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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve vnútroštátnych daňových reforiem na hospodárstvo EÚ
(2021/2074(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na články 110 – 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktoré sa 
týkajú harmonizácie právnych predpisov o daniach z obratu, spotrebných daniach 
a iných podobách nepriameho zdaňovania,

– so zreteľom na články 114 – 118 ZFEÚ, ktoré sa týkajú daní s nepriamym účinkom 
na vytváranie vnútorného trhu,

– so zreteľom na výročnú správu Komisie o zdaňovaní za rok 2021 – preskúmanie 
daňových politík v členských štátoch EÚ,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0000/2021),

A. keďže otázka škodlivých daňových praktík sa analyzuje v správe jeho Výboru 
pre hospodárske a menové veci z 21. júla 2021 o reforme politiky EÚ v oblasti 
škodlivých daňových praktík (vrátane reformy skupiny pre kódex správania);

B. keďže hoci daňová politika zostáva vo veľkej miere zodpovednosťou členských štátov, 
pre jednotný trh je potrebný minimálny stupeň koordinácie pri stanovovaní daňovej 
politiky1;

C. keďže fragmentácia daňovej politiky vytvára rôzne prekážky pre spoločnosti a občanov 
na jednotnom trhu vrátane právnej neistoty, byrokracie, rizika dvojitého zdanenia a 
ťažkostí pri žiadostiach o vrátenie dane; keďže tieto prekážky odrádzajú od cezhraničnej 
hospodárskej činnosti na jednotnom trhu; keďže fragmentácia politiky vytvára aj riziká 
pre daňové orgány, ako je dvojité nezdanenie a možnosti arbitráže (napríklad daňové 
plánovanie);

D. keďže v rámci sociálneho trhového hospodárstva EÚ by primerané daňové úrovne a 
jednoduché a jasné daňové zákony nemali narúšať rozhodovanie hospodárskych 
subjektov; keďže riadne daňové politiky by mali podporovať vytváranie pracovných 
miest a hospodársky rast a zlepšovať konkurencieschopnosť EÚ a jej členských štátov;

E. keďže celková úroveň zdanenia sa medzi členskými štátmi značne líši, ako preukazuje 
skutočnosť, že pomer dane k HDP sa v roku 2019 pohyboval medzi 22,1 % v Írsku a 
46,1 % v Dánsku2; keďže celkovo je daňové zaťaženie v EÚ (40,1 %) vysoké aj 
v porovnaní s inými vyspelými hospodárstvami (priemer Organizácie pre hospodársku 

1 Ako sa stanovuje v článkoch 110 – 118 ZFEÚ.
2 Výročná správa Komisie o zdaňovaní za rok 2021, s. 24.
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spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2018 bol 34,3 %);

F. keďže počas pandémie sa mnoho krajín uchýlilo k daňovým reformám s cieľom 
podporiť hospodárstvo a len podsúbor týchto opatrení bol dočasný; keďže tieto daňové 
reformy zahŕňali opatrenia okamžitej pomoci podnikom a domácnostiam, napríklad 
odkázanie platby, posilnený prenos strát do budúcich období alebo zrýchlené vrátenie 
dane, ako aj stimulačné opatrenia zamerané na obnovu3;

Všeobecné poznámky

1. pripomína, že členské štáty môžu slobodne rozhodovať o svojich vlastných 
hospodárskych politikách, a najmä o svojich vlastných daňových politikách; pripomína 
však, že členské štáty musia vykonávať túto právomoc v súlade s právom Únie;

Vplyv na MSP

2. poznamenáva, že odhadované náklady veľkých spoločností na dodržiavanie daňových 
predpisov dosahujú približne 2 % zaplatenej dane, kým odhad pre malé a stredné 
podniky (MSP) je 30 % zaplatených daní4;

3. zdôrazňuje, že rozdiely vo vnútroštátnych daňových režimoch predstavujú prekážky 
pre MSP, ktoré sa pokúšajú pôsobiť cezhranične; zdôrazňuje, že MSP majú v porovnaní 
s nadnárodnými podnikmi menej zdrojov na výdavky na dodržiavanie daňových 
predpisov a daňovú optimalizáciu; poukazuje na to, že podiel výdavkov používaných 
na dodržiavanie daňových predpisov je pre MSP vyšší ako pre nadnárodné podniky;

4. poznamenáva, že harmonizácia daňového základu, ako je spoločný základ dane 
z príjmov právnických osôb alebo rámec „Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie 
príjmov“, by mohla znížiť náklady na dodržiavanie daňových predpisov pre MSP, ktoré 
pôsobia vo viac ako jednom členskom štáte;

5. konštatuje, že mnohé členské štáty aj EÚ zaviedli osobitné režimy zvýhodňujúce MSP, 
ako sú osobitné pravidlá v oblasti DPH s cieľom vyrovnať vyššie skutočné daňové 
sadzby a vyššie náklady na dodržiavanie daňových predpisov pre MSP; zdôrazňuje, 
že kým takéto osobitné zaobchádzanie je vo všeobecnosti pozitívne, mohlo by pri ňom 
hroziť zavedenie ďalších narušení a ďalšie zvyšovanie celkovej zložitosti systému;

Koordinácia daňovej politiky

6. poznamenáva, že EÚ vytvorila koordinačné mechanizmy, ako sú postupy vzájomného 
partnerského preskúmania v rámci skupiny pre kódex správania a odporúčania pre 
jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra; poukazuje na to, že Komisia v rámci 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny na rok 2020 odporučila šiestim členským štátom, 
aby obmedzili agresívne daňové plánovanie;

3 OECD, Tax Policy Reforms 2021 – Special Edition on Tax Policy during the COVID-19 Pandemic (Reformy 
daňovej politiky v roku 2021 – Špeciálne vydanie o daňovej politike počas pandémie COVID-19) , 
21. apríl 2021, s. 30.
4 Oznámenie Komisie z 15. júla 2020 s názvom Akčný plán pre spravodlivé a jednoduché zdaňovanie na 
podporu stratégie obnovy, s. 6 (COM(2020)0312).
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7. zdôrazňuje, že ideálna úroveň koordinácie daňových politík je medzinárodná úroveň 
prostredníctvom G20/OECD; konštatuje, že v minulosti bolo pravdepodobnejšie, 
že Rada prijme daňové návrhy EÚ založené na medzinárodných dohodách;

Odporúčania a oblasti reformy

8. poukazuje na to, že v oblastiach, ktoré sú veľmi dôležité pre fungovanie jednotného trhu 
a únie kapitálových trhov, je potrebná väčšia harmonizácia prostredníctvom lepšej 
koordinácie členských štátov alebo opatrení EÚ;

9. poznamenáva, že digitalizácia a veľké spoliehanie sa na nehmotné aktíva, ktoré 
predstavujú výzvy pre súčasný daňový systém, si vyžadujú vyššiu úroveň koordinácie 
politiky; vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektoré členské štáty urýchlene zaviedli 
vnútroštátne digitálne dane napriek prebiehajúcich rokovaniam na úrovni EÚ a OECD; 
zdôrazňuje, že tieto vnútroštátne opatrenia by sa mali po zavedení účinného 
medzinárodného riešenia postupne zrušiť;

10. vyjadruje poľutovanie nad zvýhodňovaním dlhu pri zdaňovaní právnických osôb, ktoré 
umožňuje štedré daňové odpočty z úrokových platieb, kým náklady na kapitálové 
financovanie nie je možné odpočítať podobným spôsobom; zdôrazňuje štrukturálnu 
nevýhodu spoločností, ktoré sa spoliehajú na kapitálové financovanie, čo sú často mladé 
a malé podniky so slabým prístupom k úverom;

11. poznamenáva, že zvýhodňovanie dlhu sa medzi členskými štátmi značne líši; víta 
skutočnosť, že niektoré členské štáty na riešenie tejto otázky zaviedli odpočítateľné 
položky súvisiace s kapitálom spoločností; zdôrazňuje, že by sa mal uprednostniť 
spoločný európsky prístup s cieľom zabrániť narušeniam jednotného trhu;

12. so záujmom očakáva návrh Komisie na odpočítateľnú položku na zníženie 
zvýhodňovania dlhu5;

13. poznamenáva, že efektívna hraničná daňová sadzba je často rozhodujúcim faktorom 
pri investičných rozhodnutiach korporácií; poznamenáva, že efektívna hraničná daňová 
sadzba sa v členských štátoch značne líši; vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či niektoré 
členské štáty nenarúšajú hospodársku súťaž umelým znižovaním svojej efektívnej 
hraničnej daňovej sadzby, napr. prostredníctvom zrýchleným odpisovaním alebo 
prispôsobením daňovej odpočítateľnosti určitých položiek;

14. zdôrazňuje, že daňové stimuly pre súkromný výskum a rozvoj (napr. prostredníctvom 
zápočtu dane, zvýšených odpočítateľných položiek alebo prispôsobených plánov 
odpisov) môžu pomôcť zvýšiť celkové výdavky hospodárstva na výskum a rozvoj, čo 
má často pozitívne externality; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že niektoré typy 
daňových stimulov, ako sú režimy patentovej kolónky/zdaňovania príjmov z práv 
duševného vlastníctva málo prispievajú k zvýšeniu výdavkov na výskum a rozvoj a 
v skutočnosti môžu narušiť jednotný trh;

15. zdôrazňuje, že môže byť potrebná ďalšia harmonizácia daňových stimulov na výdavky 
na výskum a rozvoj; konštatuje, že to bolo súčasťou počiatočného návrhu Komisie 

5 Oznámenie Komisie z 18. mája 2021 s názvom Zdaňovanie podnikov v 21. storočí (COM(2021)0251). 
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o spoločnom daňovom základe dane z príjmov právnických osôb; vyjadruje poľutovanie 
nad tým, že sa táto téma neriešila v poslednom oznámení o zdaňovaní podnikov 
v 21. storočí;

Hodnotiaca tabuľka zdaňovania EÚ

16. berie na vedomie prebiehajúcu prácu Komisie na hodnotiacej tabuľke zdaňovania EÚ a 
vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament o svojich politických zámeroch a možnom 
finančnom vplyve tohto systému;

°

° °

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa členským štátom dáva zvrchované právo 
rozhodovať o svojej politike zdaňovania, ale zaväzujú sa dodržiavať normy EÚ. Zároveň 
majú rozhodnutia členských štátov v oblasti daňovej politiky zjavné dôsledky pre fungovanie 
jednotného trhu. Je preto žiaduca určitá úroveň koordinácie politiky s cieľom zabrániť 
problémom, ako je právna neistota, byrokracia, riziko dvojitého zdanenia a ťažkosti 
pri žiadostiach o vrátenie dane, ktoré môžu odradiť spoločnosti a občanov od vykonávania 
cezhraničnej hospodárskej činnosti. Fragmentácia daňovej politiky v kombinácii 
s nedostatočnou spoluprácou daňových orgánov môže zároveň uľahčiť možnosti arbitráže a 
agresívne daňové plánovanie. 

Vplyv na malé a stredné podniky: 

Ujma spôsobená fragmentáciou daňovej politiky, ako aj potenciálne výhody lepšej 
koordinácie vnútroštátnych daňových politík sú nerovnomerne rozdelené medzi rôzne 
hospodárske subjekty, pričom najviac trpia malé a stredné podniky (MSP). Náklady 
na dodržiavanie daňových predpisov nezodpovedajú celkovému rastu podniku a pre menšie 
spoločnosti sú preto citeľnejšie ako pre tie veľké. Niektoré členské štáty sa pokúšajú 
odškodniť MSP za výzvy, ktorým čelia v súvislosti s vyššími nákladmi na dodržiavanie 
daňových predpisov, a to vytvorením priaznivých daňových režimov pre menšie spoločnosti. 
Kým podpora MSP je vo všeobecnosti vítaná, tieto opatrenia sprevádza riziko vytvorenia 
nových narušení, napr. podporou toho, aby spoločnosti zostali malé. Je preto potrebné 
starostlivo zvážiť výhody takýchto preferenčných režimov oproti potenciálnym nevýhodám. 
Ďalšou možnosťou, ako uľahčiť cezhraničnú hospodársku činnosť, by bolo harmonizovať 
daňový základ podľa návrhu Komisie týkajúceho sa spoločného (konsolidovaného) základu 
dane z príjmov právnických osôb, ako aj nadchádzajúcej iniciatívy Komisie „BEFIT – 
Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov.“

Koordinácia daňovej politiky:

Hoci je potrebné koordinovať daňovú politiku v EÚ, Európska únia má na vytvorenie 
koordinácie daňovej politiky k dispozícii v prvom rade právne nezáväzné nástroje, z ktorých 
najdôležitejšie sú skupina pre kódex správania pre zdaňovanie podnikov, odporúčania 
pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra, ako aj legislatívny postup podliehajúci 
jednomyseľnému hlasovaniu Rady. Kým súbor nástrojov Európskej únie je pomerne 
obmedzený, ideálna úroveň koordinácie daňovej politiky je celosvetová úroveň. Ak sa máme 
poučiť z histórie, je často pravdepodobnejšie, že Rada prijme politické návrhy pochádzajúce 
z diskusií OECD, a tieto návrhy majú výhodu, že sa nimi znižuje fragmentácia daňovej 
politiky aj nad rámec jednotného trhu. To je zase obzvlášť výhodné pre MSP, ktorých cieľom 
je rozšíriť svoj potenciálny trh za hranice Európy. 

Odporúčania/Oblasti reformy:

Hoci existuje rozsiahly priestor na zlepšenie v súvislosti s účinnejšou koordináciou daňových 
politík EÚ, správa sa zameriava na niekoľko kľúčových oblastí, v ktorých sú reformy 
potrebné aj realistické.

Zvýhodňovanie dlhu:
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Systémy dane z príjmu právnických osôb sú vo väčšine členských štátov vytvorené tak, 
aby umožňovali štedré daňové odpočty nákladov na dlhovú službu, zatiaľ čo nemajú žiadne 
podobné mechanizmy pre odpočet nákladov na kapitálové financovanie, čím sa zatraktívňuje 
dlhové financovanie oproti kapitálovému financovaniu. Odlišné daňové zaobchádzanie 
s rôznymi kanálmi financovania môže podnietiť spoločnosti, aby nadmerne využívali pákový 
efekt, čím sa stávajú menej odolnými v nepriaznivých hospodárskych scenároch. Ďalej toto 
zvýhodňovanie dlhu predstavuje štrukturálnu nevýhodu pre mladé a malé podniky, ktoré sa 
musia vo väčšej miere spoliehať na kapitálové financovanie. Niektoré členské štáty v záujme 
riešenia tohto problému zaviedli odpočítateľné položky súvisiace s kapitálom spoločností, ale 
európsky prístup by bol vhodnejší, aby sa zabránilo narušeniam v rámci jednotného trhu.

Hospodárska súťaž v oblasti efektívnej hraničnej daňovej sadzby:

Efektívna hraničná daňová sadzba je faktor, ktorý môže mať veľký vplyv na investičné 
rozhodnutia korporácií, napr. pri výbere miesta pre novú prevádzku. Členské štáty preto 
niekedy súťažia prostredníctvom znižovania efektívnej hraničnej daňovej sadzby. Preto je 
kolísanie efektívnej hraničnej daňovej sadzby dane z príjmu právnických osôb medzi 
členskými štátmi výrazne vyššie ako kolísanie nominálnych sadzieb, pričom v niektorých 
členských štátoch je výhľadová efektívna hraničná daňová sadzba za rok 2020 dokonca 
záporná1. Európska komisia by preto mala preskúmať tento ukazovateľ s cieľom určiť, či 
niektoré členské štáty nenarúšajú hospodársku súťaž umelým znižovaním hraničných sadzieb, 
napr. zavedením zrýchleného odpisovania alebo priznaním príliš štedrých možností odpočtov. 

Daňové stimuly pre výskum a vývoj:

Výdavky na výskum a vývoj prinášajú zjavné výhody pre spoločnosť a hospodárstvo, 
keďže podnecujú inovácie a v konečnom dôsledku vedú k poklesu cien a väčšej hospodárskej 
súťaži. Celkové výdavky na výskum a vývoj ako percento hrubého domáceho produktu sú 
však v EÚ podstatne nižšie ako v iných vyspelých hospodárstvach. V záujme riešenia tento 
otázky sa mnoho členských štátov pokúša stimulovať dodatočné investície do výskumu a 
vývoja poskytovaním daňových stimulov. Existujú však pochybnosti o tom, či sú všetky 
daňové stimuly v tejto oblasti rovnako účinné. Režimy zdaňovania príjmov z práv duševného 
vlastníctva a režimy patentovej kolónky v minulosti málo prispeli k zvýšeniu výdavkov 
na výskum a rozvoj, ale naopak priniesli nové narušenia jednotného trhu. Preto by bol vhodný 
spoločný prístup členských štátov k spôsobu zaobchádzania s daňovými stimulmi pre výskum 
a vývoj. Mal by sa preto prehodnotiť pokus Komisie zaviesť spoločný rámec pre výdavky 
na výskum a vývoj v rámci spoločného daňového základu dane z príjmov právnických osôb.

Hodnotiaca tabuľka zdaňovania EÚ:

Európska komisia naznačila svoj úmysel pracovať na hodnotiacej tabuľke zdaňovania EÚ 
s cieľom lepšie odhaľovať daňové politiky členských štátov, ktoré by mohli uľahčovať 
agresívne daňové plánovanie a ohrozovať jednotný trh. Európska komisia sa vyzýva, 
aby informovala Európsky parlament o súčasnom stave jej plánovania a aby zohľadnila 
vstupy, ktoré k tejto záležitosti poskytol Európsky parlament.

1 Pozri Európska komisia, 2021, Výročná správa o zdaňovaní za rok 2021, s. 36.


