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EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre právne veci

31.5.2011

OZNÁMENIE POSLANCOM
(45/2011)

Vec: Odôvodnené stanovisko Snemovne poslancov Rumunského parlamentu k návrhu 
smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických 
osôb (CCCTB)
(KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))

Podľa článku 6 protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality môžu 
národné parlamenty do ôsmich týždňov od predloženia návrhu legislatívneho aktu poslať 
predsedom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie odôvodnené stanovisko s uvedením 
dôvodov, pre ktoré sú presvedčené, že daný návrh aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Podľa rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu je Výbor pre právne veci zodpovedný za 
kontrolu dodržiavania zásady subsidiarity.

V prílohe sa nachádza odôvodnené stanovisko Snemovne poslancov Rumunského parlamentu 
k uvedenému návrhu.
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PRÍLOHA

Rumunský parlament
Snemovňa poslancov

V Bukurešti, 18. mája 2011

   

Odôvodnené stanovisko
k návrhu smernice Rady 

o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) 
[KOM(2011)0121]

so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, a najmä na články 5 a 12 Zmluvy o Európskej únii a na 
protokoly č. 1 a č. 2 pripojené k tejto zmluve,

so zreteľom na ústavu Rumunska v znení neskorších predpisov, a najmä na jej článok 148,

so zreteľom na rozhodnutie snemovne poslancov č. 11/2011,

so zreteľom na odôvodnené stanovisko, ktoré vydal Výbor pre rozpočet, financie 
a bankovníctvo na svojom zasadnutí 10. mája 2011,

so zreteľom na pozíciu rumunskej vlády vyjadrenú prostredníctvom oddelenia pre európske 
záležitosti,

Snemovňa poslancov využíva svoje právo na dohľad nad dodržiavaním súladu návrhu 
smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb 
(CCCTB) [KOM(2011)0121], ktorý 16. marca 2011 predložila Európska komisia, so 
zásadami subsidiarity a proporcionality a prijíma toto odôvodnené stanovisko:

Opis a účel

1. Cieľom návrhu smernice je prostredníctvom uvažovaných opatrení, a predovšetkým 
prostredníctvom vytvorenia spoločného konsolidovaného základu dane právnických osôb, 
zlepšiť hospodársku účinnosť distribúcie výrobného kapitálu v EÚ odstránením daňových 
deformácií pri investičných rozhodnutiach, a tým zvýšiť možnosti vykonávania 
cezhraničných investícií.
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Právny základ uplatnila Európska komisia na základe článku 115 Zmluvy o fungovaní EÚ, 
podľa ktorej môže Rada jednomyseľne v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom 
vydať smernice na aproximáciu zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov, ktoré priamo ovplyvňujú vytvorenie alebo fungovanie vnútorného trhu.

Hodnotenie súladu so zásadou subsidiarity sa uskutočnilo na základe zohľadnenia dvoch 
kritérií stanovených v článku 5 Zmluvy o EÚ:

- kritérium neuspokojivých vnútroštátnych opatrení (ciele zamýšľané touto 
činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť) a

- kritérium pridanej hodnoty v dôsledku opatrení na úrovni EÚ (ciele navrhovanej 
činnosti možno z dôvodu jej rozsahu alebo účinkov lepšie dosiahnuť na úrovni Únie).

Vykonalo sa aj posúdenie následkov vykonávania smernice na daňovú autonómiu 
členských štátov, ako aj posúdenie primeranosti výberu právneho základu.

Kritérium neuspokojivých vnútroštátnych opatrení
2. Európska komisia tvrdí, že vnútroštátne opatrenia nebudú dostatočné, a konštatuje, že 
27 rôznych vnútroštátnych systémov dane z príjmu právnických osôb je prekážkou pre riadne 
fungovanie vnútorného trhu a že individuálne opatrenia členských štátov nemôžu 
predstavovať riešenie tejto otázky.

Povinnosť Európskej komisie odôvodniť predloženie jej návrhu smernice si tiež vyžaduje 
dôkladné vyhodnotenie aktuálnej situácie. V tomto vyhodnotení by sa ako alternatívne 
riešenie malo zvážiť, akým spôsobom môže lepšia koordinácia a spolupráca medzi členskými 
štátmi (a ich daňovými správami) zabrániť dvojitému zdaneniu a ďalším prekážkam 
cezhraničného zdanenia, pričom sa zohľadnia platné právne predpisy EÚ týkajúce sa 
spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi v oblasti priamych daní.

Kritérium pridanej hodnoty v dôsledku opatrení na úrovni EÚ
3. Kritérium pridanej hodnoty nemá oporu v priamom a merateľnom uvedení výhod opatrení 
prijímaných na úrovni EÚ:

- na základe hodnotenia vplyvu, ktoré uskutočnila Európska komisia, sa ukazuje, že 
zavedenie spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb 
(všeobecný rovnovážny model CORTAX) by malo zanedbateľné, či dokonca 
nepriaznivé následky pre EÚ ako celok;

- prijatý vzorec na prisúdenie základu dane využíva trojicu kritérií (prácu, aktíva 
a obrat), ktoré možno považovať za nevyvážené, nerovnocenné alebo nespravodlivé.
Navrhovaný vzorec bude mať nepriaznivé účinky na príjmy niektorých členských 
štátov vrátane Rumunska;

- Komisia v dôvodovej správe tvrdí, že účelom návrhu nie je ovplyvniť výšku ani 
rozdelenie základov dane v EÚ. Neboli preto vymedzené nijaké ciele týkajúce sa 
rozdelenia alebo neutrality príjmov pre členské štáty. Európska komisia sa okrem toho 
obmedzila len na konštatovanie, že „v súvislosti s konečným vplyvom na príjmy alebo 
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na rozpočtové pozície rôznych členských štátov by sa nemali prijímať nijaké 
všeobecné závery, pretože konečný vplyv na príjmy a na rozpočtové pozície bude 
v konečnom dôsledku závisieť od politických rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni 
týkajúcich sa možného prispôsobenia kombinácie rozličných daňových nástrojov 
alebo uplatňovaných sadzieb dane.“ Politické rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni 
v skutočnosti prijmú podobu úprav členských štátov zameraných na ochranu ich 
príjmov z daní a spustia reťazovú reakciu, v rámci ktorej povedie každá úprava 
k ďalším reakciám. Vykonávanie smernice môže vytvoriť atmosféru neistoty 
a nepredvídateľnosti, ktorá bude mať nepriaznivý vplyv na investície;

- Pozitívne účinky na nadnárodné spoločnosti sú dvojaké:

o zníženie nákladov na dodržiavanie právnych predpisov, čo povedie čistému 
zvýšeniu efektívnosti pre všetky hospodárske subjekty (súkromné spoločnosti, 
štát, domácnosti);

o odvádzanie nižších daní, a teda zvýšenie čistého zisku spoločností so zreteľom 
na možnosti konsolidovať straty a internalizovať ceny prostredníctvom 
odstránenia oceňovania nadnárodných transakcií v súlade so zásadou trhového 
odstupu. Tieto pozitívne účinky však nevedú k čistému zvýšeniu efektívnosti, 
ale k prevodu verejných finančných prostriedkov, ktoré podliehajú tlaku 
daňovej konsolidácie, na výkazy ziskov a strát súkromných spoločností.
Neuskutočnilo sa nijaké hodnotenie účinkov tohto prevodu, ktorého výsledkom 
bude zníženie verejných príjmov, na všeobecnú prosperitu;

- prebratie smernice do vnútroštátneho práva a jej vykonávanie majú tendenciu 
spôsobiť (výrazné) dodatočné finančné a administratívne náklady pre 
vnútroštátne daňové orgány z dôvodu súbežnej existencie dvoch jasne odlišných 
daňových systémov na správu tej istej dane a z dôvodu potreby vytvoriť a upevniť 
administratívnu infraštruktúru na spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi;

- ako istú náhradu za nepresvedčivé výsledky týkajúce sa všeobecnej prosperity v EÚ, 
ktoré ponúka model CORTAX, Európska komisia zdôrazňuje dlhodobé dynamické 
prínosy z pokračovania integrácie vnútorného trhu, ktoré bude mať za následok 
výmenu vnútroštátnych investícií za cezhraničné na jednej strane a zvýšenie 
príťažlivosti EÚ ako celku pre nadnárodných investorov na druhej strane. Toto 
tvrdenie je len domnienka, pre ktorú nebol poskytnutý nijaký jasný dôkaz. Vyhlásenie 
Komisie o budúcich dynamických účinkoch je navyše založené na údajnom prínose 
vyššej konkurencieschopnosti podnikov vyvolanej integráciou vnútorného trhu. Hoci 
je konkurencieschopnosť podnikov zásadná, ešte sa nemusí nevyhnutne odraziť vo 
vyššej konkurencieschopnosti ekonomík ako celku. Pozitívny vzťah medzi 
konkurencieschopnosťou podnikov a celkovou prosperitou jednotlivých štátov možno 
dosiahnuť len za určitých podmienok. Takéto tvrdenia preto vyžadujú podrobné 
odôvodnenie, ktoré Komisia ešte len musí vypracovať.

Vplyv na daňovú suverenitu členských štátov

4. Komisia sa domnieva, že ak sa členským štátom zachová kontrola nad výškou daňových 
sadzieb, zachovajú si tak svoju daňovú suverenitu, čo znamená, že sa tým dodrží zásada 
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subsidiarity.

Príjmy štátov z daní závisia od nominálnej hodnoty daňovej sadzby aj od základu dane. Pre 
daňovú suverenitu v oblasti dane z príjmov právnických osôb je potrebné zachovať kontrolu 
nad základom dane, ako aj nad daňovou sadzbou. Obmedzenie možnosti vykonávať túto 
kontrolu znamená stratu daňovej suverenity.

Uplatňovanie spoločného konsolidovaného základu dane bude mať priame účinky na základ 
dane každého členského štátu, ako aj nepriame účinky na daňovú sadzbu, pretože členské 
štáty budú musieť upraviť daňovú sadzbu s cieľom vyrovnať účinky zmeny základu dane na 
príjmy z daní.

Z toho vyplýva, že vykonávanie smernice povedie k výraznému obmedzeniu daňovej 
suverenity členských štátov.
Argumenty predložené Komisiou si preto vzájomne odporujú a nie sú dostatočne 
odôvodnené.

Právny základ

5. Medzi potrebou odstrániť daňové prekážky na vnútornom trhu a daňovou suverenitou 
členských štátov existuje rozpor. Otázkou je, do akej miery možno odôvodniť obmedzenie 
právomocí členských štátov v oblasti dane z príjmu právnických osôb v prospech 
fungovania vnútorného trhu (článok 115 ZFEÚ). Doteraz sa legislatívne opatrenia EÚ 
v oblasti priamych daní týkali len konkrétnych oblastí. Účelom tohto návrhu je výrazne 
rozšíriť opatrenia EÚ v oblasti daní z príjmu právnických osôb. Potreba prijať legislatívne 
opatrenie na úrovni EÚ sa teda musí odôvodniť prostredníctvom objektívnych kritérií.
Komisia navyše neposkytla nijaké presvedčivé odôvodnenie pre spôsob, akým sa musí 
v súlade s navrhovanou smernicou obmedziť rozhodovanie každého členského štátu týkajúce 
sa jeho vlastných daňových pravidiel.

V prostredí EÚ má koncepcia subsidiarity dynamickú (alebo ambivalentnú) povahu, ako je 
ustanovené v bode 3 protokolu pripojenom k Amsterdamskej zmluve: „Subsidiarita je 
dynamická koncepcia a má sa uplatňovať z hľadiska cieľov stanovených v zmluve. Umožňuje 
rozšírenie činností Spoločenstva v rámci jeho právomocí tam, kde to vyžadujú okolnosti, 
a naopak ich zúženie alebo prerušenie tam, kde to už nie je opodstatnené.“ 

Koncepcia subsidiarity teda dovoľuje rozšíriť činnosti EÚ v medziach jej právomocí.
V článku 5 Zmluvy o EÚ sa uvádza, že podľa zásady prenesenia právomocí Únia koná len 
v medziach právomocí, ktoré na ňu preniesli členské štáty v zmluvách. V súvislosti s týmto 
návrhom smernice, ktorej právnym základom je článok 115 Zmluvy o fungovaní EÚ, je 
Komisia povinná poskytnúť kvalitatívne a kvantitatívne odôvodnenie rozšírenia činností EÚ 
v súvislosti so zásadou subsidiarity.

Z týchto dôvodov stále predsedníctvo snemovne poslancov rozhodlo vydať odôvodnené 
stanovisko, podľa ktorého návrh smernice nie je v súlade so zásadou subsidiarity.

Toto odôvodnené stanovisko je určené predsedom Európskeho parlamentu, Európskej rady 
a Európskej komisie.
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      (podpis)

Roberta Alma Anastase

        Predsedníčka Rumunského parlamentu


