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SDĚLENÍ ČLENŮM
(42/2011)

Věc: Odůvodněné stanovisko Národní rady Slovenské 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 Národní rady Slovenské 
republiky týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

VÝBOR NÁRODNÍ RADY SLOVENSKÉ REPUBLIKY
PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI

25. schůze

106

U s n e s e n í
Výboru Národní rady Slovenské republiky pro evropské záležitosti

ze dne 12. května 2011

Výbor Národní rady Slovenské republiky pro evropské záležitosti

projednal návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob 
(CCCTB) 

A. zdůrazňuje, že

dlouhodobým postojem Slovenské republiky je neharmonizovat přímé daně na úrovni Evropské unie,

B. konstatuje, že

stanovení daňových sazeb spadá do výlučné pravomoci členských států Evropské unie, 

C. připomíná, že

celkové daňové příjmy jsou výsledkem kombinace výše základu daně a rovněž daňových sazeb,

D. domnívá se, že

návrh směrnice by mohl mít negativní dopad na růst HDP a na zaměstnanost, v důsledku čehož by se 
mohl snížit celkový blahobyt v řadě členských států Evropské unie; současně nevěří, že návrh 
směrnice bude přínosem ke zjednodušení daňových systémů v Evropské unii a k jejich účinnosti, ale 
naopak způsobí růst nákladů souvisejících se zavedením nového systému společného základu daně pro 
právnické osoby a rovněž případný nárůst administrativní zátěže,

E. zdůrazňuje, že

analýza konkrétních dopadů směrnice na rozpočtové příjmy členských států není součástí hodnocení 
vlivu společného základu daně ze strany Evropské komise,

F. je toho názoru, že
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důvodová zpráva směrnice předložená na základě článku 5 Protokolu o používání zásad subsidiarity 
a proporcionality není dostačující k odůvodnění souladu se zásadou subsidiarity. Evropská komise 
předkládá návrh, který není schopna uspokojivým způsobem kvantifikovat,

G. domnívá se, že

návrh směrnice je v rozporu se zásadou subsidiarity, a proto v souladu s článkem 12 Smlouvy 
o Evropské unii, Protokolem o úloze vnitrostátních parlamentů a s článkem 6 Protokolu o používání 
zásad subsidiarity a proporcionality předkládá odůvodněné stanovisko podle přílohy,

H. pověřuje

předsedu výboru, aby

o přijatém usnesení informoval předsedu Národní rady Slovenské republiky, místopředsedu vlády 
a ministra financí Slovenské republiky, předsedu Evropské komise, předsedu Evropského parlamentu 
a předsedu Rady Evropské unie.

Miroslav Beblavý Ivan Štefanec
pověřený ověřovatel předseda výboru
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Příloha k usnesení Výboru NR SR pro evropské záležitosti č. 106

1. Nejprve je třeba uvést, že strategickým zájmem, který Slovenská republika dlouhodobě prosazuje 
na jednotlivých úrovních EU, je nesouhlas s harmonizací přímých daní. Právě na návrh 
předsedkyně vlády SR se v závěrech summitu hlav států a předsedů vlády zemí eurozóny (11. 
března 2011) výslovně v samostatné větě zdůrazňuje, že přímé zdanění je i nadále v pravomoci 
členských států. Současně se slovenská vláda v Programovém prohlášení vlády na období 2010–
2014 zavázala, že v oblasti daní z příjmů nebude souhlasit s evropskou harmonizací daní. Daňová 
suverenita v oblasti přímých daní se společně se samostatnou rozpočtovou politikou považuje za 
klíčovou součást státní suverenity.

2. Upozorňujeme rovněž na náklady spojené se zaváděním nového systému společného základu daně 
pro právnické osoby a na případný nárůst administrativní zátěže. Domníváme se, že systém 
založený na dobrovolné účasti je značně nevýhodný.

3. Dalším negativním rysem je i případné omezení flexibility členských států EU reagovat na měnící 
se ekonomickou skutečnost a podnikatelské prostředí daňovou politikou, jak je tomu v současné 
době. Návrh předpokládá, že systém CCCTB bude zaveden formou směrnice, provedení změn by 
tedy bylo časově náročnější, než je tomu v současnosti ve vnitrostátních právních předpisech.

4. Dále se domníváme, že přijetí dané směrnice by mělo negativní dopad na růst HDP 
a zaměstnanost, a rovněž předpokládáme, že by mělo negativní vliv na příjmovou část rozpočtů 
členských států. EK předkládá legislativní návrh, jehož dopady není schopna uspokojivým 
způsobem kvantifikovat.

5. EK navrhuje upravit výhradně výpočet základu daně a vyhnout se harmonizaci sazeb; 
zdůrazňujeme však, že celkové daňové příjmy jsou výsledkem kombinace obou těchto faktorů, tj. 
jak výše základu daně, tak i daňových sazeb.

6. Za zásadní nedostatek návrhu směrnice považujeme skutečnost, že EK ve svém hodnocení vlivu 
společného základu daně neuvádí analýzu jeho konkrétních dopadů na rozpočtové příjmy 
členských států; EK se odvolává na obtížnost takového výpočtu, neboť výsledné daňové příjmy 
budou závislé na „politických rozhodnutích, pokud jde o možné úpravy souborů různých daňových 
nástrojů nebo používání daňových sazeb“. EK tedy navrhuje nový daňový režim pro právnické 
osoby, aniž by věděla, jaké budou jeho důsledky pro rozpočty členských států.

7. Dalším zřetelem, na který bychom rádi upozornili, jsou náklady spojené se zavedením 
dobrovolného systému CCCTB pro daňové správy členských států. Skutečnost, že systém CCCTB 
by měl být dobrovolný, sice na jedné straně umožní, aby byl zaměřený na společnosti, které působí 
přeshraničně a které by z takového režimu mohly mít prospěch, ale na straně druhé vytvoří 28 
paralelně fungujících daňových systémů (vedle 27 stávajících vnitrostátních daňových systémů by 
se zavedl systém CCCTB). Lze předpokládat, že toto opatření nepovede k žádanému snížení 
administrativních nákladů společností ani k účinnějšímu výběru daně z příjmů právnických osob, 
neboť bude vyžadovat dodatečné náklady na zabezpečení správy dvojího systému a výběru daní 
z příjmu právnických osob.


