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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 Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Odôvodnené stanovisko Dolnej snemovne

predložené predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na základe článku 6 protokolu č. 2 

o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality

Návrh smernice o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (7263/11)

Zmluvný rámec na účely posúdenia dodržiavania zásady subsidiarity

1. Zásada subsidiarity vychádza zo želania zaistiť, aby sa všetky rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanom 

EÚ. Je vymedzená v článku 5 ods. 2 ZEÚ:

„Podľa zásady subsidiarity koná Únia v oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej právomoci, len v takom 

rozsahu a vtedy, ak ciele zamýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť na 

ústrednej úrovni alebo na regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu alebo účinkov 

navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie.“

2. Inštitúcie EÚ musia zabezpečiť „trvalé dodržiavanie“1 zásady subsidiarity tak, ako je vymedzená v protokole 

č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality.

3. Komisia musí pred návrhom legislatívnych aktov uskutočniť rozsiahle konzultácie, pričom, ak je to vhodné, 

zohľadnia takéto konzultácie regionálny a miestny rozmer.2

4. Na základe článku 5 protokolu č. 2 by mal každý návrh legislatívneho aktu obsahovať dôvodovú správu, na 

základe ktorej je možné vyhodnotiť jeho súlad so zásadami subsidiarity a proporcionality. Dôvodová správa by 

mala obsahovať:

– odhad finančného dosahu návrhu,

– v prípade smernice zhodnotenie dôsledkov návrhu pre vnútroštátne a v prípade potreby aj regionálne právne 

predpisy a

– kvalitatívne, a ak je to možné, aj kvantitatívne zdôvodnenie príčin vedúcich k záveru, že cieľ EÚ sa dá lepšie 

dosiahnuť na úrovni EÚ.

                                               
1 Článok 1 protokolu č. 2.
2 Článok 2 protokolu č. 2.
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V dôvodovej správe by mala byť tiež preukázaná vedomosť o tom, že je žiaduce, aby sa akákoľvek finančná 

alebo administratívna záťaž EÚ, národných vlád, regionálnych alebo miestnych orgánov, hospodárskych 

subjektov a občanov udržala na čo najnižšej úrovni primeranej sledovanému cieľu.

5. Na základe článku 5 ods. 2 a článku 12 písm. b) ZEÚ národné parlamenty dohliadajú na dodržiavanie zásady 

subsidiarity v súlade s postupmi ustanovenými v protokole č. 2, konkrétne s postupom odôvodneného 

stanoviska.

Predchádzajúci protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality

6. Predchádzajúci protokol o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality pripojený k Amsterdamskej 

zmluve poskytoval užitočné usmernenie týkajúce sa spôsobu uplatňovania zásady subsidiarity. Toto usmernenie 

je aj naďalej významným ukazovateľom dodržiavania subsidiarity:

„Aby boli konania Spoločenstva odôvodnené, musia byť splnené oba aspekty zásady subsidiarity: ciele 

navrhovaného konania nemožno v dostatočnom rozsahu dosiahnuť krokmi členských štátov v rámci ich 

vnútroštátneho ústavného systému, a možno ich preto lepšie dosiahnuť konaním zo strany Spoločenstva.“

„Na preskúmanie, či je vyššie uvedená podmienka splnená, treba použiť tieto usmernenia:

• zvažovaná otázka má nadnárodný aspekt, ktorý nemožno uspokojujúco upraviť konaniami 

členských štátov,

• konanie členských štátov alebo nekonanie Spoločenstva by bolo v rozpore s požiadavkami 

zmluvy (napríklad s potrebou napraviť narušenie súťaže alebo vyhnúť sa skrytým obmedzeniam 

obchodu alebo posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť) alebo by inak významne poškodilo 

záujmy členských štátov,

• konanie na úrovni Spoločenstva by prinieslo jasné výhody z dôvodu jeho rozsahu alebo účinkov 

v porovnaní s konaním na úrovni členských štátov.“3

Návrh

7. Zámerom navrhovanej smernice je zaviesť spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb 

(CCCTB). Jej prijatím by sa zaviedol jednotný súbor harmonizovaných pravidiel výpočtu daňového základu 

                                               
3 Článok 5.
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zdaniteľných príjmov spoločností, ktoré majú sídlo v členských štátoch EÚ, a skupinám spoločností by sa 

umožnilo vypočítať ich celkový konsolidovaný zisk v rámci EÚ na daňové účely.

8. Tento zisk by sa potom rozdelil medzi spoločnosti skupiny na základe vzorca na rozdelenie, v ktorom by sa 

zohľadnil predaj, mzdy, počet zamestnancov a aktíva v každom členskom štáte. Zisky prisúdené spoločnostiam 

by boli potom zdanené podľa ich príslušnosti v jednotlivých členských štátoch.

9. Prideľovanie zisku na tomto základe by bolo výraznou zmenou v porovnaní so status quo – podľa súčasného 

systému sa v každom členskom štáte musí viesť samostatné účtovníctvo, na základe ktorého sa určuje miesto 

príjmu, a teda aj splatná daň. Tento návrh by znamenal prerozdelenie daňového základu medzi členské štáty, ale 

tieto by zároveň naďalej určovali vlastné sadzby dane z príjmov právnických osôb.

10. Smernica by sa po prijatí musela transponovať do vnútroštátneho práva. Členské štáty by museli mať dva 

odlišné daňové systémy, a to ich existujúci vnútroštátny systém, ktorý zastrešujú existujúce právne predpisy, a 

CCCTB. Podľa vlády Spojeného kráľovstva by si to nevyžadovalo úpravu existujúcich právnych predpisov v 

Spojenom kráľovstve, ale zvýšili by sa tým náklady: vznikli by nové náklady súvisiace s potrebou koordinácie 

s inými orgánmi, ako aj jednorazové náklady spojené napríklad s potrebou odbornej prípravy zamestnancov 

a inovácie informačných systémov.

Posúdenie vplyvu

11. Súčasťou návrhu Komisie je dôvodová správa, súhrn posúdenia vplyvu a samotné posúdenie vplyvu. 

Posúdenie vplyvu vychádza z Usmernení Generálneho sekretariátu pre hodnotenie vplyvu a uvádza sa v ňom: 

„(i) prehľad konzultácií; (ii) opis aktuálnych problémov; (iii) vymedzenie cieľov politík a (iv) porovnanie 

politických možností, ktoré by prichádzali do úvahy na dosiahnutie vytýčených cieľov.“4 Uvádza aj výsledky 

piatich štúdií vypracovaných Komisiou. Štyri alternatívne politické možnosti sú: navrhovaný voliteľný spoločný 

základ dane z príjmov právnických osôb, povinný spoločný základ dane z príjmov právnických osôb, voliteľný 

spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (to znamená, že by naďalej fungovalo 

samostatné účtovníctvo namiesto konsolidácie daňových výsledkov) a povinný spoločný konsolidovaný základ 

dane z príjmov právnických osôb.

                                               
4 Dôvodová správa, strana 7.
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12. Z posúdenia vplyvu možnosti, ktorú uprednostňuje Komisia, vyplýva, že ak by sa Spojené kráľovstvo 

podieľalo na návrhu spoločne s ďalšími 26 členskými štátmi, podiel Spojeného kráľovstva na celoeurópskom 

základe dane z príjmov právnických osôb by sa zvýšil z 20,3 % na 20,5 %.

13. Posúdenie vplyvu na úrovni EÚ naznačuje negatívny dosah na investície (– 0,74 % až – 0,87 %), 

zamestnanosť (0 % až – 0,01 %) a HDP (– 0,15 % až – 0,17 %), pričom prospech by stúpol len marginálne 

(+ 0,02 %).

14. Pre Spojené kráľovstvo sa predpokladá negatívny dosah na investície (– 0,77 % až – 0,93 %), zamestnanosť 

(– 0,03 % až – 0,04 %) a HDP (– 0,02 % až – 0,05 %), pričom úroveň prosperity by stúpla len marginálne (0 až 

+ 0,02 %).

15. Komisia pripúšťa, že je ťažké predpovedať presný vplyv návrhu na daňové príjmy jednotlivých členských 

štátov. Návrh by účinne prerozdeľoval základ dane z príjmov právnických osôb EÚ medzi členské štáty na 

základe faktorov prideľovania. V dôvodovej správe sa uvádza, že:

„[i] V skutočnosti bude vplyv na príjmy členských štátov v konečnom dôsledku závisieť od politických 

rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni týkajúcich sa možného prispôsobenia kombinácie rozličných daňových 

nástrojov alebo uplatňovaných sadzieb dane. Z tohto hľadiska je náročné predpovedať presný dosah na 

každý členský štát. V tejto súvislosti a ako výnimka zo všeobecného pravidla platí, že ak výsledok 

prisúdenia základu dane medzi členské štáty primerane nezodpovedá rozsahu podnikateľských činností, 

ochranná doložka zabezpečuje použitie alternatívnej metódy.“5

Stanovisko vlády Spojeného kráľovstva

16. Vláda Spojeného kráľovstva sa domnieva, že v odhade vplyvu návrhu na Spojené kráľovstvo a v celkovom 

posúdení vplyvu Komisie sa nachádzajú významné nedostatky. Nesúhlasí s názorom, že CCCTB je potrebný na 

splnenie širších cieľov návrhu, ani s tým, že 27 rôznych vnútroštátnych systémov dane z príjmov právnických 

osôb vo svojej podstate bráni správnemu fungovaniu vnútorného trhu. Vláda nie je presvedčená o tom, že 

CCCTB je potrebný na zjednodušenie a zvýšenie účinnosti systémov dane z príjmov právnických osôb v EÚ. 

Domnieva sa, že daňové prekážky brániace cezhraničnej činnosti, ktoré chce návrh riešiť – náklady na 

dodržiavanie právnych predpisov, dvojité zdaňovanie a nadmerné zdaňovanie –, sa dajú riešiť inými spôsobmi, 

ako napríklad neformálnou koordináciou alebo bilaterálnymi riešeniami. Preto je naďalej presvedčená, že 

Komisia poskytla dostatočne dôsledné odôvodnenie, že sú potrebné kroky na úrovni EÚ a že návrh je v súlade s 

                                               
5 Strana 6.
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požiadavkami subsidiarity a proporcionality. Po začatí rokovaní bude vláda naliehať na Komisiu, aby poskytla 

ďalšie analýzy o súlade návrhu so zásadami subsidiarity a proporcionality.

Aspekty smernice, ktoré nie sú v súlade so zásadou subsidiarity

17. Dolná snemovňa sa domnieva, že návrh smernice o spoločnom konsolidovanom základe dane z právnických 

osôb nie je v súlade s procesnými povinnosťami Komisie, ktoré jej určuje protokol č. 2, ani so zásadou 

subsidiarity, a to v týchto smeroch:

i) Nedodržanie procesných povinností

18. Časť 2.4 posúdenia vplyvu (v súvislosti so subsidiaritou a proporcionalitou) neobsahuje dôvodovú správu, 

na základe ktorej by bolo možné zhodnotiť dodržiavanie zásady subsidiarity (a proporcionality), ako to vyžaduje 

článok 5 protokolu č. 2. V súhrne posúdenia vplyvu sa uvádza, že posúdenie vplyvu sa realizovalo na základe 

Usmernení Generálneho sekretariátu pre hodnotenie vplyvu, ktoré však podľa všetkého neobsahujú ustanovenie 

týkajúce sa dôvodovej správy v súlade s článkom 5 protokolu č. 2 (pozri odsek 11 vyššie). Časť 2.4 ani zďaleka 

neobsahuje podrobnosti potrebné na odôvodnenie konania na úrovni EÚ a zároveň obsahuje nepodstatné úvahy 

o právnom základe a súlade s Chartou základných práv EÚ:

"2.4. Subsidiarita a proporcionalita

„Právo Spoločenstva [sic] konať v oblasti priameho zdaňovania je vymedzené v článku 115 ZFEÚ, 

v ktorom sa uvádza, že Rada jednomyseľne na základe návrhu Komisie a po konzultácii s Európskym 

parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom vydáva smernice na účely aproximácie takých 

zákonov, nariadení alebo správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie 

a fungovanie spoločného trhu. Predpokladané politické možnosti sú navyše v súlade s Chartou základných 

práv EÚ.“

„Ako sa uvádza v predošlých častiach, aktuálny rámec s 27 odlišnými vnútroštátnymi systémami dane 

z príjmov právnických osôb bráni riadnemu fungovaniu vnútorného trhu. Tento problém členské štáty 

nedokážu komplexne vyriešiť. Nekoordinované kroky, ktoré by si naplánovali a realizovali jednotlivé 

členské štáty, by opäť viedli k súčasnej situácii, pretože daňoví poplatníci by naďalej museli vybavovať 

záležitosti s toľkými daňovými správami, koľko by bolo jurisdikcií, v ktorých by boli povinné platiť daň. 
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V záujme vytvorenia právneho rámca so spoločnými pravidlami je potrebné konanie zo strany 

Spoločenstva. Komisia prijala iniciatívu pri zohľadnení toho, že na základe zásady subsidiarity majú 

členské štáty slobodnú možnosť určiť objem a zloženie svojich daňových príjmov.“

„Opatrenia, ktoré sa majú prijať na základe predloženej iniciatívy, sú vhodné, ako aj potrebné na 

dosiahnutie vytýčeného cieľa (teda primerané). Komplexné návrhy preskúmané v tomto dokumente 

nepredpokladajú harmonizáciu sadzieb dane z príjmov právnických osôb v EÚ, a preto neobmedzujú 

možnosti členských štátov ovplyvňovať ich požadovaný objem príjmov z dane z príjmov právnických 

osôb. Nezasahujú do vnútroštátnych rozhodnutí z hľadiska objemu zásahov verejného sektora a zloženia 

daňových príjmov. Navrhujú účinnejší spôsob spoločného riešenia problémov vyplývajúcich zo 

segmentácie vnútroštátnych systémov dane z príjmov právnických osôb v záujme účinnejšieho vnútorného 

trhu. V súlade so všeobecným ponímaním zásady subsidiarity ponúkajú riešenia, ktoré umožňujú spoločne 

riadiť zlyhanie trhu vyplývajúce zo samostatného fungovania 27 vnútroštátnych daňových systémov.“6

19. Článok 5 ZEÚ predpokladá, že rozhodnutia by sa mali prijímať čo najbližšie k občanom EÚ. Odchýlenie sa 

od tohto predpokladu by sa nemalo považovať za samozrejmosť, ale malo by byť dostatočne podrobne a jasne 

odôvodnené, aby občan EÚ dokázal pochopiť kvalitatívne a kvantitatívne dôvody vedúce k záveru, že namiesto 

vnútroštátneho konania je opodstatnené konať na úrovni EÚ. Komisia vo svojom posúdení vplyvu nesplnila 

svoju povinnosť predložiť podrobnú správu o subsidiarite na základe článku 5 protokolu č. 2.

ii) Nedodržanie zásady subsidiarity

20. Prvé odôvodnenie návrhu vymedzuje legislatívny cieľ:

„(1) Spoločnosti, ktoré chcú v rámci Únie vyvíjať cezhraničnú činnosť, narážajú na vážne prekážky 

a narušenia trhu vyplývajúce z existencie 27 rozličných systémov dane z príjmov právnických osôb. Tieto 

prekážky a narušenia bránia správnemu fungovaniu vnútorného trhu. Odrádzajú od investícií v Únii a sú 

v rozpore s prioritami ustanovenými v oznámení, ktoré Komisia prijala 3. marca 2010 pod názvom 

Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Rovnako sú 

v rozpore aj s požiadavkami veľmi konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva.“7

21. Súlad tohto cieľa so subsidiaritou sa hodnotí na základe usmernení vymedzených v odseku 6 vyššie.

                                               
6 Strany 15 – 16.
7  S. 11 návrhu.



PE464.958v01-00 8/9 CM\867584SK.doc

SK

22. V posúdení vplyvu sa neuvádza jasný dôkaz v podobe kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov, ale skôr 

domnienka, že skúmaný problém má nadnárodné hľadiská, ktoré nemožno uspokojivo upraviť konaním 

členských štátov, napríklad prostredníctvom neformálnej koordinácie, ako to navrhla vláda Spojeného 

kráľovstva.

23. Podobne sa v posúdení vplyvu neuvádza jasný dôkaz v podobe kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov, 

ale skôr domnienka, že konanie členských štátov samo osebe alebo bez konania EÚ by bolo v rozpore 

s požiadavkami zmlúv EÚ, v tomto prípade s požiadavkami vnútorného trhu. Aj keď je jasné, že rôzne režimy 

dane z príjmov právnických osôb predstavujú dodatočnú záťaž pre spoločnosti prevádzkujúce činnosť vo viac 

než jednom členskom štáte EÚ a že jednotný základ dane z príjmov právnických osôb by zmiernil túto záťaž, nie 

je to to isté, čo tvrdí Komisia, a síce, že takáto záťaž predstavuje prekážku brániacu fungovaniu vnútorného trhu:

„daňové prekážky, s ktorými sa stretávajú spoločnosti EÚ pri expanzii na cezhraničné trhy, sa dajú 

definovať ako prekážky zvyšujúce náklady, ktoré vedú k obmedzeniam vstupu na trh. Odstránenie 

takýchto prekážok je podobné politike liberalizácie, ktorú treba analyzovať v rámci slobody usadiť sa na 

vnútornom trhu.“8

Posúdenie vplyvu neobsahuje dostatok dôkazov, ktoré by legitimizovali tento návrh na základe toho, že je 

„podobný politike liberalizácie, ktorú treba analyzovať v rámci slobody usadiť sa na vnútornom trhu“.

24. Posúdenie vplyvu neobsahuje dostatok kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré by 

nasvedčovali, že konanie na úrovni EÚ by prinieslo jasné výhody z dôvodu svojho rozsahu alebo účinkov v 

porovnaní s konaním na úrovni členských štátov. Aj keď sa odhaduje zníženie nákladov na dodržiavanie 

daňových právnych predpisov vo výške 7 %, posúdenie vplyvu poukazuje na negatívny dosah na investície, 

zamestnanosť a HDP na úrovni EÚ, pričom prospech by bol len marginálny. Rovnako spochybniteľné sú aj 

prínosy pre členské štáty: zdá sa, že je potrebná ochranná doložka, ktorá by umožnila využiť alternatívnu 

metódu rozdeľovania, ak by sa prerozdelenie daňového základu medzi členskými štátmi považovalo za 

nespravodlivé pre určitý členský štát.

25. Na základe uvedených dôvodov sa Dolná snemovňa domnieva, že tento návrh nie je v súlade so zásadou 

subsidiarity.

                                               
8. Časť 2.3 posúdenia vplyvu s názvom Súhrn problémov a základný scenár, strana 14.



CM\867584SK.doc 9/9 PE464.958v01-00

SK


