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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh, který Komise předložila Radě (KOM(2011)0121),

– s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada 
konzultovala s Parlamentem (C7-0092/2011),

– s ohledem na odůvodněná stanoviska, která v souladu s protokolem č. 2 o používání zásad 
subsidiarity a proporcionality vydala horní komora nizozemského parlamentu, švédský 
Riksdag, bulharský parlament, dolní sněmovna Spojeného království, polské národní 
shromáždění, maltský parlament, slovenský parlament, irská sněmovna reprezentantů 
a rumunská poslanecká sněmovna a v nichž se konstatuje, že návrh legislativního aktu 
není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní 
trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2011),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem návrh změnila v souladu s čl. 293 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Rady;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Společnosti, které chtějí podnikat 
přeshraničně v rámci Unie, se setkávají 

(1) Společnosti, které chtějí podnikat 
přeshraničně v rámci Unie, se setkávají 
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s vážnými překážkami a narušeními trhu 
v důsledku existence 27 rozdílných 
systémů daně z příjmů právnických osob. 
Tyto překážky a narušení ztěžují řádné 
fungování vnitřního trhu. Odrazují 
od investování v Unii a jsou v rozporu 
s prioritami stanovenými ve sdělení 
přijatém Komisí dne 3. března 2010, 
nazvaném Evropa 2020 – Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. Současně jsou 
v rozporu také s požadavky vysoce 
konkurenceschopného sociálně tržního 
hospodářství.

s vážnými překážkami a narušeními trhu 
v důsledku existence 27 rozdílných 
systémů daně z příjmů právnických osob. 
Tyto překážky a narušení ztěžují řádné 
fungování vnitřního trhu. Odrazují 
od investování v Unii a jsou v rozporu 
s prioritami stanovenými ve sdělení 
přijatém Komisí dne 3. března 2010, 
nazvaném Evropa 2020 – Strategie 
pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, s Paktem euro plus 
a s hospodářskou, rozpočtovou a fiskální 
integrací, které jsou nezbytné 
pro zavedení vysoce konkurenceschopného 
sociálně tržního hospodářství.

Or. nl

Odůvodnění

Aktualizace.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke 
zmíněným překážkám nevedou, systém 
(společný konsolidovaný základ daně 
z příjmů právnických osob, CCCTB) 
nemusí ovlivnit volné uvážení členských 
států, pokud jde o jejich vnitrostátní sazby 
pro zdanění společností.

(5) Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke 
zmíněným překážkám nevedou, systém 
(společný konsolidovaný základ daně 
z příjmů právnických osob, CCCTB) 
nemusí ovlivnit volné uvážení členských 
států, pokud jde o jejich vnitrostátní sazby 
pro zdanění společností. Členské státy mají 
proto i nadále možnost vytvářet určité 
pobídky pro podniky, zejména v podobě 
slev na dani.

Or. nl

Odůvodnění

Nepotřebuje další objasnění.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tato směrnice nepředstavuje první 
krok na cestě k harmonizaci sazeb daně 
z příjmů právnických osob v jednotlivých 
členských státech. Pokud se však ukáže, 
že určitá míra harmonizace sazeb daní 
z příjmů právnických osob by byla 
z hospodářského hlediska účinnější, 
účelnější a spravedlivější, lze tuto otázku 
při hodnocení této směrnice znovu zvážit.

Or. nl

Odůvodnění

Ačkoliv harmonizace daňových sazeb není aktuální otázkou, nelze ji do budoucna zcela 
vyloučit.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Široký daňový základ, konsolidace 
a pravomoc členských států svobodně 
rozhodovat o vnitrostátních sazbách daně 
z příjmů právnických osob zajišťují, 
že CCCTB je daňově neutrální operací. 

Or. nl

Odůvodnění

Nepotřebuje další objasnění.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Pokud by používání CCCTB mělo 
vliv na daňové příjmy orgánů regionální 
a místní správy, mohou členské státy 
v souladu se svým ústavním systémem 
a způsobem slučitelným s touto směrnici 
přijmout nápravná opatření.

Or. nl

Odůvodnění

Existence výrazné regionální samosprávy v některých členských státech nebrání zavedení 
CCCTB.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Systém by měl obsahovat obecné 
pravidlo proti zneužívání, doplněné 
o opatření určená k potírání zvláštních typů 
zneužití. Tato opatření by měla zahrnovat 
omezení odečitatelnosti úroků zaplacených 
přidruženým podnikům, které jsou 
daňovými rezidenty země s nízkým 
zdaněním mimo Unii, jež s členským 
státem poplatníka nesdílí informace 
na základě dohody srovnatelné se směrnicí 
Rady 2011/16/EU týkající se vzájemné 
pomoci mezi příslušnými orgány členských 
států v oblasti přímých daní a daní 
z pojistného a s předpisy o ovládaných 
zahraničních společnostech.

(20) Systém by měl obsahovat účinné
obecné pravidlo proti zneužívání, doplněné 
o opatření určená k potírání zvláštních typů 
zneužití. Tato opatření by měla zahrnovat 
omezení odečitatelnosti úroků zaplacených 
přidruženým podnikům, které jsou 
daňovými rezidenty země s nízkým 
zdaněním mimo Unii, jež s členským 
státem poplatníka nesdílí informace na 
základě dohody srovnatelné se směrnicí 
Rady 2011/16/EU týkající se vzájemné 
pomoci mezi příslušnými orgány členských 
států v oblasti přímých daní a daní 
z pojistného a s předpisy o ovládaných 
zahraničních společnostech.

Or. nl
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Odůvodnění

Nepotřebuje další objasnění.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Tato směrnice zavádí zcela nový 
přístup k zásadní části daně z příjmů 
právnických osob. Proto je třeba provést 
důkladnou analýzu a vyhodnocení, 
jakmile bude smysluplné k nim přistoupit. 
Vzhledem k tomu, že uplatňování 
a provádění daně z příjmů právnických 
osob podléhá určitému rytmu, není možné 
provést seriózní hodnocení v průběhu 
prvních pěti let po jejím vstupu v platnost.

Or. nl

Odůvodnění

Panují názory, že hodnocení by mělo být provedeno po 3 letech. Vzhledem ke sledu aktivit 
(uzavření účetního roku – podání daňového přiznání – daňová kontrola – zaplacení daní) to 
však není smysluplné, neboť nebude k dispozici dostatek dokončených cyklů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Analýza provedená na základě 
ustanovení o přezkumu by měla obsahovat 
také tyto prvky: volitelnost CCCTB, 
omezení harmonizace na daňový základ, 
vzorec pro rozdělení konsolidovaného 
základu daně a použitelnost pro malé 
a střední podniky.

Or. nl
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Odůvodnění

Nepotřebuje další objasnění.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Článek 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 80 Článek 80
Obecné pravidlo proti zneužívání Obecné pravidlo proti zneužívání

Umělé transakce, jejichž jediným účelem 
je vyhýbání se daňovým povinnostem, 
se pro účely výpočtu základu daně 
nevezmou v potaz.

Umělé transakce, jejichž hlavním účelem 
je vyhýbání se daňovým povinnostem, 
se pro účely výpočtu základu daně 
nevezmou v potaz.

První odstavec se nepoužije v případě 
legitimních hospodářských činností, kdy si 
daňový poplatník může vybrat mezi dvěma 
nebo více transakcemi, které mají stejný 
ekonomický výsledek, ale vedou ke vzniku 
rozdílných zdanitelných částek.

První odstavec se nepoužije v případě 
legitimních hospodářských činností, kdy si 
daňový poplatník může vybrat mezi dvěma 
nebo více transakcemi, které mají stejný 
ekonomický výsledek, ale vedou ke vzniku 
rozdílných zdanitelných částek.

Or. nl

Odůvodnění

Obecné pravidlo proti zneužívání správně rozlišuje mezi faktickou stránkou a úmyslem. 
Zpravodajka se rovněž domnívá, že v případě umělých transakcí (faktická stránka) by mělo 
být dostačující, že existuje jasný záměr vyhnout se daňové povinnosti.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Článek 133

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 133 Článek 133

Přezkum Přezkum
Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude v každém případě obsahovat 
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dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

analýzu dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy. 

Or. nl

Odůvodnění

Nepotřebuje další objasnění.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Článek 133

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 133 Článek 133
Přezkum Přezkum

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
volitelného charakteru tohoto nástroje 
a dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

Or. nl

Odůvodnění

Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob je v EU zcela 
novým jevem, takže je lepší ho nejprve ozkoušet na dobrovolném základě. Díky volitelnému 
charakteru budou rovněž členské státy se zavedením CCCTB spíše souhlasit, přičemž jeho 
schválení závisí na jednomyslném rozhodnutí v Radě. Přesto musíme být připraveni jeho 
volitelný charakter po pěti letech a v letech následujících přehodnotit.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Článek 133

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 133 Článek 133

Přezkum Přezkum
Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
toho, zda je žádoucí rozšířit harmonizaci 
daňového základu na harmonizaci 
daňových sazeb, a rovněž analýzu dopadu 
mechanismu stanoveného v kapitole XVI 
této směrnice pro rozdělení daňových 
základů mezi členské státy. 

Or. nl

Odůvodnění

Při zavádění společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob je vhodné 
začít se základem daně a určení sazeb ponechat na členských státech. Při posuzování dopadu 
návrhu směrnice je však třeba zohlednit i tento aspekt.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Článek 133

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 133 Článek 133
Přezkum Přezkum

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy.

Komise pět let po vstupu této směrnice 
v platnost přezkoumá její uplatňování 
a podá Radě právu o jejím fungování. 
Zpráva bude především obsahovat analýzu 
dopadu mechanismu stanoveného 
v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení 
daňových základů mezi členské státy. 
Zpráva rovněž přezkoumá, nakolik tento 
nástroj používají malé a střední podniky 
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a zda je pro ně užitečný.

Or. nl

Odůvodnění

Malé a střední podniky jsou největšími zaměstnavateli v Evropské unii a největšími tvůrci 
nových pracovních míst. Zejména s ohledem na to, že byl předložen pouze návrh CCCTB, 
a nikoliv, jak se očekávalo, i návrh, aby malé a střední podniky s přeshraniční činností byly 
zdaňovány v souladu s pravidly domovského státu, musí být do posouzení dopadu začleněno 
i skutečné používání CCCTB a jeho dostupnost pro malé a střední podniky.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obsah návrhu

Směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (dále jen: 
„CCCTB“) zavádí společná pravidla pro výpočet základu daně z příjmů právnických osob 
působících v Evropské unii. 

Tento daňový rámec EU sestává z celého souboru pravidel pro výpočet individuálních 
fiskálních výsledků každé společnosti či pobočky, pro konsolidaci těchto výsledků (zisku 
a ztrát) v případě existence dalších členů skupiny a pro rozdělení tohoto konsolidovaného 
základu daně v případě, že je pozitivní, mezi všechny příslušné členské státy.

Rozdělení konsolidovaného základu daně probíhá na základě pevně daného vzorce rozdělení, 
který zahrnuje tři faktory se stejnou vahou: tržby, práce a aktiva. 

Každý členský stát uplatní na svůj podíl daňového základu svou vlastní daňovou sazbu. 
Harmonizace se týká pouze výpočtu a rozdělení daňového základu. Pravomoc určovat daňové 
sazby zůstává v rukou členských států. 

Harmonizace se netýká ani vnitrostátních pravidel finančního účetnictví.

Použití CCCTB je volitelné. Uplatňovat CCCTB budou moci všechny společnosti, ať už 
malé, nebo velké, s přeshraniční činností či nikoliv. Nikdo však k tomu nebude nucen. 
Podnik, který se pro CCCTB rozhodne, se zaváže k jeho uplatňování po dobu pěti let, která 
se pokaždé automaticky prodluží o další tři roky, pokud podnik nepožádá o její ukončení tři 
měsíce před uplynutím příslušné lhůty. 

Návrh dále obsahuje pravidla proti zneužití a upravuje, jak mají členské státy CCCTB v rámci 
přístupu založeného na jednotném kontaktním místě spravovat. 

Ve čtyřech oblastech svěřuje směrnice Komisi pravomoc k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci na dobu neurčitou.

Směrnice obsahuje ustanovení o přezkumu, které se výslovně týká zejména účinků vzorce 
pro rozdělení základu daně.

Členské státy jsou navíc povinny při provedení této směrnice ve svém vnitrostátním právu 
předložit Komisi srovnávací tabulku.

Postoj zpravodajky

Zpravodajka je přesvědčena o tom, že CCCTB je nepostradatelným nástrojem jednak 
pro dokončení evropského vnitřního trhu a jednak pro hospodářskou integraci Evropy, která je 
nezbytná pro stabilitu eurozóny. Stávající krize nesmí být překážkou pro zavedení CCCTB, 
naopak by měla fungovat jako katalyzátor.
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Zpravodajka rovněž vyjadřuje potěšení nad tím, že v závěrech z vrcholných schůzek EU 
a eurozóny, které se konaly před vypracováním této zprávy, je CCCTB vždy výslovně 
zmiňován. Poukazuje také na to, že německá kancléřka a prezident Francouzské republiky 
ve společném dopise ze dne 18. srpna 2011 zaslaném předsedovi Evropské rady naléhali 
na dokončení jednání o CCCTB do konce roku 2012 a explicitně uvedli (jako způsob 
nátlaku?), že pracují na dvoustranné francouzsko-německé mezivládní iniciativě.

Tato pozitivní pozornost, které se CCCTB dostává, je pro Evropský parlament jistě velmi 
potěšující, zejména proto, že Evropský parlament sám v uplynulých letech k zavedení 
CCCTB opakovaně vyzýval. 
Jako zpravodajka bych proto chtěla tento návrh směrnice plně podpořit a požádat Radu, aby 
se jím bez otálení zabývala a přijala pozitivní rozhodnutí. 

Některé vnitrostátní parlamenty vyjádřily námitky, neboť se domnívají, že Komise porušila 
zásadu subsidiarity. S těmito námitkami se však zpravodajka neztotožňuje. Různá narušení 
vnitřního trhu lze odstranit pouze tehdy, bude-li zaveden společný soubor předpisů 
se společnými administrativními postupy a správa založená na jednotném kontaktním místě. 
Zpravodajka proto podporuje Komisi v jejím rozhodnutí tímto návrhem se znovu nezabývat. 

Zpravodajka by chtěla zdůraznit nejdůležitější výhody spojené se zavedením CCCTB:
 větší fiskální transparentnost, která zlepší spravedlivost a účinnost daňového systému; 
 snížení nákladů na dodržování daňových předpisů a administrativních nákladů, což 

zlepší vyhlídky růstu pro podniky provozující přeshraniční činnost, zvýší přitažlivost 
Evropské unie pro zahraniční investory a podpoří dostupnost vnitřního trhu pro 
podniky, které dosud neprovozovaly přeshraniční činnost; 

 předpoklad, že při rozhodování o přidělení na vnitřním trhu budou více zohledňována 
společenská a hospodářská hlediska daňově neutrálního charakteru, než je tomu 
v současnosti; 

 omezení dvou problémů spojených s daněmi: snížení míry daňových úniků a podvodů 
na jedné straně a dvojího zdanění na druhé straně.

Čím větší bude účast na systému CCCTB, tím větší budou výhody, které systém přinese. 
Z tohoto důvodu se myšlenka povinného systému místo systému volitelného zdá být 
atraktivní. Vzhledem k tomu, že zavedení konsolidovaného základu daně v Evropské unii je 
však natolik nový a zásadní projekt, který je vlastně ještě ve fázi experimentu, a že se 
v současnosti pravděpodobně nenacházíme v nejvhodnější fázi hospodářského cyklu k tomu, 
abychom všechny společnosti, malé i velké, nutili k radikální změně, upřednostňuje 
zpravodajka zachování volitelného charakteru CCCTB. Navrhuje však, aby toto rozhodnutí 
bylo po uplynutí určitého času přehodnoceno, a předkládá za tímto účelem pozměňovací 
návrh k ustanovení o přezkumu.

Aby bylo maximálně využito výhod, které CCCTB skýtá, je třeba jej zavést v celé Evropské 
unii. Zpravodajka dává přednost volitelnému uplatňování CCCTB v celé Evropské unii před 
povinným, které by bylo založeno na užší spolupráci. Pokud se ani Radě nepodaří uzavřít 
uspokojivou dohodu se všemi členskými státy, bude v každém případě třeba přistoupit k užší 
spolupráci. V tom případě je nutné usilovat o účast všech členských států, které patří 
do eurozóny nebo u nichž se očekává, že do ní vstoupí, neboť jejich další hospodářská 
integrace je z mnoha důvodů zásadní.
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Dalším sporným bodem je rozsah harmonizace. Zpravodajka považuje na jednu stranu 
za výhodné, dojde-li ke sblížení sazeb (s minimálními sazbami či v rámci omezeného pásma). 
Na druhou stranu uznává, že to pro řádné fungování vnitřního trhu není skutečně nezbytné 
a že v tomto období, kdy se většina členských států vyrovnává s nutností ozdravit či se snahou 
udržet zdravé veřejné finance, není vhodné usilovat o radikální harmonizaci. Pokud se však 
po určité době ukáže, že daňová konkurence mezi členskými státy nepřináší prospěch, ale je 
spíše škodlivá, lze vždy přistoupit k dalším opatřením. I když tato směrnice v žádném ohledu 
nepředjímá harmonizaci sazeb daně z příjmů právnických osob, navrhuje zpravodajka, aby 
otázka sazeb byla začleněna do ustanovení o přezkumu.

Zpravodajka zcela podporuje zásadu konsolidace, a to v zájmu účinnosti vnitřního trhu 
i přitažlivosti CCCTB pro podniky. Konsolidace nemůže pro členské státy představovat 
žádnou překážku zejména proto, že daňový základ je v systému CCCTB širší než průměrný 
vnitrostátní základ a že sazby si stanovují členské státy samy. 

Šíře daňového základu, suverenita členských států při stanovování sazeb a konsolidace 
umožní, aby byl CCCTB „daňově neutrální“, a to jak z hlediska dopadu na podnikatelskou 
sféru, tak na veřejné finance.

Neměnný vzorec pro rozdělení základu daně, který směrnice stanovuje, nemá vliv na daňový 
základ, nýbrž pouze na jeho rozdělení mezi členské státy. Rozdělení musí probíhat s právní 
jistotou, být předvídatelné, ekonomicky relevantní a spravedlivé. Tři rozhodující faktory 
uvedené v návrhu byly k tomuto účelu vhodně zvoleny: údaje jsou známé a vyplývají 
z účetnictví, lze s nimi těžko manipulovat a vypovídají o zisku. Faktor práce je správně
rozdělen na objem mezd a počet zaměstnanců, protože se tak do značné míry vyruší dopad 
rozdílné mzdové úrovně v jednotlivých členských státech. Zpravodajka proto vzorec 
pro rozdělení základu daně podporuje, souhlasí však s Komisí, že je rozumné, aby se na něj 
vztahovalo ustanovení o přezkumu. 

Zpravodajka samozřejmě vítá zásadu jediného kontaktního místa a intenzivnější spolupráci 
mezi vnitrostátními daňovými úřady. Zároveň by však ráda věděla, zda podklad pro stanovení 
hlavního daňového úřadu odpovídá hospodářské realitě a zda zaručuje dostatečné 
zapojení členských států.

Zpravodajka nemá žádné námitky proti návrhu, aby byl CCCTB nezávislý na účetních 
pravidlech. Alternativou by byl systém založený na mezinárodním standardu pro účetní 
výkaznictví (IFRS). V tom případě by stanovení daňového základu bylo nepřímo zadáváno 
soukromému sektoru, což by vyústilo v systém, který by nemusel být vhodný pro malé 
a střední podniky.


