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Tento týden proběhlo plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku.
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senátorů

EVROPSKÝ PARLAMENT ŽÁDÁ SPOLEČNÝ ZÁKLAD ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB
Minulý rok v březnu předložila Evropská komise návrh harmonizace pravidel pro výpočet
daňového základu korporací s aspektem konsolidace nadnárodně působících firem (tzv.
společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob = CCCTB). Zjednodušení má
přinést především přeshraničně fungujícím skupinám, které se potýkají s problémy
vyplývajícími z existence mnoha právních řádů (např. vyšší náklady na dodržování různých
daňových pravidel). Proto návrh obsahuje prvek konsolidace, tj. mechanismus součtu
daňových základů jednotlivých členů skupiny a následné přerozdělení daňových základů a tím
i daňových povinností podle zvláštního vzorce, který zohledňuje aktiva, tržby a počet
zaměstnanců a výši jejich mezd. Evropská komise navrhla volitelný systém, tj. každá skupina
se za určitých podmínek může, ale nemusí, rozhodnout vstoupit do systému CCCTB. Jako
nedostatky tohoto návrhu jsou uváděny především: 1. značný výpadek daňových výnosů, resp.
jejich přerozdělení v rámci EU; 2. nepřipravenost podmínek pro takový projekt, např. rozdíly v
účetnictví mezi členskými státy; 3. nákladnost a složitost fungování dvou paralelních systémů;
4. zátěž pro podniky i daňovou správu při zavádění systému; 5. ztráta možnosti flexibilně
reagovat na nové typy daňových úniků v národní legislativě.
Ve čtvrtek 19. dubna se návrhem směrnice Rady k CCCTB zabýval Evropský parlament.
V usnesení, které poslanci schválili 452 hlasy (172 bylo proti a 36 poslanců se zdrželo),
Evropský parlament navrhuje opustit princip fakultativnosti. V první fázi by se podle návrhu
společný postup vztahoval na evropské družstevní společnosti. Po pěti letech by opatření
platilo pro všechny podniky s výjimkou malých a středních firem. Ty mají volbu, zdali se do
programu zapojí. Pokud by se členské státy nedohodly na společném daňovém základu
povinném pro celou EU, navrhuje Evropský parlament, aby byl systém zaveden v členských
státech, které o něj mají zájem, prostřednictvím posílené spolupráce. Dle zpravodajky
Marianne Thyssen (EPP, Belgie) umožní harmonizovaný systém výpočtu daňového základu
firmám konsolidovat výsledky svých poboček a kompenzovat tak případné ztráty jednotlivých
členů skupiny; sníží se také míra administrativní zátěže a dále pak tento systém zaručí, že
ekonomické a sociální aspekty budou při výběru sídla společnosti hrát důležitější roli než čistě
fiskální důvody. Evropský parlament je v této záležitosti pouze konzultován (tj. jeho
stanovisko je nezávazné), Rada musí rozhodnout jednomyslně.
Na Radě prozatím nebylo dokončeno ani první kolo technické analýzy. Proti návrhu CCCTB je
asi polovina členských států, zastánci jsou především Německo a Francie. Dánské
předsednictví se problematikou konsolidace neplánuje zabývat. Proto se objevují snahy
o rychlejší postup, a to jen v otázce koordinace společných pravidel bez konsolidace.
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V úterý 17. dubna proběhlo ve Štrasburku mimořádné zasedání Výboru AFCO s cílem
diskutovat se zástupci PČR Protokol o uplatňování Listiny základních práv EU v ČR. Zasedání
se zúčastnili za horní komoru místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková a předseda Výboru
pro záležitosti EU Luděk Sefzig. Poslanecká sněmovna byla reprezentována předsedou Výboru
pro evropské záležitosti Janem Bauerem. Jednání se zúčastnilo také deset poslanců EP za ČR a
cca 12 členů AFCO. Dvouhodinová diskuze proběhla ve velmi otevřené a korektní atmosféře.
Dne 25. dubna t.r. lze na řádném zasedání AFCO očekávat druhou zprávu Andrewa Duffa, která
by měla dle neoficiálních informací obsahovat i popis průběhu vzniku Protokolu, může také
obsahovat doporučení, aby Protokol ratifikoval nejprve Parlament ČR. Zároveň bude do
zprávy vloženo vysvětlující prohlášení týkající se právního účinku Protokolu č. 30 (platným
pro Velkou Británii a Polsko) podle stávající judikatury Soudního dvora EU. O druhé zprávě by
se mohlo pak hlasovat na květnovém zasedání AFCO s tím, že na červnovém plenárním
zasedání Evropského parlamentu (11.-14. června) by mohla být schválena. Své stanovisko do
té doby ještě dodá také Evropská komise. Následovat by mohlo rozhodnutí Evropské Rady o
dalším projednávání Protokolu a nesvolání Konventu (28.-29. června). V případě schválení
Protokolu pak musí být ještě tato změna potvrzena Coreperem (nahradí Konferenci zástupců
členských států) a následovat bude podpis Protokolu. Poté by začal ratifikační proces
v členských státech. Podrobný zápis z jednání je k dispozici na internetových stránkách Senátu
nebo v Oddělení pro EU Kanceláře Senátu.

