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PR_CNS_CNS_art55am

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov 
právnických osôb (CCCTB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2011)0121),

– so zreteľom na článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada 
konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0092/2011),

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská, ktoré podľa protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad 
subsidiarity a proporcionality predložili holandská Prvá komora, švédsky Ríšsky snem, 
bulharský parlament, Dolná snemovňa Spojeného kráľovstva, poľské Národné 
zhromaždenie, maltský parlament, slovenský parlament, írska Poslanecká snemovňa a 
rumunská Poslanecká snemovňa a v ktorých sa uvádza, že návrh legislatívneho aktu nie je 
v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre 
vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2011),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní EÚ;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Spoločnosti, ktoré chcú v rámci Únie 
vyvíjať cezhraničnú činnosť, narážajú na 
vážne prekážky a narušenia trhu 

(1) Spoločnosti, ktoré chcú v rámci Únie 
vyvíjať cezhraničnú činnosť, narážajú na 
vážne prekážky a narušenia trhu 
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vyplývajúce z existencie 27 rozličných 
systémov dane z príjmov právnických 
osôb. Tieto prekážky a narušenia bránia 
správnemu fungovaniu vnútorného trhu.
Odrádzajú od investícií v Únii a sú 
v rozpore s prioritami ustanovenými 
v oznámení, ktoré Komisia prijala 3. marca 
2010 pod názvom Európa 2020 - Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu.
Rovnako sú v rozpore aj s požiadavkami
veľmi konkurencieschopného sociálneho 
trhového hospodárstva.

vyplývajúce z existencie 27 rozličných 
systémov dane z príjmov právnických 
osôb. Tieto prekážky a narušenia bránia 
správnemu fungovaniu vnútorného trhu.
Odrádzajú od investícií v Únii a sú 
v rozpore s prioritami ustanovenými 
v oznámení, ktoré Komisia prijala 3. marca 
2010 pod názvom Európa 2020 – Stratégia 
na zabezpečenie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, Paktom 
Euro Plus a hospodárskou, rozpočtovou 
a fiškálnou integráciou, ktorá je potrebná 
na realizáciu veľmi 
konkurencieschopného sociálneho 
trhového hospodárstva.

Or. nl

Odôvodnenie

Aktualizácia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rozdielne daňové sadzby nie sú 
príčinou uvedených prekážok, a nie je teda 
potrebné, aby systém (spoločný 
konsolidovaný základ dane z príjmov 
právnických osôb, teda CCCTB) ovplyvnil 
právomoc členských štátov rozhodovať na 
základe vlastného uváženia o 
vnútroštátnych sadzbách zdaňovania 
spoločností.

(5) Rozdielne daňové sadzby nie sú 
príčinou uvedených prekážok, a nie je teda 
potrebné, aby systém (spoločný 
konsolidovaný základ dane z príjmov 
právnických osôb, teda CCCTB) ovplyvnil 
právomoc členských štátov rozhodovať na 
základe vlastného uváženia o 
vnútroštátnych sadzbách zdaňovania 
spoločností. Členské štáty si teda 
ponechávajú aj možnosť prijímať určité 
stimuly pre podniky, a to najmä v podobe 
daňových úverov.

Or. nl

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh si nevyžaduje žiadne objasnenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Táto smernica nie je prvým krokom 
k harmonizácii sadzieb dane z príjmov 
právnických osôb v členských štátoch. Ak 
sa však ukáže, že na zlepšenie 
hospodárskej efektívnosti, účinnosti 
a spravodlivosti dane z príjmov 
právnických osôb by bola vhodná určitá 
miera daňovej harmonizácie, možno túto 
otázku opätovne preskúmať pri hodnotení 
tejto smernice.

Or. nl

Odôvodnenie

Napriek tomu, že harmonizácia daňových sadzieb nie je v súčasnosti aktuálnou otázkou, 
netreba ju do budúcnosti úplne vylúčiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Široký základ dane, konsolidácia a 
právomoci členských štátov rozhodovať 
na základe vlastného uváženia o ich 
vnútroštátnych sadzbách dane z príjmov 
právnických osôb sú zárukou toho, že 
CCCTB je operáciou, ktorá je z daňového 
hľadiska neutrálna.

Or. nl

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh si nevyžaduje žiadne objasnenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b. Pokiaľ by malo uplatňovanie CCCTB 
vplyv na daňové príjmy regionálnych 
alebo miestnych orgánov, členské štáty 
majú v súlade s ústavným systémom 
a spôsobom, ktorý je v zhode s touto 
smernicou, možnosť slobodne prijať 
nápravné opatrenia.

Or. nl

Odôvodnenie

Regionálny aspekt v niektorých členských štátoch nie je prekážkou zavedenia CCCTB.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Systém by mal zahŕňať všeobecné 
pravidlo zabraňujúce jeho zneužitiu a mali 
by ho doplniť opatrenia na obmedzenie 
konkrétnych typov zneužitia. K týmto 
opatreniam by mali patriť obmedzenia 
odpočítateľnosti úroku vyplateného 
pridruženým podnikom, ktoré sú na daňové 
účely rezidentom krajiny s nízkymi 
daňovými sadzbami mimo Únie, ktorá si s 
členským štátom platcu nevymieňa 
informácie na základe dohody 
zodpovedajúcej smernici Rady 2011/16/EÚ 
týkajúcej sa vzájomnej pomoci príslušných 
úradov členských štátov v oblasti priamych
daní a zdaňovania poistných prémií, ako aj 
pravidiel o ovládaných zahraničných 
spoločnostiach.

(20) Systém by mal zahŕňať účinné
všeobecné pravidlo zabraňujúce jeho 
zneužitiu a mali by ho doplniť opatrenia na 
obmedzenie konkrétnych typov zneužitia.
K týmto opatreniam by mali patriť 
obmedzenia odpočítateľnosti úroku 
vyplateného pridruženým podnikom, ktoré 
sú na daňové účely rezidentom krajiny 
s nízkymi daňovými sadzbami mimo Únie, 
ktorá si s členským štátom platcu 
nevymieňa informácie na základe dohody 
zodpovedajúcej smernici Rady 2011/16/EÚ 
týkajúcej sa vzájomnej pomoci príslušných 
úradov členských štátov v oblasti priamych 
daní a zdaňovania poistných prémií, ako aj 
pravidiel o ovládaných zahraničných 
spoločnostiach.

Or. nl
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh si nevyžaduje žiadne objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25a. Táto smernica obsahuje úplne nový 
prístup k podstatnej zložke dane z príjmov 
právnických osôb. Preto treba vykonať 
dôkladnú analýzu a hodnotenie, len čo tak 
bude možné urobiť zmysluplným 
spôsobom. Vzhľadom na určitý rytmus 
charakteristický pre uplatňovanie 
a vykonávanie dane z príjmov 
právnických osôb nie je možné vykonať 
seriózne hodnotenie počas prvých 5 rokov 
po nadobudnutí účinnosti.

Or. nl

Odôvodnenie

Niektorí sú za to, aby sa zaviedlo hodnotenie po 3 rokoch. Vzhľadom na postupnosť, v rámci 
ktorej po sebe nasledujú uzavretie účtovného roka, podanie daňového priznania, daňová 
kontrola a zaplatenie dane, to však nie je zmysluplné, keďže by nebol dokončený dostatočný 
počet cyklov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 25b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25b. Analýza na základe doložky 
o preskúmaní by mala zahŕňať aj tieto 
prvky: voliteľnosť CCCTB, obmedzenie 
harmonizácie na základ dane, vzorec na 
rozdelenie a použiteľnosť pre MSP.

Or. nl
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh si nevyžaduje žiadne objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 80

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 80 Článok 80
Všeobecné pravidlá na zabránenie 

zneužitia
Všeobecné pravidlá na zabránenie 

zneužitia
Umelé transakcie vykonané výlučne
s cieľom vyhnúť sa zdaneniu sa na účely 
výpočtu daňového základu nezohľadňujú.

Umelé transakcie vykonané hlavne
s cieľom vyhnúť sa zdaneniu sa na účely 
výpočtu daňového základu nezohľadňujú.

Prvý odsek neplatí v prípade skutočných 
hospodárskych činností, keď si daňovník 
môže vybrať medzi dvoma alebo viacerými 
transakciami, ktoré majú rovnaký 
ekonomický výsledok ale pri ktorých 
vyplynú odlišné zdaniteľné sumy.

Prvý odsek neplatí v prípade skutočných 
hospodárskych činností, keď si daňovník 
môže vybrať medzi dvoma alebo viacerými 
transakciami, ktoré majú rovnaký 
ekonomický výsledok, ale pri ktorých 
vyplynú odlišné zdaniteľné sumy.

Or. nl

Odôvodnenie

Vo všeobecných pravidlách na zabránenie zneužitia sa právom zohľadňuje faktická stránka, 
ako aj zámer. Spravodajkyňa sa však domnieva, že v prípade umelých transakcií (faktická 
stránka) musí stačiť, že existuje jasný zámer vyhýbať sa daňovým povinnostiam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 133

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 133 Článok 133

Preskúmanie Preskúmanie
Komisia päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice preskúma jej 
uplatňovanie a predloží správu Rade 
o fungovaní smernice. Správa bude zahŕňať 

Komisia päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice preskúma jej 
uplatňovanie a predloží Rade správu o jej 
fungovaní. Správa bude v každom prípade
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predovšetkým analýzu vplyvu mechanizmu 
zriadeného v kapitole XVI tejto smernice 
o rozdelení základu dane medzi členské 
štáty.

zahŕňať analýzu vplyvu mechanizmu 
zriadeného v kapitole XVI tejto smernice 
o rozdelení základu dane medzi členské 
štáty.

Or. nl

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh si nevyžaduje žiadne objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 133

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 133 Článok 133

Preskúmanie Preskúmanie
Komisia päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice preskúma jej 
uplatňovanie a predloží správu Rade 
o fungovaní smernice. Správa bude zahŕňať 
predovšetkým analýzu vplyvu mechanizmu 
zriadeného v kapitole XVI tejto smernice 
o rozdelení základu dane medzi členské 
štáty.

Komisia päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice preskúma jej 
uplatňovanie a predloží Rade správu o jej 
fungovaní. Správa bude zahŕňať 
predovšetkým analýzu voliteľnosti tohto 
systému a vplyvu mechanizmu zriadeného 
v kapitole XVI tejto smernice o rozdelení 
základu dane medzi členské štáty.

Or. nl

Odôvodnenie

Zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb je v EÚ 
takým zásadne novým javom, že je lepšie najskôr ho vyskúšať na dobrovoľnom základe.
Voliteľnosť navyše povedie k tomu, že aj pre členské štáty bude ľahšie s CCCTB súhlasiť (jeho 
schválenie závisí od jednohlasného rozhodnutia v Rade). Napriek tomu musíme byť 
pripravení prehodnocovať voliteľnosť po uplynutí piatich rokov a neskôr.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 133

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 133 Článok 133

Preskúmanie Preskúmanie
Komisia päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice preskúma jej 
uplatňovanie a predloží správu Rade 
o fungovaní smernice. Správa bude zahŕňať 
predovšetkým analýzu vplyvu mechanizmu 
zriadeného v kapitole XVI tejto smernice 
o rozdelení základu dane medzi členské 
štáty.

Komisia päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice preskúma jej 
uplatňovanie a predloží Rade správu o jej 
fungovaní. Správa bude zahŕňať 
predovšetkým analýzu toho, či je žiaduce 
rozšíriť harmonizáciu základu dane o 
harmonizáciu daňových sadzieb, ako aj 
vplyvu mechanizmu zriadeného v kapitole 
XVI tejto smernice o rozdelení základu 
dane medzi členské štáty.

Or. nl

Odôvodnenie

Pri zavádzaní spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb je 
vhodné začať so základom dane a ponechať stanovenie sadzieb na členské štáty. Pri 
hodnotení účinku návrhu však treba preveriť aj tento aspekt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 133

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 133 Článok 133
Preskúmanie Preskúmanie

Komisia päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice preskúma jej 
uplatňovanie a predloží správu Rade 
o fungovaní smernice. Správa bude zahŕňať 
predovšetkým analýzu vplyvu mechanizmu 
zriadeného v kapitole XVI tejto smernice 
o rozdelení základu dane medzi členské 
štáty.

Komisia päť rokov po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice preskúma jej 
uplatňovanie a predloží správu Rade 
o fungovaní smernice. Správa bude zahŕňať 
predovšetkým analýzu vplyvu mechanizmu 
zriadeného v kapitole XVI tejto smernice 
o rozdelení základu dane medzi členské 
štáty. Správa zahŕňa aj preskúmanie 
uplatňovania tohto systému a jeho 
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použiteľnosť pre MSP.

Or. nl

Odôvodnenie

MSP sú najväčším zamestnávateľom v Európskej únii a najväčším tvorcom nových 
pracovných miest. Keďže sa predkladá len návrh na CCCTB, a nie – ako sa očakávalo – aj 
návrh na zdanenie MSP s cezhraničnou pôsobnosťou podľa pravidiel domovského štátu, treba 
do hodnotenia vplyvu zahrnúť aj skutočné uplatňovanie CCCTB a jeho dostupnosť pre MSP.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Obsah návrhu

Smernicou o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (ďalej len 
„CCCTB“) sa stanovujú spoločné pravidlá na výpočet základu dane v prípade spoločností, 
ktoré pôsobia v Európskej únii.

Tento daňový rámec Spoločenstva zahŕňa úplný súbor pravidiel na výpočet individuálnych 
fiškálnych výsledkov každej spoločnosti alebo pobočky, konsolidáciu týchto výsledkov 
(ziskov a strát) v prípade, ak má skupina viacerých členov, a rozdelenie tohto 
konsolidovaného základu dane, ak je pozitívny, medzi všetky príslušné členské štáty.

Rozdelenie konsolidovaného základu dane sa vykoná podľa pevne stanoveného vzorca, ktorý 
pozostáva z troch faktorov, pričom každému z nich sa prisudzuje rovnaká dôležitosť. Týmito 
faktormi sú obrat, práca a aktíva.

Každý členský štát uplatní na podiel na základe dane, ktorý mu bol priznaný, svoju vlastnú 
daňovú sadzbu. Harmonizácia sa obmedzuje iba na výpočet a rozdelenie základu dane.
Stanovenie daňových sadzieb zostáva v právomoci členských štátov.

Harmonizácia sa nevzťahuje ani na vnútroštátne predpisy týkajúce sa finančného výkazníctva.

CCCTB má voliteľný charakter. Všetky malé a veľké spoločnosti bez ohľadu na to, či pôsobia 
alebo nepôsobia na cezhraničnej úrovni, budú môcť uplatňovať CCCTB. Žiadna však nemá 
v tomto smere žiadnu povinnosť. Podnik, ktorý sa rozhodne uplatňovať CCCTB, tak urobí na 
obdobie piatich rokov, ktoré sa predlžuje vždy na ďalšie tri roky, pokiaľ tri mesiace pre 
uplynutím lehoty jeho uplatňovanie nevypovie.

V návrhu pravidiel na zabránenie zneužitiu je ďalej zahrnuté a stanovené, ako majú členské 
štáty postupovať pri riadení CCCTB v rámci prístupu „jednotného kontaktného miesta“.

Smernicou sa v 4 oblastiach udeľuje Komisii na neurčitý čas právomoc prijímať delegované 
akty.

Smernica zahŕňa doložku o preskúmaní, ktorá je výslovne zameraná najmä na fungovanie 
vzorca na rozdelenie základu dane.

Napokon, členské štáty musia pri transpozícii tejto smernice do svojho vnútroštátneho práva 
poskytnúť Komisii tabuľku zhody.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa vyjadruje presvedčenie, že CCCTB je nevyhnutným nástrojom na jednej 
strane na dokončenie vnútorného európskeho trhu a na druhej strane pre európsku 
hospodársku integráciu potrebnú na zabezpečenie stability eurozóny.  Súčasná kríza nesmie 
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byť prekážkou, ale musí fungovať ako katalyzátor na zavedenie CCCTB.
Spravodajkyňa preto vyjadruje potešenie nad tým, že v záveroch z európskych samitov, resp. 
samitov eurozóny, ktoré predchádzali vypracovaniu tejto správy, sa zakaždým výslovne 
spomínal CCCTB. Zároveň upozorňuje, že nemecká kancelárka a prezident Francúzskej 
republiky v spoločnom liste predsedovi Európskej rady z 18. augusta 2011 vyzývali na 
ukončenie rokovaní o CCCTB do konca roku 2012 a výslovne vyhlásili (ako prostriedok 
nátlaku?), že na bilaterálnej úrovni pracujú na francúzsko-nemeckej medzivládnej iniciatíve.

Tento záujem o CCCTB by mal byť pre Európsky parlament potešujúcou skutočnosťou, tým 
skôr, že Parlament v uplynulých rokoch aj sám opakovane vyzýval na zavedenie CCCTB.
Ako spravodajkyňa by som preto chcela v plnej miere podporiť tento návrh smernice 
a požiadať Radu, aby sa ním bez váhania ďalej zaoberala a dospela k pozitívnemu 
rozhodnutiu.

Niektoré národné parlamenty vyjadrili námietky v súvislosti s údajným porušovaním zásady 
subsidiarity zo strany Komisie. Tieto námietky spravodajkyňu nepresvedčili. Rôzne formy 
narušenia vnútorného trhu možno predsa odstrániť iba vtedy, ak sa zavedie spoločný systém 
pravidiel so spoločnými administratívnymi postupmi a jednotným miestom správy.
Spravodajkyňa preto podporuje Komisiu v jej rozhodnutí opätovne už tento návrh neskúmať.

Spravodajkyňa zdôrazňuje najdôležitejšie výhody zavedenia CCCTB, ktorými sú:
 väčšia fiškálna transparentnosť, ktorou sa posilní spravodlivosť a účinnosť daňového 

systému;
 zníženie nákladov na zabezpečenie dodržiavania predpisov a obmedzenie byrokracie, 

čím sa posilní potenciál rastu podnikov s cezhraničnou pôsobnosťou, zvýši sa 
príťažlivosť Európskej únie pre zahraničných investorov a podporí sa prístupnosť 
vnútorného trhu pre podniky, ktoré zatiaľ nepôsobia na cezhraničnej úrovni;

 očakávanie, že rozhodnutia o pridelení na vnútornom trhu sa budú vzhľadom na 
spoločenské a hospodárske okolnosti, ktoré majú z daňového hľadiska neutrálny 
charakter, prijímať vo väčšej miere než v súčasnosti;

 zníženie daňových rizík v dvojakom ohľade: obmedzenie daňových únikov 
a podvodov na jednej strane a zníženie dvojitého zdanenia na druhej strane.

Čím väčšia bude účasť na systéme CCCTB, tým väčšie budú s ním spojené výhody.
Zavedenie povinného, a nie voliteľného systému sa preto zdá byť lákavou myšlienkou.
Pretože je však zavedenie konsolidovaného základu dane v Európskej únii natoľko novým 
javom, má zásadný a v skutočnosti ešte stále trochu experimentálny ráz a pretože 
pravdepodobne nie sú vhodné hospodárske okolnosti na to, aby všetky spoločnosti, či už malé 
alebo veľké, mali v súčasnosti povinnosť uskutočniť zásadnú zmenu, spravodajkyňa 
uprednostňuje zachovanie voliteľného charakteru CCCTB. Navrhuje však tento prístup po 
nejakom čase opätovne zvážiť a predkladá na tento účel pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
k doložke o preskúmaní.

Aby sa v maximálnej miere využili výhody CCCTB, je žiaduce  zaviesť ho v celej Európskej 
únii. Spravodajkyňa uprednostňuje voliteľný CCCTB v celej Európskej únii pred povinným 
CCCTB na základe užšej spolupráce. Ak by však Rada nedokázala dosiahnuť uspokojivú 
dohodu so všetkými členskými štátmi, užšia spolupráca sa bude musieť stať skutočnosťou.
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V takom prípade sa treba usilovať o účasť všetkých členských štátov, ktoré patria do 
eurozóny alebo ktoré boli pozvané, aby sa stali jej členmi, pretože ich ďalšia hospodárska 
integrácia je z viacerých dôvodov nevyhnutná.

Ďalším bodom v rámci diskusie je rozsah harmonizácie. Spravodajkyňa vidí na jednej strane 
výhody v priblížení sadzieb (zavedenie minimálnych sadzieb alebo obmedzeného rozsahu), na 
druhej strane uznáva, že to na riadne fungovanie vnútorného trhu nie je skutočne potrebné 
a že v súčasnosti, keď väčšina členských štátov zápasí s tým, aby ozdravila svoje verejné 
financie alebo ich udržala v zdravom stave, nie je vhodné snažiť sa o takú radikálnu 
harmonizáciu.  Ak sa však po nejakom čase ukáže, že konkurencia medzi členskými štátmi 
v oblasti daní nie je „prospešná“, ale skôr škodlivá, možno vždy urobiť ďalší krok. I keď táto 
smernica nijako nepredznamenáva harmonizáciu sadzieb daní z príjmov právnických osôb, 
spravodajkyňa navrhuje, aby bola otázka sadzieb zahrnutá do doložky o preskúmaní.

Spravodajkyňa jednoznačne podporuje zásadu konsolidácie, a to tak pre účinnosť vnútorného 
trhu, ako aj pre príťažlivosť CCCTB pre podniky.  Keďže základ dane v systéme CCCTB je 
širší než priemerné základy v jednotlivých členských štátoch a keďže sadzby si stanovujú 
samotné členské štáty, konsolidácia pre ne nemôže byť žiadnou prekážkou.

Šírka základu, nezávislosť členských štátov pri stanovovaní sadzieb a konsolidácia spoločne 
umožňujú, aby bol CCCTB „z daňového hľadiska neutrálny“, a to pokiaľ ide o podnikanie, 
ako aj verejné financie.

Pevne stanovený vzorec na rozdelenie uvedený v smernici nemá žiadny vplyv na základ dane, 
ale len na jeho rozdelenie medzi členské štáty. Rozdelenie sa musí uskutočniť pri zachovaní 
právnej istoty a musí byť predvídateľné, ekonomicky relevantné a spravodlivé. Na tento účel 
boli v návrhu vhodne zvolené tri rozhodujúce faktory: údaje sú známe a vyplývajú 
z účtovníctva, ťažko s nimi možno manipulovať a vykazujú zisk. Faktor práce je správne 
rozdelený na mzdové náklady a počty pracovníkov, pretože sa tým vo všeobecnosti zruší 
dosah rozdielov v úrovni miezd medzi členskými štátmi. Spravodajkyňa preto podporuje 
vzorec na rozdelenie, ale súhlasí s Komisiou v tom, že je rozumné, aby sa tento vzorec stal 
predmetom doložky o preskúmaní.

Spravodajkyňa, prirodzene, víta zásadu jednotného kontaktného miesta a intenzívnejšiu 
spoluprácu medzi daňovými úradmi jednotlivých členských štátov. Kladie si len otázku, či 
základ pre určenie hlavného daňového úradu v dostatočnej miere odzrkadľuje ekonomickú 
realitu a je zárukou dostatočného rozšírenia medzi členskými štátmi.

Spravodajkyňa napokon nijako nenamieta proti tomu, aby bol CCCTB nezávislý od 
účtovných pravidiel. Alternatívou by bol systém vychádzajúci z medzinárodných štandardov 
finančného výkazníctva (IFRS). V tom prípade by sa stanovenie základu dane nepriamo 
ponechalo na súkromný sektor a vytvoril by sa systém, ktorý by pravdepodobne nebol vhodný 
pre malé a stredné podniky.


