGP (2 kreslá) a 50Plus (2 kreslá). 
6 Ide o poslancov týchto politických strán: VVD (13 kresiel), CDA (12 kresiel), PVV (9 kresiel), ChristenUnie (3 

kreslá), SGP (2 kreslá) a 50Plus (2 kreslá). 

http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
http://www.europapoort.nl/
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Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) 

(COM(2016)683) 
 

Holandská vláda ešte v roku 2011 zaujala kritické stanovisko k návrhu smernice, ktorý 

predchádzal dvom návrhom smerníc o spoločnom (konsolidovanom) základe dane z príjmov 

právnických osôb. Toto stanovisko vtedy viedlo k záveru, že daný návrh nie je v súlade so 

zásadou subsidiarity. Predmetné návrhy smerníc si v priebehu postupu, ktorým ešte musia 

prejsť, budú vyžadovať podrobnejšie preskúmanie. Ide o rozsiahlu problematiku, pričom nie je 

dosť jasné, čo to bude znamenať z hľadiska verejných financií. Väčšina poslancov Prvej 

komory súhlasí s vládou a nazdáva sa, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. 

Stanovisko vlády znie takto: 

„Kabinet sa domnieva, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity.  

 Zastáva názor, že nie je potrebné prejsť ku konsolidácii a prerozdeleniu ziskov na európskej 

úrovni. 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)“.7 

 

Navyše, väčšina poslancov Prvej komory sa domnieva, že návrh nie je v súlade so zásadou 

subsidiarity z týchto dôvodov: 

 nie je dôvod, aby sa v rámci EÚ stanovila povinnosť konsolidácie v prípade podnikov 

s obratom nad 750 miliónov eur; 

 pre vnútorný trh to neprinesie žiadne preukázateľné výhody, pričom v rámci OECD už 

existujú dohody o vzájomných transferových cenách; 

 posúdenie vplyvu, ktoré vypracovala Európska komisia, je založené na nerealistických 

hypotézach (podľa ktorých 16 krajín vrátane Holandska zvýši sadzbu dane z príjmov 

právnických osôb); 

 riziko, že to nakoniec povedie k nižším príjmom z dane z príjmov právnických osôb v 

Holandsku, je príliš vysoké; 

 súvislosť s bojom proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam nie je ani zďaleka taká 

zrejmá; 

 návrh neobsahuje žiadnu minimálnu sadzbu dane z príjmov právnických osôb, 

napríklad vo výške 20 %.  

 

 

Okrem toho sa väčšina poslancov Prvej komory nazdáva, že návrh nie je v súlade so zásadou 

proporcionality, a to z týchto dôvodov: 

 ide o príliš komplikovaný návrh, ktorý znamená zložité vykonávanie (tri súbežné 

systémy); 

 kľúč na určenie príspevkov je nevýhodný v prípade krajín zameraných na obchod a 

služby, akou je i Holandsko (obrat, dlhodobý majetok, kombinácia mzdových 

nákladov a počtu zamestnancov); 

 v rámci OECD už existujú dohody o vzájomných transferových cenách, na základe 

ktorých sa rozdeľujú zisky. 

 

Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb (CCTB) (COM(2016)685)  

 

 

                                                 
7 Parlamentné dokumenty II 2016 – 2017, 34 604, č. 4, s. 11. 
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Väčšina poslancov Prvej komory súhlasí s vládou a nazdáva sa, že návrh nie je v súlade so 

zásadou subsidiarity. Stanovisko vlády znie takto: 
 

„Kabinet sa domnieva, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Stotožňuje sa s cieľmi 

tohto návrhu, ktorými sú posilnenie vnútorného trhu a podnikateľského prostredia v EÚ a 

riešenie problému vyhýbania sa daňovým povinnostiam. Návrhy však k dosiahnutiu týchto 

cieľov neprispievajú vôbec alebo len vo veľmi obmedzenej miere. 

Komisia uvádza, že spoločný základ dane na účely posilnenia vnútorného trhu možno stanoviť 

iba na úrovni EÚ. Kabinet sa domnieva, že z návrhov nie je zrejmé, že by riešenie na európskej 

úrovni malo pre všetky zúčastnené strany pridanú hodnotu.“ Uplatňovanie čiastočne 

voliteľného systému znamená, že úrady musia v oblasti dane z príjmov právnických osôb 

uplatňovať namiesto jedného dva rôzne daňové systémy, čo má jednoznačné nevýhody, pokiaľ 

ide o efektivitu vykonávania. Okrem toho, smernica zameraná na boj proti vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam, ktorá bola prijatá za holandského predsedníctva EÚ, už z veľkej časti 

priniesla harmonizáciu základu dane v členských štátoch, s cieľom predchádzať zneužívaniu. 

Opatrenia proti zneužívaniu, ktoré sú porovnateľné s opatreniami smernice o boji proti 

vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, sú takisto súčasťou návrhu o CCTB. Ostatné opatrenia z 

návrhu o CCTB nijako nenapomáhajú splnenie tohto cieľa alebo len vo veľmi obmedzenom 

rozsahu. Je teda otázne, či a do akej miery možno týmto návrhom prijať doplňujúce opatrenia 

na boj proti zneužívaniu.“8 

 

Väčšina poslancov Prvej komory uvádza tieto doplňujúce dôvody, pre ktoré sa domnieva, že 

návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity: 

 ciele, ktorými sú posilnenie podnikateľského prostredia v EÚ a boj proti vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam, sa neplnia; 

 už smernica EÚ o opatreniach proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ATAD) 

povedie k želanej harmonizácii základu (väčšinou ide o vykonávanie časti balíka 

opatrení na zabránenie narúšaniu základu dane a presunu ziskov (BEPS)); 

 návrh oslabuje holandský koncept zdaniteľného zisku, obmedzuje oslobodenie príjmu 

z podielu na zisku od zdanenia a ukončuje režim inovácií; 

 návrh zbytočne presahuje rámec balíka opatrení OECD (BEPS). 

 

Väčšina poslancov Prvej komory sa nazdáva, že návrh nie je v súlade so zásadou 

proporcionality, a to z týchto dôvodov: 

 ide o príliš komplikovaný návrh, ktorý znamená zložité vykonávanie (tri súbežné 

systémy); 

 dočasná a obmedzená možnosť prevodu strát môže viesť k umelému dovozu strát z 

iných členských štátov EÚ. 

 

Návrh smernice, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami (COM(2016)687) 

 

Návrh smernice, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami, je vo svojej podstate 

zameraný proti agresívnemu vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ale takisto sa môže týkať 

štruktúr, ktoré sú dôležité z hľadiska pracovných miest v Holandsku a atraktivity Holandska 

ako krajiny usadenia najmä pre americké podniky. Väčšina poslancov Prvej komory sa 

domnieva, že návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity a uvádza nato tieto konkrétne 

dôvody: 

                                                 
8 Parlamentné dokumenty II 2016 – 2017, 34 604, č. 4, s. 11. 
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 návrh znamená oslabenie holandského systému zdaňovania; 

 návrh presahuje pôvodný zámer OECD; 

 návrh vedie k zdaneniu (alebo neodpočítateľnosti), zatiaľ čo pridaná hodnota vzniká v 

tretej krajine. K zdaneniu musí dôjsť tam. Z hľadiska podnikov mimo EÚ, ktoré chcú 

pôsobiť na vnútornom trhu, ide o konkurenčnú nevýhodu. 

 

A napokon, väčšina poslancov Prvej komory sa nazdáva, že návrh nie je v súlade so zásadou 

proporcionality, a to z týchto dôvodov: 

 uprednostňuje sa globálny prístup (bod 2 akčného plánu BEPS OECD); 

 návrh je pre Holandsko osobitne nevýhodný (najmä pokiaľ ide o investície 

amerických podnikov a súvisiace pracovné miesta); 

 lepšie je najskôr vyčkať, aká bude daňová politika novej americkej vlády, keďže je 

vysoko pravdepodobné, že hybridy budú v budúcnosti z amerického pohľadu menej 

atraktívne. 

 

Z uvedených dôvodov dospela Prvá komora holandského parlamentu väčšinovo k záveru, že 

návrhy smerníc o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb 

(Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB) (COM(2016)683), o spoločnom 

základe dane z príjmov právnických osôb (Common Corporate Tax Base – CCCTB) 

(COM(2016)685) a o hybridných nesúladoch s tretími krajinami (COM(2016)687) sú v 

rozpore so zásadami subsidiarity a proporcionality. 

 

Predseda Prvej komory holandského parlamentu, 

 

A. Broekers-Knol 

 


