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PRIAME ZDAŇOVANIE: ZDAŇOVANIE
FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB

Oblasť priameho zdaňovania nie je priamo regulovaná európskymi právnymi predpismi.
Napriek tomu však niekoľko smerníc a judikatúra Súdneho dvora Európskej únie stanovujú
harmonizované normy pre zdaňovanie právnických i fyzických osôb. Okrem toho sa
záujem predchádzať daňovým únikom a dvojitému zdaneniu v EÚ zdôrazňuje v niekoľkých
oznámeniach. Na politickej úrovni sa diskutuje aj o možných daňových stanoviskách („tax
rulings“) pre veľké podniky v niektorých členských štátoch.

PRÁVNY ZÁKLAD

V Zmluve o EÚ sa výslovne nestanovujú legislatívne právomoci v oblasti priamych daní. Právne
predpisy o zdaňovaní spoločností sa zvyčajne zakladajú na článku 115 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie (ZFEÚ), ktorým sa umožňujú smernice na aproximáciu zákonov, iných právnych
predpisov a správnych opatrení členských štátov priamo ovplyvňujúcich vnútorný trh a ktorým
sa stanovuje jednomyseľnosť aj konzultačný postup.
Článok 65 ZFEÚ (voľný pohyb kapitálu) umožňuje členským štátom rozlišovať daňových
poplatníkov podľa miesta bydliska alebo miesta, kde investovali kapitál. Súdny dvor však
v roku 1995 rozhodol (vec C-279/93), že článok 45 ZFEÚ je priamo uplatniteľný v oblasti
daní a sociálneho zabezpečenia, pričom sa v ňom stanovuje, že voľný pohyb pracovníkov
„zahŕňa zrušenie akejkoľvek diskriminácie pracovníkov členských štátov na základe štátnej
príslušnosti […], pokiaľ ide o zamestnanie, odmenu za prácu a ostatné pracovné podmienky“.
Prostredníctvom článkov 110 – 113 ZFEÚ sú členské štáty povinné zrušiť dvojité zdaňovanie
v EÚ cestou rokovaní. Článkom 55 ZFEÚ sa zakazuje diskriminácia pri kapitálovej účasti
v spoločnostiach. Väčšina opatrení v oblasti priameho zdaňovania ostáva mimo právnych
predpisov EÚ. Rozsiahla sieť dvojstranných daňových zmlúv, ktoré uzavreli členské štáty, ako
aj tretie krajiny, sa vzťahuje na zdaňovanie cezhraničných príjmových tokov.

CIELE

Dva špecifické ciele sú: predchádzanie daňovým únikom a odstránenie dvojitého zdanenia.
Všeobecne môže byť určitá miera harmonizácie zdaňovania právnických osôb nevyhnutná na
zabránenie narušeniam hospodárskej súťaže (najmä pri investičných rozhodnutiach), ako aj na
predchádzanie daňovej súťaže a na zúženie priestoru na manipulačné účtovníctvo.

VÝSLEDKY

A. Zdaňovanie právnických osôb
Už niekoľko desaťročí sa diskutuje o návrhoch na harmonizáciu dane z príjmov právnických
osôb (Neumarkova správa z roku 1962, Van den Tempelova správa z roku 1970, návrh smernice
o zavedení ďalšieho systému zladenia daňových sadzieb v rozsahu 45 až 55 % z roku 1975).
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V roku 1980 Komisia oznámila, že tento pokus o harmonizáciu je odsúdený na neúspech
(COM(80)0139), a sústredila sa na opatrenie na dokončenie vnútorného trhu. V „usmerneniach
pre zdaňovanie právnických osôb“ z roku 1990 (SEC(90)0601) boli prijaté tri návrhy,
a to smernica o fúziách (90/434/EHS, teraz smernica 2009/133/ES), smernica o materských
a dcérskych spoločnostiach (90/435/EHS, teraz smernica 2011/96/EÚ) a dohovor o arbitrážnom
postupe (90/436/EHS). Navrhovaná smernica z roku 1991 o vyplácaní úrokov a licenčných
poplatkov medzi materskými spoločnosťami a dcérskymi spoločnosťami predstavuje názorný
príklad tvrdého boja s členskými štátmi: napriek zmene a bez ohľadu na priaznivé stanovisko
EP Komisia stiahla tento návrh, pretože sa nedosiahla dohoda v Rade. Ako súčasť „Montiho
balíka“ bolo v roku 1998 predložené nové znenie, prijaté ako smernica 2003/49/ES.
V roku 1991 bol zriadený aj Rudingov Výbor nezávislých odborníkov, ktorý vo svojej
správe odporučil akčný program na odstránenie dvojitého zdanenia, harmonizáciu sadzieb
dane z príjmov právnických osôb a zabezpečenie plnej transparentnosti daňových prázdnin
poskytovaných členskými štátmi na podporu investícií. Komisia vypracovala viacero návrhov,
ktoré boli neskôr stiahnuté.
Komisia v roku 1996 začala uplatňovať nový prístup k zdaňovaniu. V oblasti zdaňovania
podnikov boli hlavným výsledkom Pravidlá zdaňovania podnikov, prijaté ako uznesenie
Rady v roku 1998. Rada zriadila Skupinu pre pravidlá („Skupina Primarolo“), ktorá
mala preskúmať prípady nespravodlivého zdanenia podnikov. Skupina poukázala na 66
postupov v oblasti zdaňovania, ktoré majú byť odstránené v priebehu piatich rokov.
V roku 2001 Komisia pripravila „analytickú štúdiu zdaňovania podnikov v Európskom
spoločenstve“ (SEC(2001)1681). V dopĺňajúcom oznámení Komisie (COM(2001)0582) sa
konštatovalo, že hlavným problémom pre podniky bolo to, že sa na vnútornom trhu museli
prispôsobiť rôznym vnútroštátnym systémom zdaňovania. Komisia navrhla rôzne prístupy
s cieľom poskytnúť spoločnostiam konsolidovaný základ dane pre ich podnikateľské aktivity
v celej EÚ: zdaňovanie v domovskom štáte, dobrovoľný spoločný konsolidovaný základ dane,
európsku daň z príjmu právnických osôb, ako aj povinný, plne harmonizovaný základ dane.
V roku 2004 bola zriadená pracovná skupina, ktorej výsledky sa zapracovali do návrhu Komisie
(COM(2011)0121). Navrhovaný spoločný konsolidovaný základ dane z príjmu právnických
osôb by znamenal, že podniky by mohli okrem iného využívať služby centrálneho kontaktného
orgánu, ktorému by mohli podávať svoje žiadosti o vrátenie daňového preplatku. Môžu tiež
konsolidovať všetky výnosy i straty, ktoré im vznikli v EÚ. Členské štáty by získali všetky
právomoci stanovovať svoje vlastné dane z príjmu právnických osôb. V apríli 2012 prijal
Európsky parlament legislatívne uznesenie k tomuto návrhu. S cieľom oživiť rokovania v Rade
predložila Komisia v júni 2015 stratégiu nového vydania návrhu v roku 2016. Komisia sa
rozhodla pre dvojfázový proces, v rámci ktorého rozdelila spoločný základ a konsolidačné
prvky, pričom predložila dva prepojené legislatívne návrhy: návrh o spoločnom základe dane
z príjmov právnických osôb a návrh o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov
právnických osôb (CCCTB). Budúci návrh má na jednej strane obsahovať záväzný spoločný
konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb, na druhej strane však bude možné
zaviesť ho postupne. Tento návrh, ktorý je upravený na základe činnosti OECD, by mohol
zároveň pôsobiť proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, a to tak, že by sa ním zrušil priestor
medzi jednotlivými vnútroštátnymi systémami, a tým by sa utlmili bežné postupy vyhýbania
sa daňovej povinnosti.
B. Spravodlivé zdanenie, daňová transparentnosť a boj proti vyhýbaniu sa daňovej
povinnosti a proti škodlivej daňovej súťaži.
V súvislosti s finančnou krízou od roku 2008 sa pozornosť sústredila na boj proti vyhýbaniu
sa daňovej povinnosti a na rovnomerné zdanenie podnikov. Má sa to dosiahnuť okrem iného aj

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497602882502&uri=CELEX:52016PC0685
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497602882502&uri=CELEX:52016PC0685
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497602730658&uri=CELEX:52016PC0683
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497602730658&uri=CELEX:52016PC0683
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väčšou transparentnosťou, o čom svedčí balík opatrení na zlepšenie transparentnosti z 18. marca
2015, ktorý zahŕňa smernicu Rady o automatickej výmene informácií o záväzných stanoviskách
medzi členskými štátmi (smernica (EÚ) 2015/2376) a oznámenie o daňovej transparentnosti
na účely boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom (COM(2015)0136). V roku 2015
schválila Komisia akčný plán na spravodlivé a účinné zdaňovanie podnikov v EÚ, v ktorom sa
počíta s reformou rámca zdaňovania podnikov v EÚ (COM(2015)0302), a to s cieľom bojovať
proti zneužívaniu daní, zaručiť udržateľné príjmy a podporovať lepšie podnikateľské prostredie
na vnútornom trhu. V januári 2016 Komisia predložila balík opatrení na boj proti daňovým
únikom, ktorý zahŕňal návrh smernice Rady o boji proti praktikám vyhýbania sa daňovým
povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (COM(2016)0026).
Rada prijala túto smernicu v júli 2016. V apríli 2016 Komisia navrhla zmenu smernice 2013/34/
EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami
V návrhu sa požaduje, aby nadnárodné podniky (s konsolidovaným obratom aspoň 750 miliónov
EUR) zverejňovali určité informácie poskytnuté daňovým úradom.
Daňové systémy členských štátov musia byť v súlade s pravidlami EÚ o poskytovaní štátnej
pomoci. V súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním Komisie o daňových stanoviskách pre určité
podniky vytvoril Európsky parlament dočasný Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie
opatrenia podobného charakteru alebo účinku (výbor TAXE) a následne výbor TAXE 2. Mandát
výboru TAXE 2 sa skončil v auguste 2016.
C. Zdaňovanie malých a stredných podnikov
Komisia od roku 2001 skúma projekt zdaňovania v domovskom štáte pre MSP, v ktorom sa
plánuje, aby MSP mohli vypočítať svoje zisky (aj z iných členských štátov) podľa im známych
vnútroštátnych daňových predpisov v domovskom štáte. Pokiaľ ide o odstránenie daňových
prekážok pri cezhraničnom rizikovom kapitáli, bola zriadená expertná skupina, ktorá svoju
správu predložila v roku 2010.
D. Zdaňovanie fyzických osôb
1. Daň z príjmu
Spornou otázkou bolo vždy zdaňovanie osôb, ktoré pracujú v jednom členskom štáte alebo
v ňom poberajú dôchodok, ale žijú alebo majú závislých členov rodiny v inom členskom
štáte. Dvojstranné dohody vo všeobecnosti zabraňujú dvojitému zdaneniu, ale neupravujú také
otázky, akou je uplatňovanie rôznych foriem daňových úľav poskytovaných v krajine trvalého
pobytu na príjem v krajine zamestnania. V záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania
medzi osobami s trvalým pobytom a osobami bez trvalého pobytu navrhla Komisia smernicu
o harmonizácii ustanovení o dani z príjmu s ohľadom na voľný pohyb pracovnej sily
v Spoločenstve (COM(79)0737), v dôsledku čoho by sa uplatňovalo zdaňovanie v krajine
trvalého pobytu. Po odmietnutí Radou bol tento návrh stiahnutý a Komisia uverejnila iba
odporúčanie o uplatniteľných zásadách vzťahujúcich sa na zdaňovanie príjmu osôb bez
trvalého pobytu. Okrem toho sa zaviedli konania proti členským štátom vo veci diskriminácie
hosťujúcich pracovníkov. Súdny dvor Európskej únie v roku 1993 rozhodol (vec C-112/91),
že členský štát pri výbere priamych daní nemôže zaobchádzať so štátnymi príslušníkmi iného
členského štátu menej priaznivo ako so svojimi vlastnými štátnymi príslušníkmi (pozri vec
C-279/93). Takýmto spôsobom sa integrácia v oblasti priameho zdaňovania fyzických osôb
vyvíjala skôr prostredníctvom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie než legislatívnych
návrhov. V roku 2016 prijala Komisia návrh smernice (COM(2016)0686), ktorej cieľom je
zlepšiť existujúce mechanizmy riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v EÚ.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0136
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0302
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0026
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/taxe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tax2/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0686
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2. Zdaňovanie cezhranične vyplácaných bankových a iných úrokov
Od daňového poplatníka sa v zásade vyžaduje, aby priznal úroky. V praxi voľný pohyb kapitálu
spolu s existenciou bankového tajomstva poskytoval možnosti na daňové úniky. Niektoré
členské štáty uplatňovali zrážkovú daň z úrokov. Keď však v roku 1989 Nemecko zaviedlo
zrážkovú daň na nízkej úrovni 10 %, nastal značný presun prostriedkov do Luxemburska
a nemecká zrážková daň musela byť dočasne zrušená. V tom istom roku navrhla Komisia
zavedenie spoločného systému zrážkovej dane z úrokových príjmov s daňovou sadzbou
15 %. Tento návrh bol neskôr stiahnutý a nahradený novým návrhom s cieľom zabezpečiť
minimálne efektívne zdaňovanie príjmu z výnosov z úrokov (daňová sadzba 20 %). Po dlhých
rokovaniach sa dospelo ku kompromisu a prijala sa smernica Rady 2003/48/ES o zdaňovaní
výnosov z úrokov. Medzičasom ju nahradila rozsiahlejšia smernica 2014/107/ES, ktorá spolu
so smernicou 2011/16/ES stanovuje rozsiahlu výmenu informácií medzi daňovými úradmi.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

V súvislosti s návrhmi z daňovej oblasti sa úloha EP spravidla obmedzuje na konzultačný
postup. EP vo svojich uzneseniach v značnej miere podporoval návrhy Komisie v oblasti
zdaňovania podnikov aj priameho zdaňovania fyzických osôb, pričom sa zasadzoval za
rozšírenie ich oblasti pôsobnosti.
Európsky parlament vypracúva „výročné daňové správy“. Prvá takáto správa, vypracovaná
s prispením seminára, bola prijatá vo februári 2012 (2011/2271(INI)). Zaoberá sa najmä
otázkami dvojitého zdaňovania. V správe za rok 2013 sa preberajú témy daní a rastu, ako
aj koordinácie daní (2013/2025(INI)). V správe za rok 2015 sa odsudzuje agresívna daňová
politika a presadzuje sa spoločné nasadenie, ktoré by mohlo umožniť účinnejší boj proti
daňovým podvodom a ich zamedzovanie, ako aj boj proti agresívnemu plánovaniu daní,
a umožniť funkčný vnútorný trh (2014/2144(INI)).
V nadväznosti na prácu dočasného Osobitného výboru pre daňové rozhodnutia a ďalšie
opatrenia podobného charakteru alebo účinku prijal Parlament dve uznesenia (TAXE
a TAXE 2).
V roku 2016 po úniku panamských dokumentov Parlament zriadil vyšetrovací výbor (výbor
PANA) na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri
jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam
a daňovými únikmi.
Dražen Rakić
11/2017

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201112/20111213ATT33992/20111213ATT33992EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/2271(INI)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2025(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2144(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0310+0+DOC+XML+V0//SK
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