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Téma: Společný (konsolidovaný) daňový základ (C(C)CTB) a Akční plán komise v oblasti 

zdanění příjmů 

 

Svaz průmyslu aktuálně k harmonizaci daní v EU 
 

Ve svém Akčním plánu Komise plánuje připravit návrh k zavedení povinného společného 

daňového základu 
 

Bohuslav Čížek (bcizek@spcr.cz) 

 

Evropská Komise vydala Akční plán se záměrem reformy korporátních daní směrem k 

„spravedlivějšímu a účinnějšímu zdanění příjmů právnických osob (korporací)“. 

Z pohledu SP ČR je jedním z hlavních bodů akčního plánu „znovu-oživení“ a naplnění záměru 

na společný (konsolidovaný) daňový základ s cílem jednak „zjednodušení“ (tj. nahradit různé 

národní systémy jedním společným) a jednak zamezení daňovým únikům.  

SP ČR dlouhodobě podporuje snahy v boji proti daňovým únikům a zamezení nekalých 

praktik některých společností. Samotná myšlenka společného konsolidovaného základu je 

z teoretického pohledu pozitivní. Obecně, zavedení jednoduchých a transparentních pravidel 

by jistě snížilo administrativní zátěž a vedlo k omezení daňových úniků, nicméně velkou 

otázkou zůstává jejich naplnění v praxi, tedy jaké klady a zápory by zavedení společného 

konsolidovaného daňového základu skutečně přineslo. Finální zhodnocení přijetí CCCTB bude 

možné učinit, až bude znám konkrétní rámec a parametry všech relevantních aspektů 

projektu.  

Dle Sdělení Komise a Akčního plánu má být v první fázi zaveden společný daňový základ. 

Druhým krokem pak má být jeho konsolidace. Komise navrhuje, aby toto bylo povinné. 

Nicméně přílišná složitost dané problematiky či specifičnost nastavení systémů 

v jednotlivých státech s různými prioritami a mechanismy s sebou nese komplikovanost pro 

přípravu kvalitního návrhu. Návrhu, který by myšlenku jednoduchosti skutečně naplnil tak, 

aby náklady na zavedení nového společného systému byly převáženy následnými benefity a 

úsporami v administrativě, navíc bez narušení možností podpory priorit hospodářské politiky 

jednotlivých států. Kromě toho, pokud by se jednalo o povinnost pro všechny společnosti, 

jaká by byla výhoda pro čistě domácí společnosti? Zavedení konceptu jako povinného pro 

firmy proto v tuto chvíli nepodporujeme. Na druhé straně, s existencí dalšího paralelního 

systému by byly spojeny další komplikace, například při jejich správě.  

Kritickou otázkou může také být, co vše „má být shodné“ a jakým způsobem k „narovnání 

systémů dojde“ – která národní specifika, zvýhodnění budou odstraněna, sjednocena, aby to 

bylo skutečně prospěšné pro poctivé firmy a nedošlo k narušení podpory priorit národních 

hospodářských politik. Narovnání základů nesmí v konečném důsledku ohrozit podporu 

hospodářských priorit státu jako je v současnosti například výzkum a vývoj či technické 

vzdělávání. Materiál Komise v tuto chvíli hovoří pouze o tom, že se „nebudou harmonizovat 

národní daňové sazby“, což SP ČR plně podporuje.  



 Svaz průmyslu a dopravy České republiky 
Confederation of Industry of the Czech Republic 

Freyova 948/11, 190 05  Praha 9  Member of 

Tel.: +420 225 279 111, Fax: +420 225 279 100 

e-mail: spcr@spcr.cz, www.spcr.cz 

Definitivní stanovisko ani závěry v tuto chvíli SP ČR deklarovat nebude. V této fázi je potřeba 

se na záměry, následné podkladové materiály a návrhy Komise blíže podívat. SP ČR bude 

vývoj sledovat, spolupracovat s BusinessEurope a zúčastní se Veřejné konzultace, kterou 

Komise spustila a potrvá do 9. září 2015. SP ČR připravuje dne 22.7.2015 také setkání 

s europoslancem Luďkem Niedermayerem, kde jedním z témat diskuse budou právě záměry 

a představy EU v oblasti korporátních daní. 

Budeme požadovat, aby problematika byla konzultována s podnikatelským sektorem a 

případný návrh a realizace byly podloženy diskusemi, analýzami a podnikovou praxí. Naším 

dalším požadavkem bude zpracování analýzy jednotlivých daňových systémů a možností 

sjednocení s komplexním vyhodnocením dopadů na podnikatelské subjekty v jednotlivých 

zemích a na hospodářské priority zemí EU.  

 


