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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 Sněmovny reprezentantů 
Maltské republiky týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 
(CCCTB) – KOM(2011)121

Odůvodněné stanovisko Sněmovny reprezentantů, Maltský parlament

Maltský parlament bere na vědomí, že hlavním cílem návrhu společného konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB) je odstranění největších překážek růstu na vnitřním trhu, zejména překážek 
souvisejících s existencí 27 různých vnitrostátních daňových systémů, a domnívá se, že tohoto cíle nebude 
dosaženo. Evropská komise zastává názor, že v této záležitosti je zapotřebí společného přístupu, pokud jde 
o pravidla týkající se mimo jiné přeshraničních ztrát a osvobození od daně v případě restrukturalizace skupiny. 
Maltský parlament se domnívá, že cílů této směrnice lze účinněji dosáhnout na vnitrostátní úrovni.

Zásady subsidiarity a proporcionality jsou relevantní v případě, kdy Unie a její členské státy mají podle Smlouvy 
o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie společnou pravomoc v konkrétní oblasti. V případě, kdy 
tomu tak není, tento problém nenastává. Výlučná pravomoc Unie je ve fiskálních záležitostech samozřejmě 
vyloučena. Proto je jedinou alternativou (jak Komise předpokládá), aby Unie a její členské státy v daňových 
záležitostech sdílely pravomoc, jak je podle Smlouvy povoleno, a to v oblasti vnitřního trhu obecně. Vzniká 
otázka, zda má Unie pravomoc v rámci navrhovaného opatření přijmout úpravu k harmonizaci daní.

Pravomoc Unie jednat

Poslední znění Smlouvy ujasňuje více než kdy dříve, že Unie a její orgány nemohou jednat, aniž by při tom 
přísně dodržovaly podmínky, za jakých jim Smlouvy pravomoci svěřují (zásada svěření pravomocí). Tento vývoj 
započal v době přijetí Maastrichtské smlouvy a bylo posíleno negativními výsledky referend o Ústavní smlouvě 
v Irsku a Francii roku 2005.

V tomto případě se Komise domnívá, že byla Unii svěřena pravomoc podle článku 115 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, který Radě umožňuje zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijímat směrnice o sbližování právních a 
správních předpisů členských států, které mají přímý vliv na vytváření nebo fungování vnitřního trhu.

Komise uvažuje v tom smyslu, že článek 115 se uplatní v případě, že nelze použít článek 114; platí totiž, že 
čl. 114 odst. 1 nelze použít, neboť čl. 114 odst. 2 vylučuje jeho použití, a tedy provedení řádného legislativního 
postupu, v daňových záležitostech. Komise se v důsledku toho domnívá, že čl. 114 odst. 2 neřeší otázku 
harmonizace daní a že právní předpisy týkající se daní je možné harmonizovat pouze za použití článku 115, i 
když samotný článek 115 stanoví, že jím nejsou dotčena ustanovení článku 114.

Článek 115 však hovoří o „sbližování“ právních předpisů atd. „Sbližování“ právních předpisů je obvykle 
chápáno v tom smyslu, že společného výsledku je dosaženo sblížením vnitrostátních právních předpisů za daným 
účelem. Obvykle to neznamená sjednocení právních předpisů ani vytvoření právního předpisu či jednotného 
evropského systému. V minulosti by jakákoli podobně ambiciózní iniciativa musela být schválena 
prostřednictvím nařízení a prostřednictvím ještě dalšího základu – vedle tohoto ustanovení o „sbližování“ 
právních předpisů – ve Smlouvě. Kromě toho v posledních letech Soudní dvůr Evropské unie omezil používání 
článku 114 Komisí (hlavní ustanovení pro sbližování právních předpisů, která povolují kvalifikovanou většinu, 
nikoli jednomyslnost, v Radě). Například z případu týkajícího se reklamy na tabákové výrobky a sponzorství 
tabákových výrobků (věc C-376/98) vyplývá, že je nezbytné potvrdit, že opatření Unie přispívá k vytvoření či 
fungování vnitřního trhu, ale nepřekračuje tyto meze. Zejména by takové opatření nemělo vyústit v odstranění 
hospodářské soutěže. Jeho cílem by neměla být ani regulace vnitřního trhu, zejména zasahováním do pravomocí 
členských států, rozhodně ne bez jednoznačného prověření souvislosti mezi každým navrhovaným krokem a cíli 
vnitřního trhu s ohledem na Smlouvu jako celek.

Kromě toho čl. 4 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (po Lisabonské smlouvě) stanoví, že Unie respektuje 
„základní funkce“ členských států. Článek 4 neobsahuje úplný výčet těchto „základních funkcí“ členských států 
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a jsme toho názoru, že dané opatření by mohlo mít vliv – a domníváme se, že jej opravdu má – na to, co bylo za 
základní funkce jako takové vždy považováno (svrchovanost ve věcech příjmů a daní).

Jsme přesvědčeni, že Soudní dvůr by měl – pokud o to bude požádán – v rámci Lisabonské smlouvy tato 
ustanovení a zásady Smlouvy vykládat a uplatňovat přísně, tak jak členské státy očekávaly, když Lisabonskou 
smlouvu ratifikovaly.

S ohledem na to se domníváme, že Smlouvy neudělují orgánům pravomoc přijmout opatření, kterým má být 
zaveden systém CCCTB za účelem určování základu daně z příjmů právnických osob prostřednictvím 
konsolidace a rozdělování, v širším smyslu opatření v podobě směrnice podle článku 115. Vzhledem k 
rozhodnému ustanovení o zásadě svěření pravomocí v nových Smlouvách má tedy Komise větší úkol; musí u 
každého návrhu podle článku 115 (vykládaného v souvislosti s článkem 114) prokázat, že návrh splňuje jeho 
podmínky. Tak tomu není v případě, kdy by opatření vedlo k vytvoření systému překračujícího meze 
harmonizace právních předpisů a rovněž ovlivňujícího daňovou svrchovanost jakožto základní funkci státu.

Důvody, proč se Maltský parlament domnívá, že tento návrh Komise porušuje zásadu subsidiarity, jsou tyto:

• Ve všeobecné rovině – nová pravidla v rámci návrhu na CCCTB jsou sama o sobě zdrojem nejistoty, protože 
netěží z minulých výkladů, ani se neopírají o orgány daňové správy či soudy. Kromě toho je CCCTB 
dobrovolný, takže se společnosti musí potýkat nejen s 27 různými platnými soubory pravidel, ale ještě i 
s CCCTB. Bylo by sice možné tvrdit, že velké podniky by z tohoto systému mohly mít určité výhody, ale pro 
malé společnosti by mohlo být obtížné nalézt optimální systém. Záležitost se týká jak společností, které jsou 
členy skupiny, tak těch, které členy skupiny nejsou. Společnostem, které nejsou členy skupiny, je podle 
navrhované směrnice rovněž dána možnost uplatnit CCCTB. Kromě toho se návrh sice netýká daňových 
sazeb uplatňovaných členskými státy, ale protože není neutrální ve vztahu k příjmu, je dost dobře možné, že 
by mohly být členské státy v jednotlivých případech nuceny daňové sazby změnit. Cílem návrhu na CCCTB 
je vytvořit koordinované opatření, ale vzhledem ke skutečnosti, že je CCCTB dobrovolný a uplatňuje se 
rovněž na společnosti, jež nejsou členy skupiny, nebude to mít tento účinek. Cílů této směrnice tedy nebude 
dosaženo účinněji na úrovni Evropské unie.

• CCCTB sice může představovat určitý způsob, jak snížit náklady na dodržování předpisů, ale volba mezi 
odděleným výpočtem zisku a CCCTB nemůže být vhodným návrhem. Kromě toho myšlenka jednoho 
správního místa vyvolává dojem, že všichni daňoví poplatníci jednají s jednou daňovou správou. Zatímco 
však podle běžného systému společnosti a jednotlivci jednají s příslušnými daňovými orgány, při použití 
CCCTB by jednotlivé společnosti musely více spolupůsobit s hlavním daňovým poplatníkem, jak v rámci 
konsolidace, tak během auditů prováděných hlavním oprávněným orgánem. Je tomu tak proto, že jednotlivé 
společnosti mají v rámci systému CCCTB povinnost vést všechny záznamy a podkladové dokumenty. Dále 
není zřejmé, zda má CCCTB přinést snížení nákladů na dodržování předpisů, pokud jde o daňová přiznání. 
Tohoto cíle lze dosáhnout jinými prostředky, jež jsou v souladu se zásadou subsidiarity a proporcionality. 
Tyto náklady by bylo možné podstatnou měrou snížit například zavedením elektronických prostředků na 
úrovni členských států. Společnostem, které přijmou CCCTB (ať již jsou či nejsou členy skupiny), by kromě 
toho nutně vznikly dodatečné náklady v důsledku provedení změny, což je obzvláště podstatné pro malé a 
střední podniky. K dosažení tohoto cíle tedy není opravdu nezbytné přijmout opatření na úrovni Evropské 
unie. Maltský parlament se domnívá, že ke snížení administrativní zátěže by stačilo přijmout opatření 
v členských státech.

• Jedním z cílů CCCTB je odstranění složitého systému převodních cen, který se nyní uplatňuje na transakce 
uvnitř skupiny. Maltský parlament je rovněž toho názoru, že CCCTB převodní ceny neodstraní, protože ty se 
stále uplatní ve společnostech, které CCCTB nepřijmou, nebo mezi společnostmi ve skupinách s odlišnými 
CCCTB1. Samotný návrh uznává, že CCCTB neodstraní spory mezi členskými státy. Kromě toho již existuje 
mechanismus k řešení sporů mezi členskými státy v této záležitosti, a sice dohody o zamezení dvojímu 
zdanění a dohoda o rozhodčím řízení. Stejně tak Společné fórum EU pro vnitropodnikové oceňování spojuje 
spravování daně členskými státy a obchodními zástupci za účelem řešení otázek převodních cen. V tomto 
smyslu dosáhlo fórum řady výsledků, k nimž patří návrh kodexu chování poskytujícího pokyny ohledně 
hodnoty, který schválila Rada Evropské unie. K dosažení tohoto cíle tedy není třeba přijmout opatření na 

                                               
1 Článek 123 návrhu.
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úrovni Evropské unie, protože potřebný mechanismus již existuje. Nezdá se, že by tohoto cíle bylo pomocí 
návrhu na CCCTB dosaženo lépe, protože sám tento návrh uznává, že by mohlo docházet ke sporům.

• Systém CCCTB usiluje o plné zohlednění přeshraničních obchodních aktivit, a tedy o zabránění dvojímu 
zdanění, takže by byl na úrovni Evropské unie konsolidován zisk i ztráta2. Konsolidace tohoto cíle sice 
dosahuje, ale členské státy by mohly za účelem omezení ztrát skupin přijmout opatření na vnitrostátní 
úrovni a Soudní dvůr již v této záležitosti rozhodoval (viz věc C-446/03, Marks & Spencer plc versus David 
Halsey (Her Majesty's Inspector of Taxes)). K dosažení tohoto cíle není třeba přijmout opatření na úrovni 
Evropské unie, protože opatření v těchto záležitostech lze odpovídajícím způsobem učinit na vnitrostátní 
úrovni.

• Dalším cílem systému CCCTB je omezit další či nezamýšlené příležitosti k daňovému plánování, které 
společnostem dává souběžné uplatňování 27 systémů daně z příjmů právnických osob v Unii, a to 
zařazením obecného pravidla proti zneužívání doplněného o opatření určená k potírání zvláštních typů 
zneužití3. Maltský parlament je toho názoru, že škodlivé daňové praktiky v Evropské unii upravují stávající 
mechanismy, tedy Pracovní skupina pro kodex chování (zdaňování podniků). Tato skupina vydává 
doporučení, která následně schvaluje Hospodářský a sociální výbor. Maltský parlament je tedy toho názoru, 
že k dosažení tohoto cíle není zapotřebí přijmout opatření na úrovni Evropské unie, protože mechanismy již 
existují a nejeví se, že by tohoto cíle bylo prostřednictvím CCCTB dosaženo lépe.

• Vzorec pro rozdělení odpovídá prvku konsolidace v návrhu. Maltský parlament se domnívá, že tento vzorec 
narušuje poměrné a konkurenční výhody členských států, zvýhodňuje ekonomiky dosud závislé na 
hospodářských odvětvích, jejichž součástí je intenzivní práce, a trestá ty ekonomiky, jejichž úroveň 
produktivity je poměrně vysoká, které směřují k hospodářským činnostem s přidanou hodnotou nebo jejichž 
trh má omezenou velikost. Studie4 kromě toho ukazují následující:

- Prostřednictvím CCCTB se zvýší zatížení společností daní z potenciálního příjmu. Hlavním důvodem 
pro toto zatížení je, že díky mechanismu rozdělování bude větší podíl příjmů přidělován členským 
státům s vyšší sazbou daně z příjmů právnických osob a bude v nich zdaněn.

- Předpokládá se, že vzorec pro rozdělení způsobí vážnou nerovnováhu a neodráží hospodářský základ 
moderního podnikání. V důsledku těchto narušení by daň mohla představovat skutečnou překážku pro 
obchodní transakce. Je pravděpodobné, že společnosti poté budou hledat místa na investice za 
hranicemi Evropské unie, přičemž největší důsledky tohoto vývoje pocítí evropské ekonomiky, jejichž 
hospodářský růst je závislý na přímých zahraničních investicích. Kromě toho by mohla větší pozornost 
věnovaná prvkům mechanismu rozdělování podstatně narušit rozhodování týkající se zaměstnanosti.

Maltský parlament upozorňuje, že hlavy států a předsedové vlád zemí eurozóny se dohodli na tom, že „společný 
konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob by mohl být vytvořen způsobem neutrálním z hlediska 
příjmů, aby byla zajištěna soudržnost mezi vnitrostátními daňovými systémy a zároveň byly respektovány 
vnitrostátní daňové strategie a aby se přispělo k fiskální udržitelnosti a konkurenceschopnosti evropských 
podniků“. Společná daň právnických osob nemusí mít žádný vliv na příjmy, jestliže jsou respektovány poměrné 
a konkurenční výhody členských států. Kromě toho hovoří vedoucí představitelé a předsedové vlád zemí 
eurozóny o společném základu daně z příjmů právnických osob, nikoli o společném konsolidovaném základu 
daně z příjmů právnických osob.

Maltský parlament se tudíž domnívá, že tento vzorec není v souladu s předpokladem, že by cíle bylo možné lépe 
dosáhnout na úrovni Evropské unie. Spíše by mohlo mít navrhované opatření na evropské úrovni negativní 
dopady.

Závěr
1. Maltský parlament se domnívá, že Smlouvy jednoznačně nesvěřují orgánům pravomoc 

přijmout podle článku 115 směrnici, jejímž cílem je zavést navrhovaný systém CCCTB k 

                                               
2 Bod odůvodnění 6.
3 Bod odůvodnění 10 a 20.
4 Studie dopadu návrhu společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob na evropské podnikové daňové 
poplatníky, leden 2011, provedeno společností Ernst & Young.
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určování základu daně z příjmů právnických osob prostřednictvím konsolidace a rozdělování, a 
to v takovém rozsahu. Vzhledem k rozhodnému ustanovení o zásadě svěření pravomocí 
v nových Smlouvách má tedy Komise větší úkol; musí u každého navrhovaného opatření podle 
článku 115 (vykládaného v souvislosti s článkem 114 Smlouvy o fungování Evropské unie a 
rovněž s článkem 4 Smlouvy o Evropské unii) prokázat, že opatření splňuje jeho podmínky. 
Tak by tomu nebylo v případě, kdy by opatření vedlo k vytvoření systému překračujícího meze 
harmonizace právních předpisů a ovlivňujícího rovněž fiskální svrchovanost jakožto základní 
funkci státu.

2. V každém případě musí být výkon jakékoli pravomoci ze strany Unie (nejde-li o výlučnou 
pravomoc) v souladu se zásadou subsidiarity a v každém případě musí být dodržena zásada 
proporcionality. Aby Komise prokázala, že tomu tak je, musí prokázat:

1) že dobrovolné opatření, které by přijaly členské státy jednotlivě či společně, by 
nepřineslo zamýšlený výsledek, zatímco přijetí navrhovaného opatření na úrovni 
Evropské unie je lepší (subsidiarita),
2) a že dané opatření je zapotřebí v zájmu usnadnění vytvoření či fungování vnitřního 
trhu, přičemž nepřekračuje meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné: že 
navrhovaná směrnice nečiní více, než je nezbytné k odstranění zjevných překážek a je 
vhodná, nezbytná a přiměřená pro dosažení tohoto cíle (proporcionalita). Kromě toho 
musí Komise při představení návrhu podrobně vysvětlit, jakým způsobem návrh tyto 
zásady zcela dodržuje, a jak přínosy převyšují negativní dopady. Domníváme se, že to 
v tomto návrhu neučinila. Nebylo předloženo dostatečné kvalitativní ani kvantitativní 
odůvodnění. Tvrdíme, že návrh neobsahuje taková odůvodnění, nýbrž značně 
spekulativní opatření.

Vzhledem k tomu, že se rozumí, že Komise uznala článek 115 (jednomyslnost v Radě) jako právní základ a 
v tomto smyslu na něj stále odkazuje, souvisí tento návrh se svrchovaností členských států v záležitostech 
přímého zdanění a předpokládaným výsledkem je, že Maltě a dalším členským státům zabrání v přijímání 
rozhodnutí v oblasti daňové politiky, týkajících se například daňové sazby, což bude mít pravděpodobně 
negativní dopad na hospodářskou situaci v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu. Článek 115, 
právní základ přijatý Komisí, vyžaduje jednomyslnost v Radě. Aby tedy opatření získalo souhlas členského 
státu, nesmí svrchovaným státům nyní ani v budoucnosti bránit ve vytváření vnitrostátní politiky ve všech jejích 
aspektech. Není ani v zájmu Unie takto jednat a narušovat fiskální a rozpočtový základ jednoho či více 
členských států. Nicméně právě o toto se dané opatření pokouší. Tento návrh negativně ovlivňuje nezávislost 
států v tomto ohledu, a tudíž i jejich možnost strukturovat daň podle svých socioekonomických podmínek na 
centrální, regionální či místní úrovni.

Zadruhé, pokud jde o možnost volby modelu CCCTB a zejména o prvek konsolidace (rozdělování příjmů) – což 
je hlavní složkou návrhu –, tento návrh se týká modelu (z několika dostupných modelů), v jehož důsledku bude 
v některých členských státech třeba provést velké změny v daňovém systému. Vnitrostátním ekonomikám i 
Evropské unii to přinese další zátěž, zatímco výsledky v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém výhledu 
jsou sporné. Negativní důsledky se vlastně předpokládají v několika oblastech: HDP, ztráta příjmů, výdaje a 
zaměstnanost. Nebylo jednoznačně prokázáno, že návrh přinese společný prospěch Evropské unii a že je ho 
zapotřebí pro daný účel, jehož by členské státy nemohly dostatečně docílit samy. Členské státy mohou 
k dosažení několika „specifických“ cílů přijmout podpůrná opatření. Jednotlivé kroky mohou členské státy 
provést samostatně nebo společně za použití mechanismů, které:

i) nezasahují tímto způsobem ani rozsáhle do pravomocí členských států,

ii) a nabízejí příležitosti, jež jsou dostatečně přitažlivé, aby podporovaly přeshraniční činnost. 
Kromě toho tak lze dosáhnout větší shodnosti a rovněž širších cílů, a to vyváženým způsobem, 
cestou spolupráce a nižší míry harmonizace, než je navrhováno, tedy společného základu daně z 
příjmů právnických osob bez konsolidace.

Komise tudíž nemůže tvrdit, že zásady subsidiarity a proporcionality jsou dodrženy. K dosažení daných cílů 
v krátkodobém i dlouhodobém výhledu by mohly vést i méně rušivé možnosti, které by se podstatně méně 
vměšovaly a měly by méně negativních dopadů.
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Je třeba mít na paměti, že dokonce i cíle samotné Unie se změnily a rozšířily, v důsledku čehož je nutno zvážit 
nové cíle a priority ve srovnání s cíli a prioritami přímé integrace s cílem odstranit překážky, skutečné i 
pociťované, aby byl vnitřní trh úplný. Vedle hodnot a cílů integrace v Evropském společenství současně existují 
i jiné hodnoty a cíle, k nimž samozřejmě patří hospodářská a fiskální stabilita.

Maltský parlament je toho názoru, že stávající návrh není v souladu se zásadou subsidiarity ani proporcionality a 
že tento soulad neprokázal.

Vzhledem k dopadu na svrchovanost státu a předpokládané závažné důsledky tohoto opatření v dané 
podobě, zejména pro hospodářství závislá na službách plánovaných na celá desetiletí, protože přínosy –
ani pro několik členských států, ani pro Unii – nemohou vyvážit škody, nebo jsou to přínosy spekulativní a 
sporné:

Maltský parlament se rozhodl vznést proti návrhu námitku a předat toto odůvodněné stanovisko podle 
postupu definovaného v článku 6 Protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie.

17. května 2011

Sněmovna reprezentantů
Maltský parlament


