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Výbor pre právne veci

20.5.2011

OZNÁMENIE POSLANCOM
(41/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Snemovne reprezentantov Maltskej republiky k návrhu 
smernice 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 Snemovne reprezentantov Maltskej republiky 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Návrh smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb 
(CCCTB) – KOM(2011) 121

Odôvodnené stanovisko Snemovne reprezentantov, maltský parlament

Hlavným cieľom návrhu spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) je 
odstránenie podstatných prekážok rastu v rámci vnútorného trhu, najmä tých, ktoré sa týkajú existencie 27 
rôznych vnútroštátnych fiškálnych systémov, maltský parlament sa však domnieva, že tento cieľ nebude 
dosiahnutý. Európska komisia zastáva názor, že v súvislosti s touto otázkou je nevyhnutný jednotný prístup, 
pokiaľ ide o pravidlá, ktoré okrem iného upravujú cezhraničné straty a reorganizácie v rámci skupiny oslobodené 
od dane. Maltský parlament sa domnieva, že ciele tejto smernice je možné účinnejšie dosiahnuť vnútroštátnymi 
prostriedkami.

Zásady subsidiarity a proporcionality sú aktuálne, ak Únia a jej členské štáty majú spoločnú pôsobnosť 
v konkrétnej oblasti v rámci Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ak to tak nie je, 
problém nevznikne. Výlučná právomoc Únie je zjavne vylúčená vo fiškálnych otázkach. Preto jedinou ďalšou 
možnosťou (ako navrhuje Komisia) je, aby vo všeobecnosti na vnútornom trhu mali Únia a jej členské štáty 
spoločnú pôsobnosť v daňových otázkach, ako povoľuje zmluva. Vzniká otázka, či má Únia v navrhovanom 
opatrení právomoc prijať daňové harmonizačné opatrenia.

Právomoc Únie konať

V poslednej verzii zmluvy sa jasne, dokonca jasnejšie ako kedykoľvek predtým, stanovuje, že Únia a jej 
inštitúcie konajú iba v medziach právomocí, ktoré na nich prenášajú zmluvy (zásada prenesenia právomocí). To 
je smer, ktorým ideme od prijatia Maastrichtskej zmluvy a ktorý podporili negatívne výsledky referend 
o Ústavnej zmluve v Írsku a vo Francúzsku v roku 2005.

Komisia sa v tomto prípade domnieva, že na Úniu sú prenesené právomoci v súlade s článkom 115 ZFEÚ, 
v ktorom sa stanovuje, že Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po porade 
s Európskym parlamentom a Európskym 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.

Odôvodnenie Komisie sa vníma tak, že sa uplatňuje článok 115, ak nie je možné uplatniť článok 114, lebo 
článok 114 ods. 1 nie je možné uplatniť, keďže článok 114 ods. 2 vylučuje jeho uplatňovanie, a teda aj prijatie 
riadneho legislatívneho postupu vo fiškálnych otázkach. Z toho vyplýva, že Komisia sa domnieva, že článok 114 
ods. 2 nerieši otázku harmonizácie daní a daňové zákony je možné harmonizovať, iba ak sa uplatňuje článok 
115, dokonca aj keď sa v samotnom článku 115 stanovuje, že sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia článku 114.

V článku 115 sa uvádza „aproximácia“ zákonov atď. Pojem „aproximácia zákonov“ sa vykladá tak, že spoločný 
výsledok sa dosiahne prostredníctvom konvergencie vnútroštátnych právnych predpisov na tento účel. Zvyčajne 
to neznamená zjednotenie zákonov alebo vytvorenie zákona alebo jedinečného európskeho systému. V minulosti 
sa podobné ambiciózne iniciatívy prijímali prostredníctvom nariadenia a na inom základe stanovenom v zmluve 
okrem ustanovení o „aproximácii“ zákonov. Navyše v posledných rokoch Súdny dvor Európskej únie obmedzil 
Komisii uplatňovanie samotného článku 114 (hlavné ustanovenie pre aproximáciu zákonov, ktoré v Rade 
umožňuje kvalifikovanú väčšinu namiesto jednomyseľnosti). Napríklad z prípadu týkajúceho sa reklamy 
a sponzorstva tabakových výrobkov (vec C-376/98) vyplýva, že je nevyhnutné stanoviť, aby činnosť Únie 
prispievala k zavedeniu alebo fungovaniu vnútorného trhu, ale aby neprekračovala tento rámec. Výsledkom 
uvedenej činnosti by predovšetkým nemalo byť odstránenie hospodárskej súťaže. Jej cieľom by nemala byť ani 
regulácia vnútorného trhu, najmä prostredníctvom začatia týchto právomocí členských štátov a, samozrejme, nie 
bez jasnej kontroly spojenia medzi každým navrhovaným opatrením a cieľmi vnútorného trhu vzhľadom na 
zmluvu ako celok.
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Okrem toho sa v článku 4 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy) 
stanovuje, že Únia rešpektuje „základné funkcie“ členských štátov. V článku 4 sa neuvádza presná definícia 
týchto „základných funkcií“ členských štátov a my sa domnievame, že toto opatrenie by mohlo ovplyvniť, 
a podľa nášho názoru ovplyvňuje funkcie, ktoré sa za základné vždy považovali (príjmy a daňová 
zvrchovanosť).

Sme presvedčení, že Súdny dvor by mal v rámci Lisabonskej zmluvy, ak je o to požiadaný, prísne vykladať 
a uplatňovať tieto ustanovenia a zásady zmluvy, ako očakávali členské štáty pri ratifikácii Lisabonskej zmluvy.

Na základe uvedených skutočností sa domnievame, že zmluvy neudeľujú inštitúciám právomoc prijať opatrenie, 
ktorého cieľom je vytvoriť systém CCCTB na stanovenie základu dane z príjmov právnických osôb 
prostredníctvom konsolidácie a rozdelenia (prisúdenia), a vo všeobecnejšom zmysle ako smernicu podľa článku 
115. Preto so zreteľom na kategorické ustanovenie týkajúce sa zásady prenesenia právomocí v nových zmluvách 
má Komisia väčšiu úlohu, a to ukázať, že na každý návrh podľa článku 115 (vykladaný v súvislosti s článkom 
114) by sa mali vzťahovať jeho podmienky. To neplatí, ak by opatrenie viedlo k vytvoreniu systému, ktorý by 
prekračoval hranice harmonizácie zákonov a ovplyvňoval by daňové právomoci ako základnú funkciu štátu.

Dôvody, na základe ktorých sa maltský parlament domnieva, že tento návrh Komisie porušuje zásadu 
subsidiarity, sú tieto:

• Vo všeobecnosti sú samotné nové pravidlá uvedené v návrhu CCCTB zdrojom neistoty, keďže nevyužívajú 
históriu výkladu z daňových správ ani súdov. Navyše, keďže CCCTB nie je povinný, spoločnosti musia 
zápasiť nielen s 27 rôznymi platnými súbormi predpisov, ale takisto s CCCTB. Keďže je možné namietať, že 
veľké podniky by mali v rámci tohto systému výhody, pre malé podniky by mohlo byť problematické nájsť 
ten najlepší systém. To sa týka spoločností, ktoré sú členmi skupiny, aj spoločností, ktoré jej členmi nie sú. 
Spoločnosti, ktoré nie sú členmi skupiny, majú v rámci navrhovanej smernice takisto možnosť uplatňovať 
CCCTB. Okrem toho, aj keď návrh nemá vplyv na daňové sadzby členských štátov, lebo návrh nie je 
neutrálny, pokiaľ ide o príjmy, je celkom možné, že členské štáty budú musieť v každom prípade zmeniť 
sadzby. Aj keď cieľom CCCTB je vytvoriť koordinovanú činnosť, nebude mať tento účinok, pretože CCCTB 
nie je povinný a takisto sa uplatňuje na spoločnosti, ktoré nepatria do skupiny. Preto ciele tejto smernice 
nebudú účinnejšie dosiahnuté na úrovni EÚ.

• Aj keď CCCTB môže poskytnúť určitú formu zníženia nákladov na dodržiavanie právnych predpisov, voľba 
medzi samostatným výpočtom zisku a CCCTB nemôže byť vhodným návrhom. Navyše myšlienka 
jednotného kontaktného miesta podporuje dojem, že všetci daňoví poplatníci vybavujú záležitosti len 
s jednou daňovou správou. Aj keď však v rámci bežného systému spoločnosti a jednotlivci vybavujú 
záležitosti s príslušnými daňovými úradmi, jednotlivé spoločnosti by v rámci CCCTB museli viac 
spolupracovať s hlavným daňovým poplatníkom, a to pri konsolidácii, ako aj počas auditov vykonávaných 
hlavným príslušným orgánom. Dôvodom je, že jednotlivé spoločnosti sú v rámci CCCTB povinné viesť 
všetky záznamy a uchovávať sprievodné doklady. Navyše nie je jasné, či je nevyhnutné, aby sa na základe 
CCCTB znížili náklady na dodržiavanie právnych predpisov, pokiaľ ide o odhady na základe daňového 
priznania. Tento cieľ je možné dosiahnuť prostredníctvom iných subsidiárnych a proporcionálnych 
prostriedkov. Napríklad zavedením elektronických prostriedkov na úrovni členského štátu je možné tieto 
náklady podstatne znížiť. Navyše spoločnostiam, ktoré prijali CCCTB (bez ohľadu na to, či sú členmi 
skupiny), by vznikli ďalšie náklady vyplývajúce zo zmeny. To je veľmi dôležité pre malé a stredné podniky. 
Preto na dosiahnutie tohto cieľa nie je v skutočnosti nevyhnutné žiadne opatrenie na úrovni EÚ. Maltský 
parlament sa domnieva, že na zníženie správneho zaťaženia budú dostatočné opatrenia členských štátov.

• Jedným z cieľov CCCTB je odstrániť zložitý systém transferového oceňovania, ktorý sa v súčasnosti 
vzťahuje na skupinové transakcie. Maltský parlament sa takisto domnieva, že CCCTB neodstraňuje 
transferové oceňovanie, keďže sa naďalej uplatňuje na spoločnosti, ktoré neprijali CCCTB, alebo medzi 
spoločnosťami v skupine v rôznych CCCTB1. V návrhu sa uznáva, že CCCTB neodstráni spory medzi 
členskými štátmi. Okrem toho na riešenie sporov medzi členskými štátmi, týkajúcich sa tejto otázky, už 
existuje mechanizmus, t. j. dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia a rozhodcovská zmluva. Takisto 
Spoločné fórum EÚ pre transferové oceňovanie spája daňovú správu členských štátov a hospodárskych 

                                               
1 Článok 123 návrhu.
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zástupcov s cieľom riešiť otázky týkajúce sa transferového oceňovania. Fórum v tejto súvislosti dosiahlo 
mnoho výsledkov vrátane návrhu kódexu správania, ktorý poskytuje usmernenia o hodnote a ktorý schválila 
Rada Európskej únie. Keďže potrebný mechanizmus už existuje, na dosiahnutie tohto cieľa preto nie je na 
úrovni EÚ nevyhnutné nijaké opatrenie. Nezdá sa, že tento cieľ by bolo možné lepšie dosiahnuť 
prostredníctvom návrhu CCCTB, keďže samotný CCCTB uznáva, že môžu vznikať spory.

• Cieľom CCCTB je úplne zohľadniť cezhraničné hospodárske činnosti, a tak zabrániť dodatočnej dani, aby 
sa konsolidovali zisky a straty na úrovni EÚ2. Aj keď konsolidácia dosahuje tento výsledok, členské štáty 
by mohli prijať opatrenia na vnútroštátnej úrovni s cieľom znížiť skupinové straty a Súdny dvor už vydal 
rozsudok týkajúci sa tejto otázky (pozri vec C-446/03, Marks & Spencer plc proti David Halsey (Her 
Majesty’s Inspector of Taxes)). Na dosiahnutie takého cieľa nie je nevyhnutné opatrenie na úrovni EÚ, 
keďže opatrenia týkajúce sa uvedených otázok je možné primerane prijať na vnútroštátnej úrovni.

• Ďalším cieľom CCCTB je obmedziť ďalšie možnosti alebo tie, ktoré nie sú uvedené v daňovom plánovaní, 
prostredníctvom uplatňovania 27 paralelných daňových systémov v Únii začlenením všeobecného pravidla 
proti zneužitiu, doplneného o opatrenia na obmedzenie konkrétnych typov zneužitia3. Maltský parlament 
zastáva názor, že existujúce mechanizmy, t. j. skupina pre kódex správania (zdaňovanie podnikov), 
upravujú škodlivé daňové postupy v rámci EÚ. Táto skupina vydala odporúčania, ktoré následne schválil 
Európsky hospodársky a sociálny výbor. Maltský parlament sa preto domnieva, že na dosiahnutie tohto 
cieľa nie je nevyhnutné prijať opatrenia na úrovni EÚ, keďže už existuje mechanizmus a nezdá sa, že tento 
cieľ by bolo možné lepšie dosiahnuť prostredníctvom CCCTB.

• Vzorec na prisúdenie zodpovedá prvku konsolidácie v návrhu. Maltský parlament zastáva názor, že tento 
vzorec spôsobuje deformácie, pokiaľ ide o komparatívne a konkurenčné výhody členských štátov, 
zvýhodňuje hospodárstva, ktoré sú ešte stále závislé od hospodárskych odvetví zahŕňajúcich intenzívnu 
prácu, a znevýhodňuje tie hospodárstva, kde je úroveň produktivity relatívne vyššia a/alebo by smerovali 
k hospodárskym činnostiam s pridanou hodnotou a/alebo kde je veľkosť trhu obmedzená. Okrem toho zo 
štúdií4 vyplýva, že:

- prostredníctvom CCCTB sa zvýši daň z prípadných príjmov právnických osôb; hlavným dôvodom je, 
že mechanizmus prisúdenia bude znamenať, že v členských štátoch sa rozdelí a zdaní väčší podiel 
príjmov s vyššou sadzbou dane z príjmov právnických osôb;

- očakáva sa, že vzorec prisúdenia spôsobí veľké rozdiely a nezohľadní hospodársky základ moderných 
podnikov; tieto deformácie znamenajú, že daň môže byť skutočnou prekážkou hospodárskych 
transakcií; spoločnosti sa pravdepodobne zamerajú na iné regióny ako EÚ, v ktorých by mohli 
investovať, pričom to má najväčší vplyv na európske hospodárstva, ktoré sa v súvislosti so svojím 
hospodárskym rastom spoliehajú na priame zahraničné investície; okrem toho väčšie zameranie na 
prvky mechanizmu rozdelenia by mohlo spôsobiť vážne narušenie rozhodnutí týkajúcich sa 
zamestnanosti.

Maltský parlament pripomína, že štátni alebo vládni predstavitelia krajín eurozóny sa dohodli, že „vytvorenie 
spoločného základu dane z príjmu právnických osôb by mohlo byť príjmovo neutrálnym krokom smerom 
k zabezpečeniu jednotnosti medzi daňovými systémami jednotlivých krajín, pričom by sa rešpektovali 
vnútroštátne daňové stratégie, ako aj k podpore fiškálnej udržateľnosti a konkurencieschopnosti európskych 
podnikov“. Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb nemusí mať vplyv na príjmy, ak sa dodržiavajú 
komparatívne a konkurenčné výhody členských štátov. Okrem toho štátni alebo vládni predstavitelia krajín 
eurozóny odkazujú na spoločný základ dane z príjmov právnických osôb, nie na spoločný konsolidovaný základ 
dane z príjmov právnických osôb.

Maltský parlament sa preto domnieva, že vzorec nepotvrdzuje predpoklad, že cieľ je možné lepšie dosiahnuť na 
úrovni EÚ. Navrhované opatrenie na európskej úrovni by mohlo mať skôr negatívny vplyv.

                                               
2 Preambula 6.
3 Preambula 10 a 20.
4 Štúdia o vplyve návrhu spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb na európske hospodárske 
daňové subjekty, ktorú v januári 2011 vykonala spoločnosť Ernst & Young.
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Záver
1. Maltský parlament sa domnieva, že zmluvy neudeľujú jasne inštitúciám právomoc prijať 

smernicu podľa článku 115, ktorej cieľom je určiť navrhovaný systém v CCCTB na zavedenie 
spoločného základu dane z príjmov právnických osôb prostredníctvom konsolidácie 
a prisúdenia, a v takom rozsahu. Komisia má preto vzhľadom na kategorické ustanovenie 
zásady prenesenia právomocí v nových zmluvách dôležitú úlohu ukázať, že každé navrhované 
opatrenie podľa článku 115 (ako sa vykladá v súvislosti s článkom 114 ZFEÚ, ako aj 
s článkom 4 ZEÚ) spadá do jeho pôsobnosti. To by neplatilo, pokiaľ by opatrenie viedlo 
k vytvoreniu systému, ktorý by prekračoval hranice harmonizácie zákonov a tiež by 
ovplyvňoval daňové právomoci ako základnú funkciu štátu.

2. V každom prípade vykonávanie každej právomoci Únie (ak nie je výlučná) musí spĺňať zásadu 
subsidiarity a vždy zásadu proporcionality. Na dôkaz toho Komisia musí preukázať, že:

1) dobrovoľná činnosť členských štátov, a to samostatná alebo spoločná, by 
nepriniesla očakávané výsledky, keďže prijatie navrhovaných opatrení na úrovni EÚ by 
bolo vhodnejšie (subsidiarita),

2) na uľahčenie vytvorenia alebo fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné opatrenie, 
pričom sa neprekročí rozsah nevyhnutný na dosiahnutie cieľa: navrhovaná smernica 
neprekračuje rámec nevyhnutný na odstránenie zjavných prekážok a bola by vhodná, 
nevyhnutná a primeraná vzhľadom na dosiahnutie cieľa (proporcionalita). Okrem toho 
Komisia pri predkladaní návrhu musí podrobne uviesť, ako návrh dôsledne dodržiava 
tieto zásady a ako výhody prevažujú nad negatívnymi vplyvmi. Domnievame sa, že toto 
sa v uvedenom návrhu neuskutočnilo. Neboli predložené dostatočné kvalitatívne ani 
kvantitatívne odôvodnenia. Domnievame sa, že uvedené odôvodnenia neexistujú, existujú 
však podstatné špekulatívne opatrenia.

Keďže sa považuje za samozrejmé, že Komisia uznala článok 115 (jednomyseľnosť v Rade) za právny základ, 
a v tejto súvislosti naň stále odkazuje, tento návrh sa spája so zvrchovanosťou členských štátov v otázkach 
priameho zdaňovania a očakáva sa, že zabráni Malte a ostatným členským štátom prijať rozhodnutia týkajúce sa 
daňovej politiky, ako napríklad sadzby dane, ktoré by pravdepodobne mali negatívny vplyv na hospodársku 
situáciu z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska. Článok 115, právny základ prijatý Komisiou, 
stanovuje jednomyseľnosť v Rade. Preto je na získanie súhlasu členského štátu nevyhnutné, aby opatrenie 
v súčasnosti ani v budúcnosti nebránilo týmto zvrchovaným štátom formovať vnútroštátnu politiku so všetkými 
jej prvkami. Nie je v záujme Únie konať tak, aby oslabila daňový a rozpočtový základ jedného alebo niekoľkých 
členských štátov. Presne to sa však toto opatrenie usiluje dosiahnuť. Tento návrh má v tejto súvislosti negatívny 
vplyv na národnú autonómiu, a tým aj na možnosť, aby štát zostavil daň podľa svojej sociálnej a hospodárskej 
situácie, a to na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Po druhé vzhľadom na rozhodnutie v prospech modelu CCCTB a najmä prvku konsolidácie (prisúdenie príjmu) 
– základného prvku návrhu – tento návrh odkazuje na model (z viacerých dostupných), ktorého výsledkom sú 
významné zmeny vo vnútroštátnych daňových systémoch v niekoľkých členských štátoch a ktorý ukladá 
národným hospodárstvam a EÚ ďalšie záťaže, s neistými výsledkami z krátkodobého, strednodobého aj 
dlhodobého hľadiska. V skutočnosti sa vo viacerých aspektoch očakávajú negatívne výsledky: HDP, straty 
príjmov, náklady a zamestnanosť. Nepreukázalo sa jasne, že návrh by bol vo všeobecný prospech EÚ, čo je 
nevyhnutné na tento účel, ktorý by členské štáty nemohli dostatočne dosiahnuť samostatne. Členské štáty môžu 
prijať opatrenia na dosiahnutie niektorých osobitných cieľov. Členské štáty môžu jednotlivo alebo spoločne 
realizovať niektoré faktory na základe využitia mechanizmov, ktoré:

i) týmto spôsobom alebo v značnom rozsahu neporušujú právomoci členských štátov, a

ii) poskytujú perspektívy, ktoré sú dostatočne atraktívne, aby podporili cezhraničnú činnosť. Okrem 
toho je možné dosiahnuť väčšiu podobnosť a všeobecnejšie ciele, a to vyváženým spôsobom, 
prostredníctvom spolupráce a harmonizácie na nižších úrovniach ako sú navrhované, napr. 
spoločný základ dane z príjmov právnických osôb bez konsolidácie.

Preto nie je možné, aby Komisia tvrdila, že sa dodržiavajú zásady subsidiarity a proporcionality. 
Prostredníctvom menej rušivých možností sa môžu uvedené ciele dosiahnuť z krátkodobého a dlhodobého 
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hľadiska bez podstatného zasahovania a so zriedkavými negatívnymi vplyvmi.

Je potrebné pripomenúť, že dokonca aj ciele Únie sa zmenili a rozšírili, a preto je na dokončenie vnútorného 
trhu nevyhnutné posúdiť nové ciele a priority vzhľadom na priamu integráciu s cieľom odstrániť všetky 
prekážky, skutočné aj predpokladané. V súvislosti s Európskym spoločenstvom existujú súčasne s cieľmi 
integrácie aj iné hodnoty. Medzi týmito cieľmi sú, samozrejme, ciele hospodárskej a daňovej stability.

Podľa maltského parlamentu súčasný návrh nespĺňa, a nepreukázalo sa, že by spĺňal, zásadu subsidiarity ani 
zásadu proporcionality.

Vzhľadom na vplyv na zvrchovanosť štátu a predpokladané vážne následky tohto opatrenia v jeho 
súčasnej podobe najmä na hospodárstva závislé od služieb, ktoré sa plánujú na desaťročia, lebo výhody, 
na rozdiel od škôd, pre viaceré členské štáty a takisto pre Úniu neexistujú alebo sú špekulatívne a neisté:

Maltský parlament rozhodol o podaní námietky proti návrhu a o predložení tohto odôvodneného 
stanoviska v rámci postupu vymedzeného v článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity 
a proporcionality, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie.

17. mája 2011

Snemovňa reprezentantov
maltský parlament


