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OZNÁMENIE POSLANCOM
(35/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Druhej komory parlamentu Holandského kráľovstva 
k návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov 
právnických osôb (CCCTB)
((KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(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.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je dodržiavanie zásady subsidiarity 
v pôsobnosti Výboru pre právne veci.

V prílohe sa pre informáciu nachádza odôvodnené stanovisko Druhej komory parlamentu 
Holandského kráľovstva k uvedenému návrhu.



CM\866008SK.doc PE464.772v01-00

PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko

Subsidiarita

Druhá komora holandského parlamentu sa domnieva, že  sa v dostatočnej miere nepreukázalo, 
že postup Európskej únie má výhody v porovnaní s opatreniami jednotlivých členských štátov 
postupujúcich samostatne. Druhá komora sa preto nazdáva, že návrh nie je v súlade 
so zásadou subsidiarity.

Prosperita celej EÚ
Zavedenie navrhovanej smernice o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov 
právnických osôb (CCCTB) by nebolo výhodné pre všetky dotknuté strany, a preto je 
potrebné vypracovať hodnotenie, v rámci ktorého sa porovnajú výhody pre jednu stranu s 
nevýhodami pre druhú stranu. Pri vypracúvaní tohto hodnotenia Druhá komora konštatovala, 
že pozitívny prínos pre celú EÚ z hľadiska prosperity je veľmi obmedzený. Druhá komora
poznamenáva, že zavedenie navrhovanej smernice o CCCTB by malo dokonca negatívny 
vplyv na hrubý domáci produkt (HDP) celej EÚ. V hodnotení vplyvu, ktoré vypracovala 
Európska komisia, sa uvádza, že zavedením navrhovanej smernice o CCCTB by 
pravdepodobne došlo k zníženiu HDP EÚ o 0,2 %.

Prosperita jednotlivých členských štátov
V prípade viacerých členských štátov vrátane Holandska by zavedenie navrhovanej smernice 
o CCCTB prinieslo zníženie celkovej úrovne prosperity. V prípade väčšiny členských štátov 
by navrhovaná smernica o CCCTB spôsobila zníženie HDP. Pokiaľ ide o Holandsko, zníženie 
HDP by mohlo predstavovať až 1,69 %, čo zodpovedá poklesu prosperity na úrovni 11 – 12 
miliárd EUR. Druhá komora vyjadruje znepokojenie, že zavedenie navrhovanej smernice 
o CCCTB by pravdepodobne viedlo k zníženiu investícií v Holandsku o 1,84 %.

Strata rozpočtových príjmov; daňová suverenita členských štátov
Zavedenie navrhovanej smernice o CCCTB by znamenalo stratu rozpočtových príjmov.
Navrhované zníženie daňového základu by – za rovnakých ostatných podmienok – prinieslo 
zníženie daňových príjmov v Holandsku a ostatných členských štátoch. So zreteľom na neistú 
rozpočtovú pozíciu členských štátov prichádza takýto návrh v nevhodnom čase.

Európska komisia vo svojej dôvodovej správe k návrhu uvádza, že vplyv smernice na príjmy 
členských štátov bude v konečnom dôsledku závisieť od vnútroštátnych politických 
rozhodnutí týkajúcich sa možného prispôsobenia kombinácie rozličných daňových nástrojov 
alebo uplatňovaných daňových sadzieb. Druhá komora sa domnieva, že Európska komisia sa 
týmto riešením nepriamo usiluje ovplyvniť daňové sadzby. Tie sú záležitosťou nezávislého 
rozhodnutia členských štátov.

V daňovej oblasti Druhá komora z praktických i zásadných dôvodov podporuje zdržanlivosť 
európskych inštitúcií. Druhá komora považuje tento návrh za nežiaduci, pretože by v oblasti 
priameho zdaňovania spôsobil presun z vnútroštátnej úrovne na európsku úroveň.

Proporcionalita

Druhá komora sa domnieva, že postup EÚ presahuje rámec opatrení, ktoré sú potrebné na 
dosiahnutie cieľov zmluvy, a preto zastáva názor, že návrh nie je primeraný.

Hlavným dôvodom je skutočnosť, že návrh by priniesol dva rôzne systémy zdanenia 
právnických osôb. V prípade členských štátov by to znamenalo nárast nákladov na 
vykonávanie, pretože oba systémy by bolo potrebné prevádzkovať. S tým súvisiace finančné 
a administratívne zaťaženie by bolo primerané iba vtedy, ak by bolo vyvážené 
prostredníctvom značných výhod. Druhá komora sa domnieva, že to tak nie je.
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Zavedenie nového systému so sebou prináša aj vysoké náklady. Znamenalo by to aj ďalšie 
úsilie, pokiaľ ide o dohovory týkajúce sa zdanenia, ktoré sú založené na existujúcom systéme, 
a nie na navrhovanej situácii s dodatočným systémom. Druhá komora sa domnieva, že 
vzhľadom na plánovaný prínos je to príliš nežiaduce a neúmerné.

Navyše navrhovaná schéma rozdeľovania celkových (cezhraničných) konsolidovaných ziskov 
by znevýhodnila členské štáty s rozsiahlymi sektormi služieb, pretože faktory ako nehmotné 
a finančné aktíva nie sú zahrnuté do modelu rozdeľovania. Holandsko patrí medzi krajiny, 
ktoré by tým boli neúmerne znevýhodnené.

Právny základ

Pokiaľ ide o zvolený právny základ, v Druhej komore existujú názorové rozdiely.

Niektoré politické strany považujú za vhodný právny základ navrhovanej smernice o CCCTB 
článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pretože predmetom je fungovanie 
vnútorného trhu. Osobitne zdôrazňujú, že to znamená, že je potrebné, aby smernicu 
jednomyseľne prijala Rada.

Iné strany zastávajú názor, že zmluva neposkytuje žiadny právny základ na prijatie tohto 
návrhu, pričom zdôrazňujú, že zmluva ako celok neposkytuje žiadny základ pre opatrenia 
v oblasti priameho zdaňovania. Takisto upozorňujú, že priame dane sú záležitosťou 
nezávislého rozhodnutia členských štátov.

Záver

Uvedené pripomienky sa týkajú stanoviska parlamentných strán, ktoré majú v Druhej komore 
spolu výraznú väčšinu. Niektoré ďalšie strany sa domnievajú, že zavedenie navrhovanej 
smernice o CCCTB by mohlo mať azda pozitívne účinky. Poznamenávajú, že podniky, ktoré 
pôsobia vo viacerých členských štátoch, by v budúcnosti mohli podliehať len jednému 
daňovému systému. V dôsledku toho by sa administratívne zaťaženie týchto podnikov znížilo 
na 7 %. Takisto by sa zamedzilo dvojitému zdaneniu podnikov a – na druhej strane – i 
žiadnemu ich zdaneniu. Z hľadiska zjednodušenia zdanenia a boja proti daňovým podvodom 
ide o pozitívny prvok. Okrem toho, navrhovaná smernica o CCCTB môže byť vhodným 
nástrojom na ukončenie znepokojivého súperenia členských štátov EÚ v znižovaní úrovne 
zdaňovania právnických osôb. Podľa názoru týchto strán by sa mal tento bod vo väčšej miere 
preskúmať.

Minimálne jedna strana poznamenáva, že mieru zdaňovania právnických osôb môžu zvýšiť 
alebo znížiť samotné členské štáty s cieľom neutralizovať účinky na rozpočet.

Niektoré strany považujú navrhovanú smernicu o CCCTB za primeranú, pretože podniky 
pôsobiace vo viacerých členských štátoch sa môžu rozhodnúť pre prístup v súlade 
so smernicou, zatiaľ čo ostatné podniky by ňou neboli zaťažené. Podľa týchto strán zníženie 
administratívneho zaťaženia výrazne presahuje náklady daňového úradu na vykonávanie.


