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EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro právní záležitosti

31 .5. 2011

SDĚLENÍ ČLENŮM
(45/2011)

Předmět: Odůvodněné stanovisko Poslanecké sněmovny Rumunska 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 Evropského parlamentu je za dodržování zásady subsidiarity odpovědný 
Výbor pro právní záležitosti.

V příloze naleznete pro vaši informaci odůvodněné stanovisko Poslanecké sněmovny 
Rumunska týkající se výše uvedeného návrhu.
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PŘÍLOHA

Rumunský parlament
Poslanecká sněmovna

V Bukurešti dne 18. května 

2011

   

Odůvodněné stanovisko
k návrhu směrnice Rady 

o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) 
(KOM(2011)0121)

S ohledem na Lisabonskou smlouvu a zejména na články 5 a 12 Smlouvy o Evropské unii 
a protokoly č. 1 a č.2 připojené k této smlouvě,

s ohledem na ústavu Rumunska v posledním znění a zejména na článek 148 této ústavy,

s ohledem na rozhodnutí Poslanecké sněmovny č. 11/2011,

s ohledem na odůvodněné stanovisko vydané Výborem pro rozpočet, finance a bankovnictví 
na jeho zasedání dne 10. května 2011,

s ohledem na postoj rumunské vlády, jak ho vyjadřuje Ministerstvo pro evropské záležitosti,

Poslanecká sněmovna uplatnila své právo dohlížet na soulad návrhu směrnice Rady 
o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) 
(KOM(2011)0121), který Evropská komise představila dne 16. března 2011, se zásadou 
subsidiarity a zásadou proporcionality a přijala následující odůvodněné stanovisko:

Popis a účel

1. Cílem návrhu směrnice je pomocí zamýšlených opatření a především vytvořením 
společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob zlepšit ekonomickou 
účinnost rozdělování produktivního kapitálu v EU tím, že se omezí daňové deformace 
v investičních rozhodnutích, a tudíž se zvýší i možnosti uskutečnění přeshraničních investic.

Právním základem, o který se opírá Evropská komise, je článek 115 SFEU, podle kterého 
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může Rada jednomyslně zvláštním legislativním postupem přijímat směrnice o sbližování 
právních a správních předpisů členských států, které mají přímý vliv na vytváření nebo 
fungování vnitřního trhu.

Při posuzování souladu se zásadou subsidiarity byla vzata v úvahu dvě kritéria stanovená 
článkem 5 Smlouvy o EU:

- kritérium nedostačujícího postupu na vnitrostátní úrovni (cílů navrhovaného 
opatření nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států); a

- kritérium přidané hodnoty, kterou přináší postup na úrovni EU (cílů 
navrhovaného opatření může být z důvodu jeho rozsahu či účinků lépe dosaženo na 
úrovni Unie).

Byly také zhodnoceny důsledky provedení směrnice pro daňovou autonomii členských 
států, stejně jako vhodnost zvoleného právního základu.

Kritérium nedostačujícího postupu na vnitrostátní úrovni

2. Evropská komise má za to, že postup na vnitrostátní úrovni by byl nedostatečný, 
a podotýká, že 27 rozdílných vnitrostátních systémů daně z příjmů právnických osob ztěžuje 
řádné fungování vnitrostátního trhu. Konstatuje rovněž, že členské státy nemohou 
samostatným postupem tento problém vyřešit.

Evropská komise je povinna zdůvodnit předložení návrhu směrnice, což také vyžaduje 
důkladné posouzení současné situace. V rámci tohoto hodnocení by mělo být s ohledem na 
platné právní předpisy Evropské unie týkající se spolupráce a výměny informací mezi 
členskými státy v oblasti přímého zdanění uváženo – jakožto alternativa –, jak by lepší 
koordinace a spolupráce mezi členskými státy (a jejich orgány daňové správy) mohly pomoci 
předejít dvojímu zdanění a dalším přeshraničním daňovým překážkám.

Kritérium přidané hodnoty, kterou přináší postup na úrovni EU

3. Kritérium přidané hodnoty nebylo odůvodněno jednoznačným a kvantifikovatelným 
představením výhod postupu na úrovni EU:

- analýza dopadů provedená Evropskou komisí odhaluje nevýznamné, či dokonce 
nepříznivé účinky zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob (model všeobecné rovnováhy CORTAX) na EU jako celek;

- vzorec přijatý pro rozdělení základu daně používá tři kritéria – práci, aktiva a tržby –, 
což může být považováno za nevyrovnané, nerovnocenné či nespravedlivé.
Navrhovaný vzorec by měl nepříznivý účinek na příjmy některých členských států 
včetně Rumunska;

- v důvodové zprávě Komise uvádí, že cílem návrhu není ovlivnit výši či rozdělení 
základů daně z příjmů právnických osob v EU. V důsledku toho nebyly pro členské 
státy stanoveny žádné cíle ohledně rozdělení příjmů či příjmové neutrality. Evropská 
komise se navíc omezila pouze na upřesnění, že „o konečném dopadu na příjmy nebo 
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na rozpočtový stav jednotlivých členských států by neměly být vyvozovány žádné 
obecné závěry, jelikož tento dopad se bude v konečném důsledku odvíjet od jejich 
politických rozhodnutí, pokud jde o možné úpravy souboru různých daňových nástrojů 
nebo uplatňovaných daňových sazeb.“ Členské státy tato vnitrostátní politická 
rozhodnutí vlastně uskuteční prostřednictvím úprav s cílem zachovat si daňové příjmy 
a to vyvolá řetězovou reakci, kdy každá úprava povede k dalším reakcím. Uplatnění 
směrnice může vyvolat atmosféru nejistoty a nepředvídatelnosti, což bude mít 
negativní dopad na investice;

- Příznivé důsledky na nadnárodní společnosti jsou dvojího charakteru:

o snížení nákladů na dodržování předpisů, které povede k čistému nárůstu 
efektivity všech hospodářských subjektů (soukromých společností, státu, domácností);

o placení nižších daní, a tedy vyšší čisté zisky společností díky možnosti 
konsolidovat ztráty a internalizovat ceny odstraněním nadnárodního oceňování 
jednotlivých transakcí podle zásady tržního odstupu. Tyto příznivé důsledky však 
nejsou výsledkem čistého nárůstu efektivity, ale skutečného přesunu veřejných 
finančních prostředků, které jsou pod tlakem daňové konsolidace, do výkazů zisků 
a ztrát společností. Nebylo provedeno žádné hodnocení důsledků takového přesunu, 
který přinese snížení veřejných příjmů, pro obecné blaho.

- Provedení směrnice do vnitrostátního p r á v a  a její uplatňování povede 
k (významným) dodatečným finančním a administrativním nákladům pro 
vnitrostátní daňové orgány z důvodu souběžné existence dvou různých daňových 
systémů na správu stejné daně a potřeby zavést a konsolidovat administrativní 
infrastrukturu pro spolupráci mezi vnitrostátními orgány.

- Evropská komise kompenzuje nepřesvědčivé účinky na veřejné blaho v EU 
způsobené modelem CORTAX tím, že zdůrazňuje dlouhodobé dynamické výhody 
další integrace vnitřního trhu, která přinese na jedné straně nahrazení vnitrostátních 
investic přeshraničními investicemi a na druhé straně zvýšení atraktivity EU jako 
celku pro nadnárodní investory. Jedná se o pouhý předpoklad, pro který nebyly 
poskytnuty žádné pádné důkazy. Tvrzení Komise, že dojde k dynamickým účinkům, je 
navíc založené na případném prospěchu ze zvýšené konkurenceschopnosti podniků 
v důsledku integrace na vnitřním trhu. Konkurenceschopnost podniků je sice 
nezbytná, ale neodrazí se nutně ve zvýšené konkurenceschopnosti ekonomik jako 
celku. Pozitivní korelaci mezi konkurenceschopností podniků a celkovou prosperitou 
států je možné vytvořit pouze za určitých podmínek. Taková tvrzení tedy musí být 
detailně odůvodněna a je zapotřebí, aby tak Komise učinila.

Dopady na daňovou svrchovanost členských států

4. Komise má za to, že pokud je členských státům ponechána kontrola nad daňovými 
sazbami, je zachována jejich daňová svrchovanost a zároveň se dodržuje zásada subsidiarity.

Daňové příjmy členských států závisí jak na nominální hodnotě daňové sazby, tak na základu 
daně. Daňová svrchovanost v oblasti daně z příjmů právnických osob vyžaduje kontrolu jak 
nad základem daně, tak nad daňovou sazbou. Omezením takovéto kontroly dojde ke ztrátě 
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daňové svrchovanosti.

Uplatnění společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob bude mít 
přímé dopady na základ daně v jednotlivých členských státech, stejně jako nepřímé dopady 
na daňovou sazbu, protože členské státy ji budou muset upravit, aby zmírnily dopady změn 
základu daně na daňové příjmy.

Z toho vyplývá, že uplatnění směrnice bude mít za následek výrazné omezení daňové 
svrchovanosti členských států.

Argumenty představené Komisí si tedy protiřečí a nejsou dostatečně podložené.

Právní základ

5. Existuje rozpor mezi potřebou odstranit daňové překážky na jednotném trhu a daňovou 
svrchovaností členských států. Je otázkou, nakolik je ospravedlnitelné omezit pravomoci 
členských států v oblasti daně z příjmů právnických osob ve prospěch fungování jednotného 
trhu (článek 115 SFEU) Doposud se legislativní opatření EU v oblasti přímých daní 
omezovala na specifické oblasti. Tento návrh má za cíl významným způsobem rozšířit 
činnost EU v oblasti zdanění příjmů právnických osob. Potřeba legislativních opatření na 
úrovni EU tedy musí být odůvodněna pomocí objektivních kritérií. Komise navíc neposkytla 
žádné přesvědčivé odůvodnění pro způsob, jakým má být v souladu s navrhovaným postupem 
omezena volba jednotlivých členských států, pokud jde o jejich vlastní daňová pravidla.

Podle bodu 3 protokolu k Amsterodamské smlouvě je koncepce subsidiarity ve vztahu 
k Evropské unii dynamické (či rozkolísané) povahy:  „Subsidiarita je dynamická koncepce 
a měla by být používána s ohledem na cíle stanovené Smlouvou. Umožňuje, vyžadují-li to 
okolnosti, činnost Společenství v mezích jeho pravomocí rozšířit, a naopak ji omezit nebo 
zastavit, není-li nadále odůvodněna.“ 

Koncepce subsidiarity by tedy umožnila, aby EU rozšířila svou činnost v mezích svých 
pravomocí. Článek 5 Smlouvy o EU stanoví, že podle zásady svěření pravomocí jedná Unie 
pouze v mezích pravomocí svěřených jí ve Smlouvách členskými státy. Pokud jde o tento 
návrh směrnice, jehož právním základem je článek 115 SFEU, je Komise povinna v souladu 
se zásadou subsidiarity poskytnout kvalitativní a kvantitativní odůvodnění pro rozšíření 
činnosti EU.

Z těchto důvodů se stálý výbor Poslanecké sněmovny rozhodl vydat odůvodněné stanovisko,
podle nějž návrh směrnice není v souladu se zásadou subsidiarity.

Toto odůvodněné stanovisko je určené předsedům Evropského parlamentu, Evropské rady 
a Evropské komise.

      (podpis)

Roberta Alma Anastase

        Předsedkyně rumunského parlamentu


