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Předmět: Odůvodněné stanovisko dolní komory irského parlamentu (Dáil Éireann) k návrhu 
směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických 
osob (CCCTB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

V souladu s čl. 6 protokolu (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality může každý 
vnitrostátní parlament nebo kterákoli komora vnitrostátního parlamentu ve lhůtě osmi týdnů 
ode dne postoupení návrhu legislativního aktu v úředních jazycích Unie zaslat předsedům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise odůvodněné stanovisko, v němž uvede, 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.

Pro informaci v příloze naleznete odůvodněné stanovisko dolní komory (Dáil Éireann) 
Parlamentu Irské republiky k výše uvedenému návrhu.
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PŘÍLOHA

DOLNÍ KOMORA IRSKÉHO PARLAMENTU
ODŮVODNĚNÉ STANOVISKO

K NÁVRHU SMĚRNICE RADY O SPOLEČNÉM KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADU DANĚ Z 
PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB (KOM(2011)121)

1. Komise nedodržela odpovídajícím způsobem procesní požadavky (stanovené v článku 5 
protokolu č. 2 ), podle nichž má poskytnout zevrubné informace opírající se o dostatečné 
kvantitativní a kvalitativní údaje, na jejichž základě budou vnitrostátní parlamenty moci 
z hlediska subsidiarity v plné míře posoudit všechny důsledky přeshraničního návrhu tohoto 
druhu. S nedostačujícími důkazy lze jen obtížně dospět k závěru, že legislativní opatření EU je 
nezbytné nebo prospěšnější než opatření na individuální úrovni.

2. Návrh nesplňuje požadavky, pokud jde o srovnání účinnosti v otázce nezbytnosti či většího 
přínosu.

Z návrhu Komise ani z jejího posouzení dopadů nevyplývá následující:

a. že by použití právních předpisů EU bylo zcela oprávněné a že by bylo nejlepším způsobem, 
jímž lze splnit širší cíle návrhu. Není doloženo, že by opatření jednotlivých členských států 
(tj. neformální koordinace nebo dvoustranná řešení) nemohla být stejně účinná v boji proti 
fiskálním překážkám bránícím přeshraniční činnosti, jimiž zřejmě bude třeba se zabývat, .

b. že by 27 různých vnitrostátních systémů daně z příjmů právnických osob ze své podstaty 
bránilo řádnému fungování vnitřního trhu. Ve skutečnosti by návrh v každém členském 
státě zavedl další paralelní systém, což by k jednoduchosti a účinnosti systémů daně z 
příjmů právnických osob v EU nijak nepřispělo.

c. že by větší užitek přinesl omezený rozsah působnosti návrhu tak, jak je zveřejněn, který se 
pravděpodobně více zaměřuje na potřeby velmi velkých společností než společností 
menších. Začínající malé a střední podniky potřebují, aby byly odstraněny stávající 
překážky pro provoz a obchod, a to ve všech 27 členských státech. Tento aspekt v návrhu 
chybí, a návrh jako takový tudíž nemůže splnit cíle, které si stanovil.
Toto opomenutí přirozeně vyvolává jisté obavy, že návrh může více vyhovovat větším 
členským státům. Potvrzují to i výsledky výzkumu, z nichž vyplývá, že Irsko by se zařadilo 
do skupiny šesti zemí (společně s Portugalskem, Polskem, Finskem, Českou republikou a 
Bulharskem), jejichž podniky budou zavedením CCCTB zasaženy nejvíce.

3. Z posouzení dopadů jasně vyplývá, že návrh může mít významný a možná i nerovnoměrný dopad 
na náklady v jednotlivých členských státech. Pro takový výsledek neexistuje dostatečně jasné a 
vyčíslitelné odůvodnění, především vzhledem k tomu, že evidentně hrozí snižování rozpočtových 
příjmů z daní právnických osob a že se řada členských států bude potýkat s předpokládaným 
poklesem HDP, zaměstnanosti a přímých zahraničních investic.

4. Ve skutečnosti je značná část odůvodnění tohoto návrhu založena pouze na předpokladech a o 
dopadech této nové politiky není k dispozici dostatek údajů. Sama Komise to v důvodové zprávě 
do jisté míry připouští, když uvádí, že:
„Dopad na příjmy členských států se bude v konečném důsledku odvíjet od jejich politických 
rozhodnutí, pokud jde o možné úpravy souboru různých daňových nástrojů nebo uplatňovaných 
daňových sazeb. Proto je obtížné předvídat přesné dopady na každý z členských států:”
A přesto by návrh opravdu přerozdělil společný základ daně z příjmů právnických osob mezi 
členské státy, a to na základě nových kritérií. Hlavní slabou stránkou, již se návrh ani posouzení 
dopadů nezabývá, je otázka, z jakého důvodu by 27 členských států přijalo právní předpisy 
s natolik nerovnoměrným politickým výsledkem?
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5. Další nejasnosti ohledně pravomocí a zodpovědností by mohly vzniknout propojením finančního 
dopadu směrnice s vnitrostátními politickými rozhodnutími v oblasti přímého zdanění. Co se týče 
přímého zdanění právnických osob, smlouvy Komisi nepřidělují žádné pravomoci. Jako 
prostředek k nápravě negativních finančních dopadů výše zmíněné směrnice by se neměly 
navrhovat žádné právní předpisy EU, které by měly nepřímý vliv na svrchovanost státu

17. května 2011
ZVLÁŠTNÍ STÁLÝ VÝBOR PODLE ČLÁNKU 103 JEDNACÍHO ŘÁDU

ODPOVĚĎ PODLE ČLÁNKU 105 JEDNACÍHO ŘÁDU, TÝKAJÍCÍ SE NÁVRHU 
SMĚRNICE RADY O SPOLEČNÉM KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ 

PRÁVNICKÝCH OSOB (KOM(2011)121)

Úvod
1. Zásadu subsidiarity popisuje čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU následujícím způsobem:

Podle zásady subsidiarity jedná Unie v oblastech, které nespadají do její výlučné pravomoci, pouze tehdy a do 
té míry, pokud cílů zamýšlené činnosti nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy na úrovni ústřední, 
regionální či místní, ale spíše jich, z důvodu jejího rozsahu či účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie.

Čl. 5 odst. 3 rovněž připisuje zvláštní odpovědnost vnitrostátním parlamentům, totiž aby zajistily, že 
orgány budou v souladu s protokolem č. 2 dodržovat používání zásad subsidiarity a proporcionality.

2. Prověření popsané v čl. 5 odst. 3 Smlouvy o EU, je ve skutečnosti „srovnávací kontrolou 
účinnosti“, jejíž součástí je prověření z hlediska „nezbytnosti“ a „větších přínosů“:1

(i) Nezbytnost – Je k dosažení cíle návrhu nezbytné, aby EU zasáhla? Je situace taková, že 
cíle návrhu lze dosáhnout výlučně nebo v dostatečné míře skrze opatření na úrovni EU?

(ii) Větší přínosy – Lze cíle lépe dosáhnout na úrovni EU, tj. přinese opatření na úrovni EU 
větší přínos než činnost na úrovni jednotlivých členských států?

3. Na pomoc vnitrostátním parlamentům při posuzování dodržování zásady subsidiarity je v článku 5 
protokolu č. 2 výslovně uvedeno následující:

Každý návrh legislativního aktu by měl obsahovat zevrubnou informaci umožňující posoudit 
soulad se zásadami subsidiarity a proporcionality. Tato informace by měla obsahovat 
zhodnocení finančního dopadu návrhu a, jde-li o směrnici, zhodnocení důsledků pro předpisy, 
jež mají být členskými státy přijaty...

4. Ze Smluv tedy jednoznačně vyplývá, že návrh CCCTB, stejně jako každý nový návrh 
legislativního aktu, musí:

• vycházet z dostatečně „zevrubných informací“, na jejichž základě budou vnitrostátní 
parlamenty moci posoudit moci dodržování zásady subsidiarity

• dosáhnout uspokojivých výsledků při kontrole z hlediska „nezbytnosti“ a „větších přínosů“

                                               
1 Poznámka Horní sněmovny, Subsidiarita: hodnocení návrhu EU (listopad 2009)
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• podle zásady svěření pravomocí, stanovené v čl. 5 odst. 2 Smlouvy o EU, prokázat, že Unie 
jedná
“pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách členskými státy pro dosažení cílů 
stanovených ve Smlouvách”.

Názor výboru
5. Výbor důkladně zvážil ustanovení Smlouvy a dospěl k názoru, že návrh CCCTB není v souladu se 

zásadou subsidiarity. Důvody, které výbor k tomuto závěru vedly, jsou popsány v následujících 
odstavcích.

6. Komise odpovídajícím způsobem nedodržela procesní požadavky (stanovené v protokolu č. 2 
článku 5), podle nichž má poskytnout zevrubné informace opírající se o dostatečné kvantitativní a 
kvalitativní údaje, na jejichž základě budou vnitrostátní parlamenty moci z hlediska subsidiarity 
v plné míře posoudit všechny důsledky přeshraničního návrhu tohoto druhu, a tudíž je obtížné 
s takto nedostačujícími důkazy dospět k závěru, že legislativní opatření je nezbytné nebo že zajistí 
větší přínosy než opatření na individuální úrovni.

7. Návrh nesplňuje požadavky z hlediska srovnávací kontroly účinnosti, ani z hlediska nezbytnosti či 
většího přínosu.

Z návrhu Komise ani z jejího posouzení dopadů nevyplývá následující:

a. že by použití právních předpisů EU bylo zcela oprávněné a že by bylo nejlepším 
způsobem, jímž lze splnit širší cíle návrhu. Není doloženo, že by opatření jednotlivých 
členských států (tj. neformální koordinace nebo dvoustranná řešení) nemohla být stejně 
účinná v boji proti fiskálním překážkám bránícím přeshraniční činnosti, jimiž zřejmě bude 
třeba se zabývat

b. že by 27 různých vnitrostátních systémů daně z příjmů právnických osob ze své podstaty 
bránilo řádnému fungování vnitřního trhu. Ve skutečnosti by návrh v každém členském 
státě zavedl další paralelní systém, což by k jednoduchosti a účinnosti systémů daně z 
příjmů právnických osob v EU nijak nepřispělo.

c. že by větší užitek přinesl omezený rozsah působnosti návrhu tak, jak je zveřejněn, který se 
pravděpodobně více zaměřuje na potřeby velmi velkých společností než společností 
menších. Začínající malé a střední podniky potřebují, aby byly odstraněny stávající 
překážky pro provoz a obchod, a to ve všech 27 členských státech. Tento aspekt v návrhu 
chybí, a návrh jako takový tudíž nemůže splnit cíle, které si stanovil.

Toto opomenutí přirozeně vyvolává jisté obavy, že návrh může více vyhovovat větším 
členským státům. Potvrzují to i výsledky výzkumu, z nichž vyplývá, že Irsko by se zařadilo 
do skupiny šesti zemí (společně s Portugalskem, Polskem, Finskem, Českou republikou a 
Bulharskem), jejichž podniky budou zavedením CCCTB zasaženy nejvíce.

8. Z posouzení dopadů jasně vyplývá, že návrh může mít významný a možná i nerovnoměrný dopad 
na náklady v jednotlivých členských státech. Pro takový výsledek neexistuje dostatečně jasné a 
vyčíslitelné odůvodnění, především vzhledem k tomu, že evidentně hrozí snižování rozpočtových 
příjmů z daní právnických osob a že se řada členských států bude potýkat s předpokládaným 
poklesem HDP, zaměstnanosti a přímých zahraničních investic.
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9. Ve skutečnosti je značná část odůvodnění tohoto návrhu založena jen na předpokladech a o 
dopadech této nové politiky není k dispozici dostatek údajů. Sama Komise to v důvodové zprávě 
do jisté míry připouští, když uvádí, že:

„Dopad na příjmy členských států se bude v konečném důsledku odvíjet od jejich politických 
rozhodnutí, pokud jde o možné úpravy souboru různých daňových nástrojů nebo uplatňovaných 
daňových sazeb. Proto je obtížné předvídat přesné dopady na každý z členských států:”

A přesto by návrh opravdu přerozdělil společný základ daně z příjmů právnických osob mezi 
členské státy, a to na základě nových kritérií. Hlavní slabou stránkou, jíž se návrh ani posouzení 
dopadů nezabývá, je otázka, z jakého důvodu by 27 členských států přijalo právní předpisy s tolik 
nerovnoměrným politickým výsledkem?

10. Další nejasnosti ohledně pravomocí a zodpovědností by mohly vzniknout propojením finančního 
dopadu směrnice s vnitrostátními politickými rozhodnutími v oblasti přímého zdanění. Co se týče 
přímého zdanění právnických osob, Smlouvy Komisi nepřidělují žádné pravomoci. Jako 
prostředek k nápravě negativních finančních dopadů výše zmíněné směrnice by se neměly 
navrhovat žádné právní předpisy EU, které by měly nepřímý vliv na svrchovanost státu.

Doporučení výboru
Zvláštní stálý výbor podle článku 103 Jednacího řádu na své schůzi konané dne 11. května 2011 
schválil odpověď podle článku 105 Jednacího řádu na návrhu směrnice Rady o společném 
konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob. Na základě článku 105 odst. 3 (b) výbor 
doporučuje odůvodněné stanovisko uvedené v odstavcích 6–10 této zprávy ke schválení dolní komoře 
irského parlamentu, jíž návrh obsažený v dodatku č. 2 předloží předseda v souladu s článkem 105 
odst. 3 písm. c Jednacího řádu.


