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Vec: Odôvodnené stanovisko parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) k návrhu 
smernice o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb 
(CCCTB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Podľa 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 Výbor pre právne veci zodpovedný za 
dodržiavanie zásady subsidiarity.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko parlamentu Švédskeho kráľovstva (Riksdag) 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko švédskeho Riksdagu

So zreteľom na posúdenie uplatnenia zásady subsidiarity v návrhu smernice Rady 
o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (KOM(2011)121), 
ktoré sa uvádza v správe daňového výboru 2010/11: SkU37 s názvom Preskúmanie zásady 
subsidiarity v prípade návrhu smernice o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov 
(CCCTB), sa Riksdag domnieva, že súčasný návrh obsahuje prvky, v dôsledku ktorých nie je návrh 
smernice ako celok v súlade so zásadou subsidiarity.

Vláda uviedla svoj posudok na otázku súladu so zásadou subsidiarity v dôvodovej správe 
2010/11:FPM96. Pripomína v nej, že zabezpečenie dobrých životných podmienok výberom 
daní a vhodným využitím daňových príjmov patrí do právomoci každého členského štátu.
Zdaňovanie právnických osôb úzko súvisí s ostatnými oblasťami daňového systému, ako aj 
s hospodárskymi a politickými vzťahmi členských štátov. Z tohto pohľadu je zrejmé, že 
členské štáty majú v porovnaní s EÚ väčšiu schopnosť posúdiť a preskúmať, ako by sa malo 
zdaňovanie právnických osôb navrhnúť, aby sa politické a hospodárske ciele dosiahli na 
vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Vnútroštátne systémy dane z príjmov právnických 
osôb sú vo všeobecnosti navrhnuté tak, aby vyhovovali štruktúre hospodárstva každého 
členského štátu (bankovníctvo a finančníctvo, priemysel, poľnohospodárstvo atď.). Možno 
preto tvrdiť, že existuje riziko, že spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických 
osôb by mohol obmedziť hospodársku súťaž, a tým negatívne ovplyvniť produktivitu v rámci 
EÚ. Naviac, právnym základom tohto návrhu je článok 115 ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že 
Rada vydá smernice na aproximáciu zákonov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo 
fungovanie vnútorného trhu. Podľa názoru vlády zachádzajú niektoré časti tohto návrhu nad 
rámec tohto článku. Týka sa to napríklad zmeny v rozdeľovaní daňových príjmov, ktorú
prináša vzorec na rozdeľovanie. Len členské štáty môžu najlepšie posúdiť otázku, aké 
opatrenia či výhody by mal členský štát prijať vo vzťahu k iným členským štátom, pokiaľ ide 
o rozdelenie daňových príjmov. Na dosiahnutie lepšieho fungovania vnútorného trhu nie je 
potrebné ani meniť systém rozdeľovania daňových príjmov medzi členskými štátmi. Vláda 
však súhlasí s Komisiou, že viaceré výhody, ktoré spoločný konsolidovaný základ dane 
z príjmov právnických osôb prináša právnickým osobám, by sa najlepšie dali zaviesť
prostredníctvom právnych predpisov na úrovni EÚ. Týka sa to napríklad niektorých 
administratívnych zjednodušení, ktoré možno očakávať, ako aj obmedzenia požiadaviek na 
dokumentáciu v rámci EÚ, rizika dvojitého zdanenia a možnosti cezhraničnej náhrady strát.
Hoci z hľadiska zásady subsidiarity možno proti určitým častiam návrhu vzniesť námietky, 
vláda sa vcelku domnieva, že neexistuje dôvod spochybňovať posúdenie Komisie, že návrh je 
v súlade so zásadou subsidiarity.

Bez ohľadu na námietky, ktoré možno vzniesť proti návrhu z hľadiska zásady subsidiarity, 
netreba podceniť význam lepšej koordinácie v oblasti zdaňovania právnických osôb. Môže sa 
však tiež ukázať, že viaceré časti návrhu Komisie prinášajú cenné výhody pre podnikanie 
a investície v rámci EÚ, a tým prispievajú aj k rastu pracovných miest a blahobytu v celej 
Únii. Napriek tomu sa Riksdag domnieva, že vláda nevyvodila v dostatočnej miere dôsledky 
z toho, že z hľadiska zásady subsidiarity existujú proti návrhu námietky. Príliš široké
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uplatňovanie tých pravidiel, ktoré udeľujú Únii zákonodarnú právomoc, v konečnom 
dôsledku povedie k oslabeniu suverenity členských štátov, pokiaľ ide o udržanie dostatočne 
vysokých daňových príjmov na financovanie dobrých životných podmienok. Riksdag sa preto 
domnieva, že na základe týchto námietok sa musí dospieť k záveru, že nie všetky časti návrhu
Komisie vo svojej aktuálnej podobe majú také znenie, o ktorom sa môže povedať, že je
v súlade so zásadou subsidiarity.


