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Věc: Odůvodněné stanovisko parlamentu Švédského království (Riksdag) k návrhu 
směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických 
osob (CCCTB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Podle článku 6 Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament ve lhůtě osmi týdnů ode dne postoupení návrhu legislativního aktu 
zaslat předsedům Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko uvádějící, 
proč soudí, že dotyčný návrh není v souladu se zásadou subsidiarity.

Podle jednacího řádu Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko parlamentu Švédského 
království (Riksdag) týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Odůvodněné stanovisko parlamentu Švédského království 
(Riksdag)

S ohledem na přezkum uplatnění zásady subsidiarity v návrhu směrnice Rady o společném 
konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (KOM(2011)0121), který je uveden 
ve zprávě daňového výboru 2010/11: SkU37 Přezkoumání zásady subsidiarity v případě 
návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 
(CCCTB), se Riksdag domnívá, že stávající návrh obsahuje prvky, v jejichž důsledku není 
návrh směrnice jako celek v souladu se zásadou subsidiarity.
Vláda uvedla svůj posudek v otázce souladu se zásadou subsidiarity v důvodové zprávě 
2010/11: FPM96. Uvádí se v ní, že zajištění dobrých životních podmínek náleží 
k pravomocím každého členského státu a že je stát musí zabezpečit prostřednictvím výběru 
daní a vhodného využití daňových příjmů. Zdaňování podniků úzce souvisí s jinými částmi 
daňové oblasti, jakož i s hospodářskými a politickými vztahy mezi členskými státy. V tomto 
ohledu je zřejmé, že členské státy mají ve srovnání s EU větší schopnost posoudit 
a přezkoumat, jak by mělo být navrženo zdaňování podniků, aby byly dosaženy politické 
a hospodářské cíle na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Vnitrostátní systémy daně z příjmů 
právnických osob jsou obecně navržené tak, aby vyhovovaly struktuře hospodářství každého 
členského státu (banka a finanční prostředky, průmysl, zemědělství atd.). Lze tedy říci, že zde 
existuje riziko, že společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob by mohl 
omezit hospodářskou soutěž a tím negativně ovlivnit produktivitu v rámci EU. Mimoto 
právním základem tohoto návrhu je článek 115 SFEU, ve kterém se uvádí, že Rada vydá 
směrnice o aproximaci zákonů, které přímo ovlivňují vytvoření nebo fungování vnitřního 
trhu. Části návrhu zachází dle názoru vlády dál. Jde například o upravené rozdělení daňových 
příjmů, které vychází z vzorce pro rozdělení. Pouze členské státy dokáží nejlépe posoudit, 
jaká opatření či výhody by měl členský stát přijmout ve vztahu k jiným členským státům, 
pokud jde o rozdělení daňových příjmů. Pro dosažení lepšího fungování vnitřního trhu není 
zapotřebí ani upraveného rozdělení daňových příjmů mezi členskými státy. Vláda však 
souhlasí s Komisí v tom, že několika výhod, které přináší společný konsolidovaný základ 
daně z příjmů právnických osob a které jsou předkládány podnikům, by bylo nejlépe 
dosaženo prostřednictvím přijetí právních předpisů na úrovni EU. Týká se to, mimo jiné, 
i některých administrativních zjednodušení, které lze předpokládat, a snížení požadavků na 
dokumentaci v rámci EU, rizika dvojího zdanění a možnosti přeshraniční náhrady ztrát. 
Ačkoli lze z hlediska zásady subsidiarity vznést proti určitým částem návrhu námitky, celkově 
se vláda domnívá, že neexistuje důvod, aby bylo zpochybněno posouzení Komise, že návrh je 
v souladu se zásadou subsidiarity.
Bez ohledu na námitky, které je možné proti návrhu vznést z hlediska zásady subsidiarity, 
neměl by být podceněn význam lepší koordinace v oblasti zdaňování právnických osob. Může 
se také ukázat, že mnoho částí návrhu Komise přináší cenné výhody pro podnikání a investice 
v rámci EU, a tím přispívá k růstu pracovních míst a blahobytu v celé Unii. Přesto se Rikstag 
domnívá, že vláda v dostatečné míře nezohlednila skutečnost, že proti návrhu existují námitky 
z hlediska zásady subsidiarity. Stále rozsáhlejší uplatňování těch pravidel, které Unii udělují 
legislativní pravomoc, může mít za následek podkopání suverenity členských států, pokud jde 
o zachování dostatečně vysokých daňových příjmů na financování dobrých životních 



CM\867535CS.doc 3/3 PE464.950v01-00

CS

podmínek. Rikstag je proto toho názoru, že na základě těchto námitek nelze nedospět 
k závěru, že návrh Komise ve své stávající podobě obsahuje části, které nejsou v souladu se 
zásadou subsidiarity.


