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Výbor pre právne veci

16.5.2011

OZNÁMENIE POSLANCOM
(38/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Národného zhromaždenia Bulharskej republiky 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 nachádza odôvodnené stanovisko Národného zhromaždenia Bulharskej 
republiky k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

ŠTYRIDSIATE PRVÉ NÁRODNÉ ZHROMAŽDENIE
BULHARSKEJ REPUBLIKY

VÝBOR PRE ZÁLEŽITOSTI EURÓPSKEJ ÚNIE 
A KONTROLU JEJ FONDOV

Č. 153-18-48/12.05.2011

S P R Á V A

Vec: Návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov 
právnických osôb (CCCTB) č. 102-00-25/19.04.2011.

I. Výbor pre záležitosti EÚ a kontrolu jej fondov (CEACEF) na svojom zasadnutí 
11. mája 2011 prerokoval návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe
dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) – (KОМ(2011)121) zo 16. marca 2011, 
zaradený ako položka č. 28 Ročného pracovného programu národného zhromaždenia 
o záležitostiach EÚ na rok 2011 (RPP NZ).

II. Návrh CCCTB zavádza jednotné pravidlá zdanenia príjmov pre skupiny 
právnických osôb pôsobiace na území EÚ. Určitá skupina spoločností spĺňajúca príslušné 
pravidlá si bude môcť vypočítať svoju daňovú povinnosť podľa jednotných pravidiel pre celú 
EÚ a podať jedno konsolidované daňové priznanie pre celú skupinu v tom členskom štáte, 
v ktorom sídli materská spoločnosť (hlavný daňovník).

Konsolidovaný zdaniteľný zisk skupiny sa rozdelí medzi jednotlivé spoločnosti 
skupiny pomocou vzorca zohľadňujúceho tri faktory. Takto stanovená časť základu dane bude 
u každej právnickej osoby zdanená sadzbou dane členského štátu, v ktorom daná právnická 
osoba pôsobí.

Zavádza sa nový administratívny rámec, na základe ktorého bude skupina právnických 
osôb, ktorá bude spĺňať príslušné podmienky, podliehať v oblasti dane z príjmu právnických 
osôb správe a kontrole orgánov iba jedného z týchto členských štátov a prípadné spory budú
riešené príslušnými súdmi tohto štátu.

III. Podľa stanoviska Rady ministrov je Bulharská republika proti zavedeniu 
spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb na úrovni EÚ.

Bulharská strana sa domnieva, že zavedenie mechanizmu spoločného 
konsolidovaného základu zdanenia právnických osôb pre všetky členské štáty by Európsku 
úniu pripravilo o konkurenčné výhody vyplývajúce z rozmanitosti daňových predpisov
a daňových sadzieb, čo by viedlo k odlevu zahraničných investícií z EÚ do tretích krajín 
s priaznivejšími daňovými režimami.

Podstatne by sa navyše zvýšili náklady na správu dane z príjmov právnických osôb, 
správnych orgánov členských štátov i podnikateľských subjektov.
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Návrh smernice obsahuje pre Bulharsko neprijateľné prvky, pričom 
najproblematickejší je navrhovaný mechanizmus rozdelenia spoločného konsolidovaného 
základu dane. Bulharská strana sa domnieva, že tri faktory obsiahnuté v distribučnom vzorci 
nepredstavujú objektívne kritériá, na základe ktorých je možné vypočítať podiel každej
právnickej osoby danej skupiny na spoločnom základe. Navrhovaný mechanizmus rozdelenia
neodráža v dostatočnej miere špecifiká ekonomík členských štátov a rozdiely v ich 
hospodárskom rozvoji a životnej úrovni.

Hoci návrh smernice nepredpokladá harmonizáciu daňových sadzieb, členské štáty
môžu negatívne dôsledky zavedenia konsolidovaného základu kompenzovať jedine zmenou 
daňových sadzieb, čím by prišli o dôležitý nástroj regulácie makroekonomickej stability a 
možnosť zabezpečovať vyrovnaný rozpočet.

Dôležitou otázkou je tiež navrhovaný spoločný administratívny rámec. Bulharská 
strana sa domnieva, že návrh nie je v časti týkajúcej sa správnych postupov dostatočne
dôkladne vypracovaný. Neberie do úvahy obrovské rozdiely v administratívnych postupoch 
v oblasti dane z príjmov právnických osôb v rôznych členských štátoch, ani rozdiely 
v štruktúre, personálnom obsadení a organizácii práce orgánov daňovej správy. Zavedenie
dvoch paralelných systémov správy dane z príjmov právnických osôb povedie na jednej 
strane k značnému zvýšeniu administratívnych a podnikateľských nákladov a na druhej strane 
k možnej diskriminácii rôznych skupín daňových poplatníkov, pokiaľ ide o ich identické 
povinnosti. Príjmy právnických osôb sú v Bulharsku zdanené podľa zákona o zdanení príjmov
právnických osôb a daňového procesného poriadku (TIPC). Prijatie uvedenej smernice by 
viedlo k úplnej zmene pravidiel zdanenia ziskov a príjmov spoločností bez ohľadu na to, či sú 
súčasťou európskej skupiny alebo nie, ako aj k zavedeniu nového správneho rámca do TIPC. 

IV. Návrh smernice bol prerokovaný na zasadnutí Rozpočtového a finančného výboru 
(CBF) 4. mája 2011.

Výbor CBF jednomyseľne podporuje stanovisko Rady ministrov k návrhu 
smernice Rady o CCCTB, podľa ktorého je Bulharská republika proti zavedeniu spoločného 
konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb na úrovni Európskej únie.

Výbor CBF sa domnieva, že návrh smernice Rady o CCCTB nezodpovedá daňovej
politike a štátnym záujmom Bulharskej republiky.

Výbor ďalej upozorňuje, že návrh nezodpovedá zásadám subsidiarity a 
proporcionality. Európska komisia nepredložila dostatočné kvalitatívne a kvantitatívne 
ukazovatele, ktoré by preukázali, že členské štáty konajúce samostatne v súlade
s ustanoveniami článku 5 ods. 3 Zmluvy o EÚ (ZEÚ) a protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad 
subsidiarity a proporcionality podľa Lisabonskej zmluvy nemôžu v dostatočnej miere 
dosiahnuť zamýšľané ciele. Pokiaľ ide o zásadu proporcionality zakotvenú v článku 5 ods. 4 
Zmluvy o EÚ (ZEÚ), výbor CBF sa domnieva, že návrh smernice ide nad rámec toho, čo je 
potrebné na splnenie cieľov uvedených zmlúv, lebo členským štátom prináša dodatočnú
administratívnu a finančnú záťaž.
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Výbor CEACEF schvaľuje predložené stanovisko Rady ministrov, podľa ktorého je 
Bulharská republika proti zavedeniu spoločného konsolidovaného základu pre zdanenie
právnických osôb na úrovni Európskej únie.

Po prerokovaní návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe
dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) Národné zhromaždenie Bulharskej
republiky prostredníctvom výboru CEACEF vyjadruje toto odôvodnené stanovisko, 
ktoré bude zaslané orgánom EÚ:

1. Výbor CEACEF pri diskusiách o aktuálnych témach agendy EÚ súvisiacich s novou 
správou ekonomických záležitostí EÚ a jednotným vnútorným trhom mnohokrát vyjadril 
svoje stanovisko k realizácii spoločnej daňovej politiky na úrovni EÚ ako aj 
ku koordinovaným opatreniam na zmiernenie dôsledkov svetovej hospodárskej a finančnej 
krízy. Výbor CEACEF sa domnieva, že k zavedeniu spoločnej daňovej politiky na úrovni EÚ 
je potrebné zaujať opatrné stanovisko, aby prípadné zmeny nemali negatívny vplyv
na predvídateľnosť, stabilitu a konkurencieschopnosť podnikateľského prostredia.

2. Výbor CEACEF sa domnieva, že návrh smernice Rady o CCCTB nie je v súlade so
zásadami subsidiarity a proporcionality z týchto dôvodov:

Pokiaľ ide о zásadu subsidiarity: 

• výbor CEACEF sa domnieva, že návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom
základe dane z príjmov právnických osôb na úrovni EÚ nie je v súlade so zásadou 
subsidiarity vymedzenou v článku 5 ods. 3 ZEÚ;

• výbor CEACEF sa domnieva, že Európska komisia nepredložila dostatočné 
kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, ktoré by v súlade protokolom č. 2 o uplatňovaní 
zásad subsidiarity a proporcionality podľa Lisabonskej zmluvy preukázali, že členské štáty 
konajúce samostatne nemôžu v dostatočnej miere dosiahnuť zamýšľané ciele;

• výbor CEACEF sa domnieva, že základ dane v každom členskom štáte odráža
špecifiká jeho vlastnej výrobnej štruktúry. Pre hospodárstvo, ktoré, ako v prípade Bulharska, 
trochu zaostáva, je obzvlášť dôležité vziať do úvahy potrebu dobehnúť vo vývoji ostatné 
štáty. V tejto etape by zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane na úrovni EÚ
prispelo k „roztváraniu nožníc“ medzi členskými štátmi, čo by bolo prekážkou prehlbovania 
integrácie na vnútornom trhu;

• výbor CEACEF podporuje snahu Európskej komisie o zjednodušenie všeobecných 
pravidiel zdanenia podnikania, zároveň však jasne vyjadruje svoj názor, že spoločný 
konsolidovaný základ dane v celej EÚ by jednotlivé členské štáty a EÚ ako celok zbavil 
dôležitých konkurenčných výhod. Daň z príjmov právnických osôb je základným nástrojom 
stimulovania hospodárskeho rastu a zamestnanosti, a preto patrí do právomoci jednotlivých 
štátov;

• výbor CEACEF sa domnieva, že použitie vzorca zohľadňujúceho tri faktory podľa
návrhu smernice by pre niektoré členské štáty vrátane Bulharska znamenalo zníženie
celkového objemu základu dane, čo by malo nepriamy vplyv na ich daňovú sadzbu. Podľa 
predbežných prepočtov ministerstva financií by na kompenzáciu strát v príslušnej 
príjmovej časti rozpočtu bolo nutné zvýšiť súčasnú 10 % daňovú sadzbu v Bulharsku o 
3 až 4 percentuálne body;

• výbor CEACEF zastáva názor, že tento návrh smernice nerieši otázku
vnútropodnikových cien (transfer pricing), ale ju len presúva do oblasti vzťahov medzi 
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skupinami a tretími stranami. Okrem toho je nutné poznamenať, že rozhodovanie 
o daňovom zvýhodňovaní podnikania zostáva aj naďalej v právomoci jednotlivých 
členských štátov;

• výbor CEACEF verí, že v tejto oblasti by sa mali prijímať iba opatrenia na 
koordináciu daňových systémov jednotlivých členských štátov, ale základ dane by nemal byť 
predmetom konsolidácie.

Výbor CEACEF preto zástava názor, že predpokladané ciele nie je možné lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie.

Pokiaľ ide о zásadu proporcionality:

• návrh smernice nie je v súlade so zásadou proporcionality, ako je stanovená
v článku 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii, lebo vytvára dodatočnú administratívnu 
a finančnú záťaž pre členské štáty zavedením dvoch rôznych systémov zdanenia príjmov
právnických osôb, a preto prekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie 
cieľov príslušných zmlúv;

• návrh smernice predpokladá úplnú diferenciáciu daňových pravidiel 
a pravidiel účtovnej evidencie na základe zavedenia daňovej súvahy s uvedením
zdaniteľných príjmov a výdavkov, ako základu pre výpočet spoločného základu dane. Správa 
dvoch paralelných systémov zdanenia právnických osôb by viedla k podstatnému nárastu 
nákladov na správu a podnikanie v súvislosti s plnením daňových povinností a používaním
nových účtovných postupov;

• prijatie smernice by prinieslo úplnú zmenu pravidiel zdanenia ziskov a príjmov 
právnických osôb bez ohľadu na to, či sú súčasťou skupiny EÚ alebo nie, ako aj zavedenie
nového právneho rámca. Okrem toho by sa do vnútroštátnych daňových právnych predpisov
museli zapracovať koncepcie medzinárodného zdanenia, ktoré sa v súčasnosti v našom 
systéme vôbec nepoužívajú a predstavovali by ďalšiu záťaž pre podnikanie a správu;

• návrh smernice môže mať negatívny vplyv na štátny rozpočet, pričom by 
uplatňovanie navrhovanej ochrannej doložky nestačilo na kompenzáciu nespravodlivého
obmedzenia rozsahu činnosti podnikov. Tento scenár oberá vnútroštátne rozpočty
členských štátov daňové príjmy, ktoré sú súčasťou rozpočtového plánovania na daný rok a
na základe ktorých členské štáty realizujú svoju vnútroštátnu politiku. Návrh smernice okrem 
toho pripúšťa nesúlad zdaňovacieho a kalendárneho obdobia, ktorý môže existovať aj
v rámci skupiny. Mohlo by to viesť k vážnym administratívnym a technickým
problémom, ktoré by predražili daňové a účtovné výkazníctvo právnických osôb;

• hoci navrhnutými opatreniami by sa podľa Európskej komisie vytvorili
vhodnejšie podmienky na investovanie v rámci jednotného trhu, Bulharská republika i iné
členské štáty by zaznamenali zníženie objemu investícií, a preto návrh neponúka 
najvhodnejšie riešenie otázok jednotného trhu.

Správa a stanovisko k nej boli schválené 12 hlasmi.
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PREDSEDNÍČKA VÝBORU PRE
ZÁLEŽITOSTI EÚ A KONTROLU JEJ
FONDOV:

/podpis/ MONIKA PANAYOTOVÁ

JI/ML


