
Country by country reporting 
Tlak na transparentnost nadnárodních skupin podniků se zvyšuje. 

Evropská komise (EK) se domnívá, že je nutné, více než kdy jindy, v zájmu boje proti daňovým únikům 

a agresivnímu daňovému plánování posílit spolupráci mezi daňovými úřady členských států. 

Součástí balíčku EK proti daňovým únikům je proto i návrh směrnice KOM(2016) 25, která novelizuje 

směrnici Rady 2011/16/EU týkající se automatické výměny informací v oblasti daní. Legislativa EU 

podporuje jak spolupráci členských států při jejich úsilí při výběru daní, tak výměnu informací mezi 

nimi. 

Návrh směrnice KOM (2016) 25 je také v souladu s vývojem na mezinárodní úrovni. Dne 5. 10. 2015 

prezentovalo OECD závěrečnou zprávu o Akčním plánu proti daňové erozi a převádění zisků (BEPS). 

Jedná se o největší iniciativu zaměřenou na modifikaci existujících mezinárodních daňových pravidel 

za poslední roky. V listopadu schválili balíček OECD lídři G20.  

Mnoho členských států se v rámci svého členství v OECD zavázalo k naplňování všech 15 akcí (článků) 

BEPS a jejich transpozici do národní legislativy. Považují to za příspěvek k dobrému fungování 

vnitrního trhu EU. Nový návrh Komise je tedy příspěvkem a závazkem Evropské unie k naplňování 

článku 13 BEPS Country by country reporting – přiznání podle jednotlivých zemí.  

V zájmu vyváženosti administrativního zatížení a přínosů pro daňové autority se návrh bude týkat jen 

skupin nadnárodních podniků s konsolidovanou výší výnosů za celou skupinu rovnající se nebo vyšší 

750 miliónům euro. Podle OECD bude z této povinnosti vyloučeno 85 – 90 % nadnárodních skupin 

podniků, naopak přiznání podle jednotlivých zemí budou podávat nadnárodní skupiny podniků 

kontrolujících přibližně 90 % korporátních výnosů. Tyto zprávy nadnárodní skupiny podniků nebudou 

muset podávat v každém členském státě EU, ve kterém operují, ale jen daňovým úřadům, kde mají 

sídlo. Daný členských stát je pak povinen sdílet informace s dalšími státy, kde skupina nadnárodních 

podniků podniká, prostřednictvím svého stálého zastoupení. Nový článek pozměněné směrnice 

uvádí, jaké údaje musí nadnárodní skupina podniků uvádět do svých zpráv za každou zemi, kde 

operuje (celkový výnos, zisk před zdaněním, zaplacenou daň z příjmu, výši kapitálu, hmotná aktiva, 

počet zaměstnanců, akumulované příjmy). 

Komise v návrhu zprávy uvádí, že směrnice je v souladu jak s principem subsidiarity, tak s principem 

proporcionality a nejde nad rámce závazků vyplývajících ze Smlouvy o fungování EU a závazků 

spojených s hladkým fungováním vnitřního trhu. 
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