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Výbor pre právne veci
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OZNÁMENIE POSLANCOM
(40/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej 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 Sejmu Poľskej republiky k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

UZNESENIE

Sejmu Poľskej republiky

z 13. mája 2011

vo veci konštatovania nesúladu návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe

dane z príjmov právnických osôb (KOM(2011) 121 v konečnom znení)

so zásadou subsidiarity

Sejm Poľskej republiky na základe článku 148cc svojho rokovacieho poriadku dospel 

k záveru, že návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických

osôb (KOM(2011) 121 v konečnom znení) nie je v súlade so zásadou subsidiarity, ktorá je stanovená 

v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. Tento návrh je v rozpore so zásadou subsidiarity 

vzhľadom na to, že Európska únia nemá právomoc prijímať právne predpisy týkajúce sa priameho 

zdanenia. Odôvodnené stanovisko, ktoré obsahuje dôvody, na základe ktorých Sejm dospel k názoru, 

že tento návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity, tvorí prílohu uznesenia.

PREDSEDA SEJMU

Grzegorz Schetyna
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Príloha k uzneseniu Sejmu Poľskej 
republiky z 13. mája 2011

Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky z 13. mája 2011 obsahujúce dôvody, na základe

ktorých Sejm dospel k názoru, že návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane

z príjmov právnických osôb (KOM(2011) 121 v konečnom znení) nie je v súlade so zásadou 

subsidiarity.

Po rozbore návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov

právnických osôb (KOM(2011) 121 v konečnom znení) Sejm Poľskej republiky dospel k názoru, že 

tento návrh nie je v súlade so zásadou subsidiarity, ktorá je stanovená v článku 5 ods. 3 Zmluvy 

o Európskej únii (ZEÚ). Tento návrh je v rozpore so zásadou subsidiarity vzhľadom na to, že 

Európska únia nemá právomoc prijímať právne predpisy týkajúce sa priameho zdanenia.

V súlade s článkom 5 ods. 2 ZEÚ koná Európska únia len v medziach právomocí, ktoré na ňu 

preniesli členské štáty v zmluvách na dosiahnutie cieľov v nich vymedzených. Právomoci, ktoré 

na Úniu neboli v zmluvách prenesené, zostávajú právomocami členských štátov. Sejm sa domnieva, že 

Európskej únii neprináleží právomoc prijímať predpisy týkajúce sa pravidiel na stanovenie základu 

dane z príjmu právnických osôb. Podľa Sejmu teda Európska komisia tým, že prijala návrh smernice

o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb, prekročila právomoci, ktoré 

boli priznané Európskej únii a podnikla kroky v oblasti patriacej do výlučnej právomoci členských 

štátov.

Európska komisia za právny základ návrhu smernice vyhlásila článok 115 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Podľa tohto ustanovenia, bez toho, aby bol dotknutý článok 114 

ZFEÚ, Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym 

parlamentom a Hospodárskym a sociálnym výborom vydá smernice na aproximáciu zákonov, iných 

právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo 

fungovanie vnútorného trhu. Na stanovenie toho, aké predpisy môže Európska únia na základe článku 

115 ZFEÚ prijímať, je potrebné preskúmať iné zmluvné ustanovenia.

Vnútorný trh, ktorý sa uvádza v článku 115 ZFEÚ, zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, 

v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami ZEÚ

i ZFEÚ (článok 26 ods. 2 ZFEÚ). V ustanoveniach článku 114 ZFEÚ, na ktoré sa odvoláva článok 

115 ZFEÚ, sa v odseku 1 stanovuje, že nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov, ako 

je vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu: Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym 

legislatívnym postupom a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijímajú opatrenia
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na aproximáciu ustanovení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, 

ktoré smerujú k vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu. V ustanoveniach odseku 2 sa však 

stanovuje, že ustanovenia článku 114 ods. 1 ZFEÚ sa nevzťahujú na daňové predpisy.

Bez ohľadu na článok 115 ZFEÚ, na ktorý sa Komisia pri odôvodnení prijatia návrhu 

smernice odvoláva, treba poznamenať, že v súlade s článkom 113 ZFEÚ Rada jednomyseľne v súlade 

s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade s Európskym parlamentom a Hospodárskym 

a sociálnym výborom prijme pravidlá na zosúlaďovanie právnych predpisov týkajúcich sa dane 

z obratu, spotrebných daní a iných foriem nepriameho zdaňovania, aby sa tým zabezpečilo vytvorenie 

a fungovanie vnútorného trhu a zabránilo narušovaniu hospodárskej súťaže. To znamená, že rozsah 

právomoci Európskej únie v oblasti daní je vymedzený článkom 113 ZFEÚ, ktorý povoľuje vydávať

právne predpisy iba v oblasti nepriamych daní. Návrh smernice sa však týka spoločného 

konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb. Keďže v prípade dane z príjmu nejde 

o nepriamu daň, nevzťahuje sa na ňu článok 113 ZFEÚ.

Bez ohľadu na skutočnosť, že ani ustanovenia článkov 114 ZFEÚ a 115 ZFEÚ, ktoré sa

uvádzajú ako základ tohto návrhu smernice, nemôžu predstavovať základ na to, aby Európska únia

prijímala akékoľvek daňové predpisy, je nutné konštatovať, že pokus využiť článok 115 ZFEÚ ako 

základ na to, aby Európska únia prijala akékoľvek právne predpisy týkajúce sa priamych daní, 

predstavuje obchádzanie práva, konkrétne článku 113 ZFEÚ, ktorý priznáva Únii právomoc v oblasti 

nepriamych daní. V súlade s článkom 5 ods. 2 ZEÚ teda právomoci týkajúce sa priamych daní 

prináležia výlučne členským štátom.

Keďže sa v súlade s článkom 5 ods. 1 ZEÚ výkon právomocí Únie riadi zásadou subsidiarity, 

prekročenie priznaných právomocí zo strany Únie treba považovať za porušenie zásady subsidiarity.


