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ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO 
VNITROSTÁTNÍHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITĚ 

Věc: Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu (Riksdag) 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 švédského 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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ŠVÉDSKÝ PARLAMENT 

 

předseda Evropského parlamentu 

 

předseda Rady Evropské unie 

 

předseda Evropské komise 

 

Předložením odůvodněného stanoviska švédského parlamentu uvedeného v příloze 2 

přiloženého sdělení Vám oznamuji, že švédský parlament dnes schválil návrh výboru pro 

daňové záležitosti týkající se rozhodnutí švédského parlamentu, který je uveden ve sdělení 

2016/17:SkU16 „Posouzení návrhu směrnice Rady o společném základu daně z příjmu 

právnických osob, který předložila Komise, z hlediska subsidiarity“. 

 

Stockholm 14. prosince 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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PŘÍLOHA 2 

 

Odůvodněné stanovisko švédského parlamentu 

 

Švédský parlament by chtěl zdůraznit, že pokud jde o přímé daně, je třeba zachovat základní 

zásadu daňové suverenity členských států. Zajištění sociálního zabezpečení prostřednictvím 

výběru daní a vhodného využívání daňových příjmů je v pravomoci jednotlivých členských 

států. Příliš široké uplatňování předpisů, které Unii propůjčují legislativní pravomoci, vede 

nakonec k podkopání suverenity členských států, pokud jde o výběr daní a udržení 

dostatečných daňových příjmů k financování sociálního zabezpečení. 

Komise uvádí, že návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob pravděpodobně nebude přijat jako celek, ale bude nutné jej zavést ve dvou 

etapách. Proto Komise navrhuje, aby byl návrh na konsolidaci ve druhé fázi odložen do té 

doby, než bude dosaženo politické dohody o závazných ustanoveních týkajících se 

společného základu daně z příjmů právnických osob v první fázi. Komise tedy předložila dva 

návrhy směrnic: návrh o společném základu daně z příjmů právnických osob a návrh o 

společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. 

Tato část návrhu obsahuje převážně ustanovení o definitivním vyrovnání zisků a ztrát 

a rozdělení zisků. Komise, která posoudila dodržení zásady subsidiarity v obou návrzích, tedy 

v návrhu společného základu daně z příjmů právnických osob a návrhu společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, uvedla, že cílem návrhů je mj. 

podpora růstu a investic, usnadnění přeshraničního obchodu, dosažení administrativních 

zjednodušení a boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem. 

Švédský parlament na úvod konstatuje, že skutečnost, že cíle, které uvádí Komise, se 

týkají celého balíčku o zdanění právnických osob, tj. obou uvedených návrhů směrnic, 

znesnadňuje možnost posoudit, zda cílů příslušných návrhů mohou uspokojivě dosáhnout 

členské státy, nebo jich lze lépe dosáhnout na úrovni Unie. 

Zdanění příjmů právnických osob je úzce spojeno s dalšími aspekty v daňové oblasti a 

s politickými a hospodářskými podmínkami členských států. Švédský parlament se domnívá, 

že zdanění příjmů právnických osob musí být koncipováno tak, aby každý jednotlivý členský 

stát mohl zohlednit konkrétní podmínky, pokud jde o strukturu jeho hospodářství. Švédský 

parlament proto souhlasí se stanoviskem vlády, že každý členský stát je zpočátku lépe 

schopen rozhodnout o tom, jak by se měly příjmy právnických osob zdaňovat. 

Pokud jde o podobu navrhovaného vzorce pro rozdělení, švédský parlament 

konstatuje, že výsledek rozdělení zisků závisí na vnitrostátních podmínkách jednotlivých 

členských států, a bude proto v jednotlivých členských státech značně rozdílný. Švédský 

parlament dále souhlasí se stanoviskem vlády, že mnohé části návrhu jsou vágní a nepřesně 

formulované, nepřehledné a rovněž obsahují nevyjasněné aspekty, například to, jak návrh 

souvisí s již přijatými daňovými dohodami a jaké dopady by měla skutečnost, že ustanovení o 

účetnictví nejsou propojená s daňovým systémem. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl švédský parlament k závěru, že návrh 

Komise o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob nelze pokládat 

za slučitelný se zásadou subsidiarity. 

 


