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Věc: Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské 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 mohou 
vnitrostátní parlamenty 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 Parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný Výbor pro 
právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky 
týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

USNESENÍ

Sejmu Polské republiky

ze dne 13. května 2011

ve věci konstatování nesouladu návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu 

daně z příjmů právnických osob (KOM(2011) 121 v konečném znění)

se zásadou subsidiarity

Sejm Polské republiky, na základě článku 148cc svého jednacího řádu, došel k závěru, že 

návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 

(KOM(2011) 121 v konečném znění) není v souladu se zásadou subsidiarity, kterou stanoví čl. 5 odst. 

3 Smlouvy o Evropské unii.  Tento návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity vzhledem k tomu, že 

Evropská unie nemá pravomoc přijímat právní předpisy týkající se přímého zdanění. Odůvodněné 

stanovisko, které obsahuje důvody, na jejichž základě Sejm shledává, že tento návrh není v souladu 

se zásadou subsidiarity, tvoří přílohu usnesení.

PŘEDSEDA SEJMU

Grzegorz Schetyna
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Příloha k usnesení Sejmu Polské 
republiky ze dne 13. května 2011

Odůvodněné stanovisko Sejmu Polské republiky ze dne 13. května 2011 obsahující důvody, na jejichž 

základě Sejm shledává, že návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob (KOM(2011) 121 v konečném znění) není v souladu se zásadou subsidiarity.

Po rozboru návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob (KOM(2011) 121 v konečném znění) Sejm Polské republiky shledává, že tento 

návrh není v souladu se zásadou subsidiarity, kterou stanoví čl. 5 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii 

(SEU). Tento návrh je v rozporu se zásadou subsidiarity vzhledem k tomu, že Evropská unie nemá 

pravomoc přijímat právní předpisy týkající se přímého zdanění.

V souladu s čl. 5 odst. 2 SEU jedná Evropská unie výlučně v mezích pravomocí svěřených jí 

ve Smlouvách členskými státy pro dosažení cílů stanovených ve Smlouvách. Pravomoci, které nejsou 

Smlouvami Unii svěřeny, náležejí členským státům. Sejm má za to, že Evropské unii nepřísluší 

pravomoc přijímat předpisy týkající se pravidel pro stanovení základu daně z příjmu právnických 

osob. Podle Sejmu tedy Evropská komise tím, že přijala návrh směrnice o společném konsolidovaném 

základu daně z příjmů právnických osob, překročila pravomoci, jež byly přiznány Evropské unii, a 

podnikla kroky v oblasti spadající do výlučné pravomoci členských států.

Evropská komise za právní základ návrhu směrnice prohlásila článek 115 Smlouvy o 

fungování Evropské unie (SFEU). V souladu s tímto ustanovením, aniž je dotčen článek 114 SFEU, 

Rada zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a 

sociálním výborem jednomyslně přijímá směrnice o sbližování právních a správních předpisů 

členských států, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu. Ke stanovení toho, 

jaké předpisy může Evropská unie na základě článku 115 SFEU přijímat, je nezbytné prozkoumat jiná 

smluvní ustanovení.

Vnitřní trh, který je zmíněn v článku 115 SFEU, zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, 

v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními SEU i SFEU 

(čl. 26 odst. 2 SFEU). Ustanovení článku 114 SFEU, na které se odvolává článek 115 SFEU, 

v odstavci 1 stanoví, že se na dosažení cílů, jako je vytvoření a fungování vnitřního trhu, vztahují 

následující ustanovení: Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci 

s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření ke sbližování ustanovení právních a 

správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu. Naproti 
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tomu ustanovení odstavce 2 stanoví, že ustanovení čl. 114 odst. 1 SFEU se nevztahují na daňové 

předpisy.

Bez ohledu na článek 115 SFEU, na který se Komise v odůvodnění přijetí návrhu směrnice 

odvolává, je třeba poznamenat, že v souladu s článkem 113 SFEU Rada zvláštním legislativním 

postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem 

jednomyslně přijme ustanovení k harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu, 

spotřebních daní a jiných nepřímých daní v rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná pro 

vytvoření a fungování vnitřního trhu a zabránění narušení hospodářské soutěže. To znamená, že rozsah 

pravomocí Evropské unie v oblasti daní je vymezen článkem 113 SFEU, který povoluje vydávat 

právní předpisy pouze v oblasti nepřímých daní. Návrh směrnice se ale týká společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob. Protože se v případě daně z příjmu nejedná 

o nepřímou daň, nevztahuje se na ni článek 113 SFEU.

Bez ohledu na skutečnost, že ani ustanovení článků 114 SFEU a 115 SFEU, která se udávají 

jako základ tohoto návrhu směrnice, nemohou představovat základ pro to, aby Evropská unie přijímala 

jakékoliv daňové předpisy, je nutno konstatovat, že pokus využít článek 115 SFEU jakožto základ pro 

to, aby Evropská unie přijala jakékoliv právní předpisy týkající se přímých daní, představuje 

obcházení práva, konkrétně článku 113 SFEU, který přiznává Unii pravomoc v oblasti nepřímých 

daní. V souladu s čl. 5 odst. 2 SEU tedy pravomoci týkající se přímých daní náleží výlučně členským 

státům.

Protože se v souladu s čl. 5 odst. 1 SEU výkon pravomocí Unie řídí zásadou subsidiarity, 

překročení přiznaných pravomocí ze strany Unie je třeba považovat za porušení zásady subsidiarity.


