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Vec: Stanovisko k právnemu základu návrhu smernice Rady o spoločnom 
konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM 
(2011) 0121 – C7 0092/2011 – 2011/0058 (CNS))

Vážená pani predsedníčka,

listom z 12. januára 2012 ste požiadali v súlade s článkom 37 rokovacieho poriadku Výbor 
pre právne veci o stanovisko, ktoré sa týka vhodného právneho základu pre prijatie návrhu 
smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb 
(CCCTB).

Komisia predložila návrh na základe článku 115 ZFEÚ. Vaša požiadavka sa týka toho, či je 
možné „zahrnúť do právneho základu aj článok 136 ZFEÚ“.

V liste z 23. januára 2012 právna služba Parlamentu predložila analýzu tejto otázky a dospela 
k záveru, že nie je dôvod právny základ návrhu meniť doplnením článku 136 ZFEÚ a že 
článok 115 ZFEÚ je správnym právnym základom.

Kontext

I. Návrh

Cieľom návrhu je znížiť náklady podnikov na dodržiavanie predpisov na vnútornom trhu v 
oblasti daní, a to zavedením systému spoločného základu pre zdanenie právnických osôb. 
Konkrétne sa navrhuje zaviesť CCCTB ako systém spoločných pravidiel pre výpočet 
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daňového základu spoločností, ktoré sú daňovými rezidentmi v EÚ, a pobočiek spoločností z 
tretích krajín so sídlom v EÚ. CCCTB by mal byť voliteľný systém dostupný pre všetky 
spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť. V prípade skupín spoločností je cieľom CCCTB 
poskytnúť jednotný súbor daňových pravidiel v celej Únii tak, aby mohli spoločnosti 
komunikovať len s jednou daňovou správou. Tento návrh obsahuje úplný súbor pravidiel pre 
zdanenie spoločností. Spoločnosť, ktorá si zvolí CCCTB, prestane vo všetkých záležitostiach 
upravených spoločnými pravidlami podliehať vnútroštátnej dani z príjmov právnických osôb.

II. Dotknuté právne základy

1. Právny základ návrhu Komisie

Návrh Komisie je založený na článku 115 ZFEÚ, ktorý znie takto:

„Článok 115

Bez toho, aby bol dotknutý článok 114, Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym 
legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym a sociálnym 
výborom vydá smernice na aproximáciu zákonov, iných právnych predpisov a správnych 
opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie vnútorného 
trhu.“

Komisia vysvetľuje voľbu právneho základu v dôvodovej správe takto:

„Právne predpisy o priamom zdaňovaní spadajú do rozsahu článku 115 Zmluvy o fungovaní 
EÚ (ZFEÚ). Stanovuje sa v ňom, že právne opatrenia aproximácie podľa predmetného článku 
majú právnu podobu smernice.“

2.  Navrhovaná zmena právneho základu
V mene výboru ECON ste požiadali Výbor pre právne veci o stanovisko, ktoré sa týka 
doplnenia článku 136 ZFEÚ ako právneho základu na základe nasledujúcich dôvodov: „Ak 
nie je možné celoeurópske uplatňovanie CCCTB vo všetkých 27 členských štátoch, existujú 
dve možnosti, ako postupovať v rámci užšej skupiny členských štátov:
- riadna posilnená spolupráca podľa ZFEÚ alebo
- opatrenia týkajúce sa členských štátov, ktorých menou je euro, na základe článku 136 
ZFEÚ.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorým sa mení právny základ podľa tohto odôvodnenia, bol 
predložený vo výbore ECON (PDN 15).

Článok 136 ZFEÚ znie:

„Článok 136

1. S cieľom prispieť k riadnemu fungovaniu hospodárskej a menovej únie a v súlade s 
príslušnými ustanoveniami zmlúv prijíma Rada v súlade s príslušným postupom spomedzi 
tých, ktoré sú uvedené v článkoch 121 a 126, s výnimkou postupu ustanoveného v článku 126 
ods. 14, osobitné opatrenia pre tie členské štáty, ktorých menou je euro:
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a) na posilnenie koordinácie a dohľadu nad ich rozpočtovou disciplínou;

b) na vypracovanie usmernení pre hospodárske politiky pre tieto štáty, pričom zabezpečí, aby 
boli zlučiteľné s tými, ktoré boli prijaté pre celú Úniu, a aby sa zabezpečil dohľad nad nimi.

2. Na hlasovaní o opatreniach uvedených v odseku 1 sa zúčastňujú len členovia Rady 
zastupujúci členské štáty, ktorých menou je euro.

Kvalifikovaná väčšina uvedených členov je vymedzená v súlade s článkom 238 ods. 3 písm. 
a).“

Článok 121 Zmluvy o fungovaní EÚ obsahuje ustanovenia o koordinácii hospodárskych 
politík medzi členskými štátmi a článok 126 ZFEÚ stanovuje postup v prípadoch nadmerného 
deficitu verejných financií.

III. Analýza

Pokiaľ ide o výber právneho základu, niektoré zásady vychádzajú z judikatúry Súdneho 
dvora. Po prvé, výber správneho právneho základu má ústavný význam1, a to so zreteľom na 
vplyv právneho základu z hľadiska vecnej právomoci a postupu. Po druhé, podľa článku 13 
ods. 2 Zmluvy o EÚ musí každá inštitúcia konať v medziach právomocí, ktoré sú jej 
vymedzené zmluvou2. Po tretie, podľa judikatúry Súdneho dvora, „musí výber právneho 
základu pre opatrenie Spoločenstva spočívať na objektívnych faktoroch, ktoré podliehajú 
súdnemu preskúmaniu a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah opatrenia.3“. A napokon, 
pokiaľ ide o viac právnych základov, keď má opatrenie niekoľko súčasných cieľov alebo 
súčastí, ktoré sú navzájom nerozlučne prepojené bez toho, aby niektorý z nich bol druhoradý 
a vedľajší vo vzťahu k ostatným, musí byť akt založený na viacerých relevantných 
ustanoveniach zmluvy4. Avšak uplatnenie dvojakého právneho základu nie je možné, ak sú 
postupy, ktoré sú ustanovené pre každý z týchto základov, nezlučiteľné alebo ak môže 
kumulácia právnych základov porušiť práva Parlamentu5.

Všeobecným cieľom predmetného návrhu je „ponúknuť riešenie niektorých hlavných 
daňových prekážok rastu na jednotnom trhu6“. Jeho rozsah pôsobnosti je definovaný v článku 
1 takto: „Touto smernicou sa ustanovuje systém spoločného základu zdaňovania určitých 
spoločností a skupín spoločností a ustanovujú sa v nej pravidlá týkajúce sa výpočtu 
a využívania tohto základu."

ZFEÚ obsahuje dva právne základy pre „aproximáciu zákonov, iných právnych predpisov a 
správnych opatrení“ členských štátov na vnútornom trhu. Článok 114 Zmluvy o fungovaní 
EÚ sa vzťahuje na prípady, keď je cieľom „vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu“, a 
článok 115 sa týka prípadov, keď príslušné opatrenia „priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo 

                                               
1 Stanovisko 2/00 Kartagenský protokol [2001] Zb. s. I-9713, bod 5; Vec C-370/07, Komisia/Rada, stanovisko 
1/08, Všeobecná dohoda o obchode so službami [2009] Zb. s. I-11129, bod 110.
2 Vec C-403/05 Parlament/Komisia, [2007] Zb. s. I-9045, bod 49 a v nej citovaná judikatúra.
3 Pozri vec C-411/06 Komisia/Parlament a Rada [2009] Zb. I-7585.
4 Vec C-165/87 Komisia/Rada, Zb. 1988, 5545, bod 11. Vec C-178/03, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2006, 
s. I-107, body 43-56.
5Vec C-178/03, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2006, s. I-207, bod 57.
6 Dôvodová správa, strana 1.
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fungovanie vnútorného trhu“. V článku 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ sa stanovuje, že 
Rada a Európsky parlament prijmú „každé opatrenie“ v súlade s riadnym legislatívnym 
postupom, ktorý si vyžaduje kvalifikovanú väčšinu v Rade; podľa článku 115 Zmluvy o 
fungovaní EÚ má Rada prijímať smernice jednomyseľne po porade s Európskym 
parlamentom. V praxi je článok 115 dôležitý predovšetkým v oblastiach, ktoré sú v článku 
114 ods. 2 vylúčené z uplatnenia článku 114 ods. 1. Jedno z týchto vylúčení sa týka 
„daňových predpisov“. To ukazuje, že článok 115 je vhodným právnym základom, ktorý sa 
má zvoliť pre navrhované opatrenie.

Pokiaľ ide o otázku, či sa má článok 136 ZFEÚ zahrnúť ako právny základ, je nutné 
poznamenať, že by museli byť použité kritériá pre viac právnych základov, t.j. musel by byť 
identifikovaný druhý cieľ alebo druhá súčasť podľa článku 136 ZFEÚ, ktorý/á je nerozlučne 
prepojený/á s prvým cieľom a má rovnakú hodnotu. Návrh neobsahuje žiadne opatrenia na 
zabezpečenie riadneho fungovania hospodárskej a menovej únie, ktoré sa týkajú členských 
štátov, ktorých menou je euro. Postupy uvedené v článku 121 a 126 ZFEÚ sú navyše úplne 
odlišné a teda nezlučiteľné s postupom konzultácie, v rámci ktorého bol príslušný akt 
navrhnutý.

Výbor pre právne veci sa touto otázkou zaoberal na svojej schôdzi dňa 26. januára 2012. Na 
tejto schôdzi sa v súlade s vyššie uvedeným rozhodol – a to 22 hlasmi za, pričom jeden člen 
sa zdržal hlasovania1 – odporučiť, že vhodným právnym základom pre návrh smernice Rady o 
spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb by mal byť článok 115 
ZFEÚ a že článok 136 ZFEÚ by sa nemal zahrnúť ako právny základ.

S pozdravom,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Klaus-Heiner Lehne (predseda), Raffaele Baldassarre (podpredseda), 
Evelyn Regner (podpredsedníčka), Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Eva Ortiz Vilella, Tadeusz 
Zwiefka, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, 
Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Jiří Maštálka, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, 
Jean-Marie Cavada, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Dagmar Roth-Behrendt, Jan Philipp Albrecht, Eva 
Lichtenberger.


