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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Európsky parlament 
2014-2019  

 

Výbor pre právne veci 
 

23.2.2017 

ODÔVODNENÉ STANOVISKO 
NÁRODNÉHO PARLAMENTU 

K SUBSIDIARITE 

Vec: Odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu (Riksdagen) k návrhu smernice 

Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb 

 (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. 

Švédsky parlament poslal odôvodnené stanovisko k uvedenému návrhu smernice pripojené 

v prílohe. 

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 

v pôsobnosti Výboru pre právne veci. 
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PRÍLOHA 

Oznámenie švédskeho parlamentu 

2016/17:110 

A 002016 14. 2. 2017 

ŠVÉDSKY PARLAMENT 

 

Predseda Európskeho parlamentu 

 

Predseda Rady Európskej únie 

 

Predseda Európskej komisie 

 

Predložením odôvodneného stanoviska švédskeho parlamentu, ktoré je uvedené v prílohe 2 

pripojeného oznámenia, by som chcel oznámiť, že švédsky parlament dnes schválil návrh 

výboru pre daňové otázky týkajúci sa rozhodnutia švédskeho parlamentu, ktorý je uvedený 

v oznámení 2016/17:SkUl 7, Posúdenie zásady subsidiarity v návrhu Komisie na smernicu 

Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb. 

 

V Štokholme 14. decembra 2016 

 

Urban Ahlin   Claes Mårtensson 
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PRÍLOHA 2 

 

Odôvodnené stanovisko švédskeho parlamentu 

 

Švédsky parlament chce zdôrazniť, že je potrebné zachovať daňovú zvrchovanosť členských 

štátov, pokiaľ ide o priame dane. Každý členský štát má na národnej úrovni právomoc zaistiť 

sociálne zabezpečenie výberom daní a vhodným používaním daňových príjmov. Príliš široké 

uplatňovanie predpisov poskytujúcich Únii legislatívne právomoci vedie napokon 

k podkopávaniu zvrchovanosti členských štátov, pokiaľ ide o výber daní a udržiavanie 

dostatočných daňových príjmov na financovanie sociálneho zabezpečenia. 

Komisia tvrdí, že je nepravdepodobné, aby sa návrh o spoločnom konsolidovanom 

základe dane z príjmov právnických osôb prijal vcelku, a že návrh sa musí vykonať v dvoch 

etapách. Vzhľadom na to Komisia navrhuje, aby sa konsolidácia ako predmet samostatného 

návrhu v druhej etape začala až po tom, ako sa v prvej etape dosiahne politická dohoda 

o záväzných ustanoveniach týkajúcich sa spoločného základu dane z príjmov právnických 

osôb. Komisia teda predložila dva návrhy smerníc: návrh spoločného základu dane z príjmov 

právnických osôb a návrh spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických 

osôb. 

Táto časť návrhu obsahuje v prvom rade ustanovenia o definitívnom odpočte ziskov 

a strát a prideľovania príjmov. Komisia, ktorá posudzovala dodržanie zásady subsidiarity 

v obidvoch návrhoch – v návrhu o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb aj 

v návrhu o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb, uvádza, že 

cieľom návrhu je okrem iného podporovať rast a investície, uľahčovať cezhraničný obchod, 

dosiahnuť zjednodušenie v administratívnej oblasti a bojovať proti vyhýbaniu sa daňovým 

povinnostiam. 

Švédsky parlament na úvod konštatuje, že skutočnosť, že ciele, ktoré uvádza Komisia, 

sa týkajú celého balíka opatrení, t. j. obidvoch predložených návrhov smerníc, sťažuje 

možnosť posúdiť, či je možné splniť ciele jednotlivých návrhov uspokojivo na úrovni 

členských štátov alebo či ich možno lepšie splniť na úrovni Únie. 

Zdanenie príjmov právnických osôb je úzko prepojené s inými čiastkovými oblasťami 

daňovníctva a s politickými a hospodárskymi podmienkami v členských štátoch. Švédsky 

parlament sa domnieva, že pri navrhovaní dane z príjmov právnických osôb treba postupovať 

tak, aby každý členský štát mal možnosť zohľadňovať osobitné danosti z hľadiska štruktúry 

hospodárstva. Švédsky parlament preto súhlasí s názorom vlády, že je vhodnejšie, aby o tom, 

ako by sa mali zdaňovať príjmy právnických osôb, rozhodovali členské štáty. 

Pokiaľ ide o formu navrhovaného kľúča prideľovania, švédsky parlament konštatuje, 

že výsledok rozdelenia ziskov závisí od vnútroštátnych podmienok v jednotlivých členských 

štátoch a že bude preto rozdielny v rôznych členských štátoch. Švédsky parlament ďalej 

súhlasí s názorom vlády, že mnohé časti návrhu sú vágne a nepresne formulované, 

neprehľadné a obsahujú určite neobjasnené aspekty, napríklad to, ako návrh súvisí s  

už prijatými daňovými dohodami a aký by mala vplyv skutočnosť, že ustanovenia o účtovnej 

závierke nie sú prepojené s daňovým systémom. 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa švédsky parlament domnieva, že návrh Komisie 

o spoločnom konsolidovanom základe daní z príjmov právnických osôb nemožno považovať 

za zlučiteľný so zásadou subsidiarity. 


