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Předmět: Odůvodněné stanovisko Národního shromáždění Bulharské republiky 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 Národního shromáždění 
Bulharské republiky týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

ČTYŘICÁTÉ PRVNÍ NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ BULHARSKÉ 
REPUBLIKY

VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE A KONTROLU 
JEJÍCH FONDŮ 

Č. 153-18-48/12.05.2011

Z P R Á V A

Věc: Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB) č. 102-00-25/19.04.2011.

I. Výbor pro evropské záležitosti a kontrolu evropských fondů (CEACEF) na svém zasedání 
konaném dne 11. května 2011 projednal návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném 
základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB) KОМ(2011) 121 ze dne 16. března 2011, 
zařazený jako položka č. 28 Ročního pracovního programu Národního shromáždění (RPP NS) 
o záležitostech EU (2011).

II. Návrh CCCTB zavádí jednotná pravidla zdanění příjmů skupiny právnických osob 
působících na území EU. Skupině příslušných společností bude umožněn výpočet společného základu 
daně podle jednotných pravidel pro celou EU a podávat jedno daňové přiznání pro celou skupinu 
v členském státě, kde sídlí mateřská společnost (plátce daně).

Společný základ daně bude rozdělen mezi všechny společnosti skupiny pomocí vzorce 
zohledňujícího tři faktory. Takto stanovená část základu daně bude u každé právnické osoby zdaněna 
sazbou daně členského státu, kde daná právnická osoba působí.

Zavádí se nový administrativní rámec, na jehož základě bude pro účely daně z příjmu 
právnických osob skupina právnických osob, které podnikají na území různých členských států, 
podléhat správě a kontrole příslušných orgánů pouze jednoho z těchto členských států a eventuální 
spory budou řešeny příslušnými soudy tohoto státu.

III. Podle stanoviska Rady ministrů je Bulharská republika proti zavedení společného 
konsolidovaného základu zdanění příjmů právnických osob na úrovni EU.

Bulharská strana se domnívá, že zavedení mechanismu společného konsolidovaného základu 
zdanění právnických osob pro všechny členské státy připraví Evropskou unii o konkurenční výhody 
rozmanitosti daňových předpisů a daňových sazeb, což povede k odlivu zahraničních investic z EU do 
třetích zemí s příznivějšími daňovými režimy.

Podstatně se zvýší náklady na správu daně z příjmů právnických osob, správních orgánů 
členských států i podnikatelských subjektů.

Návrh směrnice obsahuje pro Bulharsko nepřijatelné prvky, přičemž nejproblematičtější je 
navrhovaný mechanismus rozdělování společného konsolidovaného základu daně. Bulharská strana se 
domnívá, že tři faktory obsažené v distribučním vzorci nepředstavují objektivní kritéria, na jejichž 
základě lze vypočítat podíl každé právnické osoby dané skupiny na distribuci společného základu. 
Navrhovaný mechanismus distribuce neodráží adekvátně specifika ekonomik členských států a rozdíly 
v jejich hospodářském rozvoji a životní úrovni.

Přestože návrh směrnice nepředpokládá harmonizaci daňových sazeb, negativní důsledky 
zavedení konsolidovaného základu daně pro jednotlivé členské státy lze pravděpodobně kompenzovat 
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pouze změnou daňových sazeb. Toto pak prakticky zbaví členské státy důležité páky regulace 
makroekonomické stability a možnosti zajišťovat vyrovnané rozpočty.

Vážným problémem je také navržený společný administrativní rámec. Bulharská 
strana se domnívá, že návrh není v části týkající se správních postupů důkladně vypracován. Nebere 
v úvahu velké rozdíly v postupech spravování podnikových daní v různých členských státech a rozdíly 
ve struktuře, složení a organizaci práce orgánů daňové správy. Zavedení dvou paralelních 
procedurálních systémů správy daně z příjmů právnických osob povede na jedné straně ke značnému 
zvýšení správních nákladů a nákladů práce a na straně druhé k možné diskriminaci v oblasti správy 
a výkonu povinností stejného typu pro různé skupiny daňových poplatníků. Příjmy právnických osob 
jsou v Bulharsku zdaněny podle ustanovení zákona o zdanění příjmů právnických osob a daňového 
procesního řádu (TIPC). Přijetí uvedené směrnice povede k úplné změně pravidel zdanění zisků 
a příjmů společností bez ohledu na to, zda jsou součástí evropské skupiny či nikoliv, jakož i k 
zavedení nového správního rámce do TIPC. 

IV. Návrh směrnice byl projednán na zasedání Rozpočtového a finančního výboru (CBF) dne 
4. května 2011.

CBF jednomyslně podporuje stanovisko Rady ministrů k návrhu směrnice Rady o CCCTB, 
podle kterého je Bulharská republika proti zavedení společného konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob na úrovni Evropské unie.

CBF se domnívá, že návrh směrnice Rady o CCCTB neodpovídá daňové politice 
a národnímu zájmu Bulharské republiky.

Výbor upozorňuje, že návrh také neodpovídá zásadám subsidiarity a proporcionality. 
Evropská komise nepředložila dostatečné kvalitativní a kvantitativní ukazatele, které by prokázaly, že 
členské státy jednající samostatně v souladu s ustanoveními čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU (SEU) 
a Protokolu č. 2 o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality podle Lisabonské smlouvy, 
nemohou v dostatečné míře dosáhnout zamýšlených cílů. Pokud jde o zásadu proporcionality 
zakotvenou v čl. 5 odst. 4 Smlouvy o EU (SEU), CBF zastává názor, že návrh směrnice překračuje 
rámec uvedených Smluv, jelikož vede k dodatečné správní a finanční zátěži členských států.

CEACEF schvaluje předložené stanovisko Rady ministrů, podle kterého je Bulharská 
republika proti zavedení společného konsolidovaného základu pro zdanění právnických osob na 
úrovni Evropské unie.

Poté, co byl projednán návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně 
z příjmů právnických osob (CCCTB), Národní shromáždění Bulharské republiky 
prostřednictvím CEACEF vyjadřuje toto odůvodněné stanovisko, které bude zasláno orgánům 
EU:
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1. CEACEF při posuzování aktuálních témat agendy EU souvisejících s novou správou 
ekonomických záležitostí EU a jednotným vnitřním trhem, jakož i s koordinovaným úsilím 
o překonání důsledků světové hospodářské a finanční krize nejednou vyjádřil své stanovisko 
k realizaci společné daňové politiky na úrovni EU: je nutno postupovat opatrně, aby se potenciální 
změny neodrážely negativně v předvídatelnosti, stabilitě a konkurenceschopnosti 
podnikatelského prostředí.

2. CEACEF se domnívá, že návrh směrnice Rady o CCCTB není v souladu se zásadami 
subsidiarity a proporcionality z následujících důvodů:

Pokud jde о zásadu subsidiarity: 

• CEACEF se domnívá, že návrh směrnice Rady zavádějící společný konsolidovaný základ 
daně z příjmů právnických osob na úrovni EU, není v souladu se zásadou subsidiarity definovanou 
v čl. 5 odst. 3 SEU; 

• CEACEF se domnívá, že Evropská komise nepředložila dostatečné kvalitativní 
a kvantitativní ukazatele, které by prokázaly, že členské státy, jednající samostatně v souladu 
s ustanoveními čl. 5 odst. 3 SEU a Protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality 
podle Lisabonské smlouvy, nemohou v dostatečné míře dosáhnout zamýšlených cílů;

• CEACEF se domnívá, že základ daně v každém z členských států odráží specifika jeho 
vlastní výrobní struktury. Pro ekonomiku dohánějící svůj rozvoj, jakou je ekonomika bulharská, je 
evidence procesu dohánění rozvoje zvláště důležitá. V této etapě by zavedení společného 
konsolidovaného základu daně na úrovni EU přispělo k „rozvírání nůžek” mezi členskými státy, což 
bude překážkou prohlubování integrace na vnitřním trhu;

• CEACEF podporuje snahu Evropské komise o zjednodušení obecných pravidel zdanění 
podnikání, zároveň však jasně vyjadřuje svůj názor, že společný konsolidovaný základ daně v celé EU 
zbaví jednotlivé členské státy a EU jako celek důležitých konkurenčních výhod. Daň z příjmů 
právnických osob je základním nástrojem stimulování hospodářského růstu a zaměstnanosti, a proto 
spadá do pravomoci jednotlivých států;

• CEACEF se domnívá, že pro některé členské státy, k nimž patří i Bulharsko, by použití 
vzorce zohledňujícího tři faktory, jak je definován v návrhu směrnice, znamenalo snížení celkového 
objemu základu daně, což nepřímo ovlivní daňovou sazbu. Podle předběžných propočtů ministerstva 
financí bude nutno zvýšit současnou 10% daňovou sazbu používanou v Bulharsku o 3 až 4 procentní 
body, aby se kompenzovaly ztráty v příslušné příjmové části rozpočtu;

• CEACEF je toho názoru, že tento návrh směrnice neřeší problém převodu 
vnitropodnikových cen, ale pouze ho přesouvá mezi skupiny právnických osob a třetí strany. Kromě 
toho je nutno poznamenat, že rozhodování o daňovém zvýhodňování podnikání je i nadále 
v pravomoci jednotlivých členských států;

• CEACEF věří, že v této oblasti lze přijímat pouze opatření pro koordinaci mezi systémy 
zdanění jednotlivých členských států, avšak základ daně by neměl být předmětem konsolidace.

Proto CEACEF zastává názor, že předpokládaných cílů lze lépe dosáhnout na unijní úrovni. 
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Pokud jde о zásadu proporcionality:

• Návrh směrnice není v souladu se zásadou proporcionality, jak je stanovena v čl. 5 odst. 
4 Smlouvy o Evropské unii, jelikož vytváří dodatečnou administrativní a finanční zátěž pro 
členské státy zavedením dvou různých systémů zdanění příjmů právnických osob, a proto 
překračuje rámec toho, co je nezbytné k dosažení cílů příslušných Smluv;

• návrh směrnice předpokládá úplnou diferenciaci daňových pravidel a pravidel účetní 
evidence zavedením daňového rozpočtu z hlediska zdanění přiznaných příjmů a výdajů, na jehož 
základě se bude určovat společný základ daně. Správa dvou paralelních systému zdanění právnických 
osob povede k podstatnému růstu nákladů na správu a podnikání v souvislosti s plněním 
daňových povinností a používáním nového daňového výkaznictví;

• přijetí směrnice vyvolá naprostou změnu pravidel zdanění zisků a příjmů právnických 
osob bez ohledu na to, zda jsou součástí skupiny EU či nikoliv, jakož i zavedení nového právního 
rámce. Kromě toho se musí do vnitrostátních daňových právních předpisů zapracovat koncepce 
mezinárodního zdanění, které se v současné době v našem státě nepoužívají a budou představovat 
další zátěž pro podnikání a správu;

• návrh směrnice může mít negativní vliv na státní rozpočet, přičemž by uplatňování 
předpokládané ochranné klauzule nemohlo kompenzovat nespravedlivý dopad na činnost podniků. 
Tento scénář vnitrostátního rozpočtu členských států se zříká daňových příjmů, které jsou 
součástí rozpočtové prognózy na daný rok, na jejímž základě členské státy realizují svou národní 
politiku. Návrh směrnice kromě toho připouští nesoulad zdaňovacího a kalendářního období, 
který může existovat i v rámci skupiny. V důsledku toho by mohly vznikat vážné administrativní 
a technické potíže, které by prodražily daňové a účetní výkaznictví právnických osob;

• ačkoliv navržená opatření podle Evropské komise vytvoří vhodnější podmínky pro 
investování v rámci jednotného trhu, podle Bulharské republiky i jiných členských států bude jejich 
vliv na investování negativní, a proto návrh nenabízí nejvhodnější reakci na zjištěné problémy 
jednotného trhu.

Zprávu a stanovisko k ní podpořilo 12 hlasů.

PŘEDSEDKYNĚ VÝBORU PRO
ZÁLEŽITOSTI EU A KONTROLU JEJÍCH 
FONDŮ:

/podpis/ MONIKA PANAYOTOVA

JI/ML


