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Úvod 

• Korporátní mezinárodní daňová 

optimalizace nikdy nebyla tak vysoko na 

politické agendě 

• Nastartováno finanční a hospodářskou 

krizí z let 2008 až 2010 

• Hlavním hybatelem je OECD a projekt 

BEPS 



BEPS v EU 

• Většina výstupů BEPS je doporučením 

• V EU byly některé výstupy 

implementovány formou směrnice a jsou 

tak závazné 

• Komise prezentovala za poslední dva roky 

i řadu dalších návrhů 



Iniciativy Evropské komise 

• Spravedlivý a účinný korporátní daňový 

systém v Evropské unii: 5 klíčových 

oblastí, kde je třeba jednat 

– sdělení Komise Evropskému parlamentu a 

Radě, 

– červen 2015. 



Iniciativy Evropské komise (2) 

• Balíček proti vyhýbání se daňové povinnosti 

– návrh směrnice proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem (ATAD), 

– návrh novely směrnice o administrativní 

spolupráci (DAC4), 

– sdělení Evropské komise Vnější strategie pro 

efektivní zdanění obsahující návrhy postupu vůči 

státům mimo EU, 

– leden 2016. 



Iniciativy Evropské komise (3) 

• Další opatření pro zvýšení 

transparentnosti a boje proti daňovému 

plánování a únikům 

– sdělení Komise Evropskému parlamentu a 

Radě, 

– července 2016. 



Návrhy Evropské komise vycházející z 

BEPS 

• Akce 2 BEPS 
– pravidla proti hybridním nesouladům (ATAD, článek 9), 

• Akce 3 BEPS 
– pravidla pro zdanění zahraničních ovládaných společností 

(ATAD, článek 7 a 8), 

• Akce 4 BEPS 
– omezení odečitatelnosti úroků (ATAD, článek 9), 

• Akce 8-10 
– transferové ceny (JTPF, implementováno automaticky 

aktualizací Transfer Pricing Guidelines OECD), 



Návrhy Evropské komise vycházející z 

BEPS (2) 

• Akce 12 
– povinné oznamování daňových optimalizačních schémat 

daňovými poplatníky a jejich poradci, 

– Komise zvažuje, jak toto opatření implementovat, bude 
zahájena veřejná konzultace. 

• Akce 13 BEPS 
– zavedení vykazování dle zemí (country-by-country 

reporting, novela DAC4) 

• pro doplnění: Akce 5 BEPS 
– obsahuje mj. povinnou informací o závazných 

posouzeních byla implementována již dříve (novela 
DAC3). 



Další návrhy Evropské komise 

• Obecné opatření proti zneužívání daňového 

režimu 

– ATAD, článek 6 

• Zdanění při odchodu 

– ATAD, článek 5 

• Celounijní seznam nespolupracujících 

jurisdikcí 

• Větší využívání společných daňových kontrol 



Další návrhy Evropské komise (2) 

• Rozšíření mandátu Skupiny pro kodex 

chování (zdanění podniků) 

– efektivnější reakce na případy škodlivé 

daňové konkurence. 

• Vylepšení výměny informací o skutečných 

vlastnících právnických osob 

– případně zavedení automatické výměny 

těchto informací. 



Opatření pro zvýšení atraktivity 

podnikatelského prostředí 

• Možnost započtení zahraničních ztrát 

– jako první krok před zavedením CCCTB 

• Zlepšení mechanismů řešení sporů 

týkajících se dvojího zdanění 

– implementace Akce 14 BEPS 



Závěrečné poznámky 

• OECD je lídrem 

– Komise implementuje to, co se dohodlo v 

OECD 

• Pozornost se soustřeďovala na korporátní 

daně, po Panama Papers se přesouvá i  

k fyzickým osobám 

– primárně jde o transparentnost, 

– Komise je zde iniciativnější. 



Závěrečné poznámky (2) 

• Návrhy OECD a Komise by měly zvýšit 
daňové výnosy, nejde ale o vyšší daňové 
zatížení kapitálu 

• Cílem je odejmutí neoprávněných výhod 
dostupných jen nadnárodním firmám 

– narovnání hospodářské soutěže 

• Lze očekávat zvýšení administrativní 
zátěže 



Otázky do diskuse 

• Jsou navržená opatření relevantní 

z hlediska České republiky? 

• Cílí na strategie, kterými nadnárodní 

firmy obchází daňové povinnosti 

stanovené českými daňovými předpisy? 

• Existují některé oblasti, na které žádné 

návrhy dosud nemíří? 



Otázky do diskuse (2) 

• Akce 13 BEPS a novela směrnice o administrativní 
spolupráci DAC3 přinesly povinnost pro nadnárodní 
firmy zpracovávat a předávat daňovým správám 
zprávy dle jednotlivých zemí. Současně se diskutuje o 
možnosti zavést povinnost zprávy podle zemí 
zveřejňovat. 

• Je lepší, aby zprávy podle zemí byly veřejné? 

• Jsou zprávy dle zemí vhodným nástrojem pro 
analýzu rizika transferových cen a pro 
ekonomickou analýzu? 

• Je snaha o větší transparentnost právnických osob 
obecně cestou správným směrem? 



Otázky do diskuse (3) 

• Akce 4 BEPS a směrnice proti vyhýbání se 

daňovým povinnostem přinesly omezení 

úrokové odečitatelnosti vztahující se i na 

úroky placené nespojeným osobám. 

• Je tato změna oproti existujícím 

pravidlům proti nízké kapitalizaci 

správná? 



Otázky do diskuse (3) 

• Je na úrovni EU a úrovni ČR vhodně 

vybalancován důraz na boj s daňovými 

úniky v oblasti přímých a nepřímých 

daní? 


