
 

CS    CS 

 

 

 
EVROPSKÁ 
KOMISE  

V Bruselu dne 28.1.2016  

COM(2016) 23 final 

  

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ 

Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem: další kroky k dosažení efektivního 

zdaňování a větší daňové transparentnosti v EU 

{SWD(2016) 6 final}  



 

2 
 

 

1. SPRAVEDLIVÉ A EFEKTIVNÍ ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB: ZÁKLADNÍ KÁMEN 

JEDNOTNÉHO TRHU 

Jednotný trh, jehož cílem je umožnit volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, je 

jedním z největších úspěchů Evropy. Omezuje byrokracii pro přeshraniční pracovníky a 

podniky. Spotřebitelům dává větší možnost volby a přispívá ke snižování cen. Lidé díky 

němu mohou cestovat, žít, pracovat a studovat, kdekoli chtějí. Proto se Komise rozhodla, 

že jednou z jejích priorit bude vytvořit lepší a spravedlivější vnitřní trh, jenž je nezbytný 

pro dosažení prosperující ekonomiky, která je přínosem pro všechny.  

Jak je uvedeno v akčním plánu pro zavedení spravedlivého a efektivního systému daně z 

příjmů právnických osob v EU z června 2015
1
, zdravý jednotný trh potřebuje 

spravedlivý, účinný a prorůstový systém zdanění právnických osob, který vychází ze 

zásady, že podniky by měly platit daně v zemi, kde vytváří své zisky. Agresivní daňové 

plánování tuto zásadu podkopává. Většina podniků agresivního daňového plánování 

nevyužívá a je znevýhodněna v hospodářské soutěži oproti podnikům, jež jej využívají. 

Agresivní chování vede k deformaci cenových signálů a daným společnostem umožňuje 

snížit kapitálové náklady, čímž se narušují rovné podmínky na jednotném trhu. Postiženy 

jsou přitom zejména malé a střední podniky. 

Agresivní daňové plánování některých společností negativně dopadá i na členské státy, 

jež zaznamenávají významné ztráty příjmů. Jiní – méně agresivní a méně mobilní – 

daňoví poplatníci pak musí nést větší zátěž. Je pochopitelné, že v době, kdy se Evropa 

postupně vyrovnává s obtížnou hospodářskou krizí, občané nechtějí nést větší daňové 

zatížení, když se některé podniky, jimž někdy více či méně dobrovolně napomáhají 

vnitrostátní vlády, placení svého spravedlivého podílu na daních vyhýbají. Tyto 

nerovnosti ve sdílení zátěže oslabují spravedlivost při zdaňování, snižují obecně morálku 

daňových poplatníků a ohrožují společenskou smlouvu mezi občany a jejich vládami. 

Evropský parlament v reakci na znepokojení evropských občanů požadoval, aby se s 

touto praxí skoncovalo.  

Členské státy souhlasí a chápou, že chtějí-li silnější jednotný trh, není možné zapomínat 

na zdanění. Pro dobré fungování jednotného trhu a úspěch unie kapitálových trhů, jakož i 

k přilákání zahraničních investic do EU je naprosto nezbytná koordinace při uplatňování 

daňových systémů podporujících růst a řešení přeshraničních problémů. Členské státy si 

toho jsou nyní vědomy a volají po ukončení agresivního daňového plánování
2
. To si žádá 

společný přístup na úrovni EU nebo zavedení obecných a specifických předpisů pro boj 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem v Unii, jež se budou týkat jak vnitřních 

opatření, tak společných kroků proti hrozbě eroze základu daně zvenčí.  

                                                 
1 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_tax

ation/com_2015_302_en.pdf  

2  http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/12/08-ecofin-conclusions-corporate-

taxation/  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/com_2015_302_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/com_2015_302_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/12/08-ecofin-conclusions-corporate-taxation/
http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2015/12/08-ecofin-conclusions-corporate-taxation/


 

3 

2. AGRESIVNÍ DAŇOVÉ PLÁNOVÁNÍ: GLOBÁLNÍ PROBLÉM, KTERÝ SI ŽÁDÁ ŘEŠENÍ NA 

ÚROVNI EU A NA CELOSVĚTOVÉ ÚROVNI 

Jednostranné kroky ze strany členských států by otázku agresivního daňového 

plánování neřešily dostatečně a vedly by k problémům. Na jednotném trhu, který je 

založen na volném pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu, mohou nekoordinovaná 

opatření proti přesouvání zisku nadělat více škody než užitku. Rozdílné vnitrostátní 

přístupy k řešení tohoto přeshraničního problému mohou vytvářet mezery, jichž je možno 

využít pro agresivní daňové plánování. Pravidla v jednom členském státě mohou 

oslabovat účinnost pravidel jiných států. Nekoordinovaný přístup může navíc přinášet 

nejistotu a administrativní zátěž pro podniky. 

Kromě toho může nekoordinovaný přístup dále podporovat neadekvátní reakce členských 

států. Členské státy se občas zdráhají jednat, protože mají strach, že by se mohly 

konkurenčně znevýhodnit. Místo toho některé z nich na daný problém reagují zvýšením 

úsilí o přilákání zisků nadnárodních společností či jejich udržení na svém území, k čemuž 

někdy využívají preferenčních daňových režimů či jednotlivých daňových rozhodnutí 

poskytujících selektivní výhodu, jež jsou v rozporu s pravidly EU pro státní podpory. 

Škodlivá daňová soutěž však obvykle společnosti ještě více motivuje k přesouvání zisku, 

čímž se dále snižují celkové příjmy členských států z daní a členské státy se dále 

odchylují od prorůstové daňové politiky. Ačkoli se na preferenční režimy a jednotlivá 

daňová rozhodnutí v současnosti zaměřují cílená opatření k prosazení pravidel státní 

podpory, je nutné je doplnit o opatření legislativní. 

Agresivní daňové plánování je globální problém, který si žádá evropská a 

mezinárodní řešení. Mnoho členských států nyní uznává, že jednostranné kroky nejsou 

dostatečné, a shoduje se do značné míry na tom, že k zajištění spravedlivé soutěže a 

rovných podmínek v oblasti daní je nezbytná koordinovaná reakce na problém 

agresivního daňového plánování. 

3. JE ČAS JEDNAT: NUTNÉ JSOU POLITICKÉ AMBICE A PRÁVNÍ JISTOTA  

Sdělení Komise ze dne 17. června 2015 nazvané „Spravedlivý a efektivní systém daně z 

příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde je třeba jednat“ 

položilo základy pro boj proti agresivnímu daňovému plánování. Ústředním prvkem 

akčního plánu je společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob, kterým 

by se zásadně reformovalo zdanění právnických osob a jenž by komplexně řešil problém 

přesouvání zisku v Evropě. Zároveň by došlo ke snížení daňového zatížení a vytvoření 

příznivějšího daňového prostředí pro podniky.  

Kromě revidovaného návrhu společného konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob, jenž by měl být v nejbližší době přijat, byly v červnovém akčním 

plánu nastíněny další kroky, které si kladou za cíl zajistit efektivní zdanění v místě, 

kde byl vytvořen zisk, vytvořit lepší daňové prostředí pro podniky, dále pokročit v 

otázkách daňové transparentnosti a posílit nástroje EU pro koordinaci. Tato 

opatření mají výraznou spojitost s projektem skupiny G20 a organizace OECD týkajícím 

se eroze základu daně a přesouvání zisku (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS), 

jenž v době zveřejnění akčního plánu ještě probíhal. S ohledem na mnohá z těchto 

opatření se od té doby dosáhlo značného pokroku, avšak v některých oblastech akčního 

plánu závisely kroky na úrovni EU na dokončení projektu G20 a OECD.  
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Zprávy G20 a OECD
3
 byly zveřejněny v říjnu 2015 a členské státy by nyní měly řadu z 

doporučení, jež jsou v nich obsažena, v souladu s právem EU realizovat. Mnohé členské 

státy uvedly, že tato řešení hodlají uvést do praxe co nejdříve, ale hrozí, že tak učiní 

různými způsoby nebo že budou mít odlišné výklady opatření doporučených OECD v 

rámci projektu BEPS.  

Takový přístup nestačí. Opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem je v EU třeba 

přijmout jasným a jednotným způsobem, aby se posílil společný postoj členských států k 

tomuto problému a zároveň zůstaly zachovány svobody zaručené Smlouvou a 

konkurenceschopnost EU. 

Evropská unie může a měla by dál usilovat o to, aby se v jednotlivých členských 

státech vytvořil společný standard. Má k dispozici nástroje, které mohou pomoci 

zajistit, aby opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem byla ve všech členských 

státech realizována koordinovaně, čímž se budou jednotlivé státy navzájem lépe chránit 

proti zneužití a podniky získají větší právní jistotu. Unie může dosáhnout společného 

přístupu zejména přijetím právních nástrojů. Tento postup je vhodný jen v některých 

případech, například jestliže ochranná opatření souvisí s vnitrostátními předpisy. Právní 

předpisy EU mohou být do jisté míry flexibilní, aby členským státům umožňovaly brát v 

potaz svou vlastní situaci, ale mohly by alespoň zajišťovat, že bude v celé EU zaveden 

minimální standard. Přispěly by k zajištění rovných podmínek v oblasti daní pro členské 

státy a k omezení deformací, jež narušují jednotný trh. 

V jiných případech, například pokud jde o daňové úmluvy, nemusí být přijetí právních 

předpisů vhodné. Lepší způsob, jak v takových případech poskytnout pokyny k přístupu 

slučitelnému s právem EU, může být doporučení Komise. V jiných oblastech pak může 

být vhodné použít další nástroje, jež máme v EU k dispozici, např. skupinu s názvem 

„Společné fórum EU pro převodní ceny“, Skupinu pro kodex chování (zdanění podniků) 

či skupinu „Platforma pro řádnou správu daní“.  

Musíme okamžitě jednat, abychom v EU vytvořili prostředí pro zdaňování 

právnických osob, jež podporuje konkurenceschopné a prorůstové hospodářství. 

Čím déle budeme čekat, tím větší je riziko, že se objeví rozdílné přístupy, jež budou 

znamenat administrativní zátěž a nejistotu pro podniky a jež poškodí jednotný trh. Není 

důvod otálet. Členské státy dané otázky zevrubně prozkoumaly jak v rámci EU, tak 

OECD. Během celého procesu byly důkladně konzultovány podniky, nevládní 

organizace a profesní skupiny, jež se tak mohly k dané problematice patřičně vyjádřit. 

Evropský parlament vydal zprávy o agresivním daňovém plánování. Všechny prvky jsou 

již na stole. Nastal čas jednat. 

4. EFEKTIVNÍ ZDANĚNÍ: DANĚ SE MUSÍ PLATIT TAM, KDE JE VYTVÁŘENA HODNOTA 

Jak je uvedeno v akčním plánu z června 2015, společnosti, jež těží z výhod 

jednotného trhu a vytvářejí na něm zisky, by měly daň z těchto zisků odvádět uvnitř 

EU v místě výkonu činnosti. Tato vazba však byla jasně porušena některými 

společnostmi, jež přesouvají zisk z místa, kde byl vytvořen, do členských států, které 

nabízejí nízké daňové sazby a preferenční režimy, či mimo EU do třetích zemí, jež nijak 

nesouvisí se skutečným místem výkonu hospodářské činnosti. Některé z pobídek 

                                                 
3 http://www.oecd.org/ctp/beps.htm  

http://www.oecd.org/ctp/beps.htm
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nabízených vybraným podnikům mohou být v rozporu s pravidly EU pro státní podpory 

a mohou se řešit v rámci kontroly státní podpory. Komise se případy, kdy došlo k 

porušení těchto pravidel, aktivně zabývá. Na druhou stranu využívají často strategie 

agresivního daňového plánování s cílem odvést nízké (nebo vůbec žádné) daně v místě, 

kde byly vytvořeny zisky, širších systémových problémů, jako je nesoulad mezi 

daňovými předpisy v jednotlivých členských státech, a stávajících právních předpisů EU 

o dani z příjmů právnických osob
4
. Evropský parlament, mnoho členských států a 

zúčastněné strany žádají změnu, a proto se závazek zajistit efektivní zdanění zisků v EU 

stal ústředním prvkem červnového akčního plánu.  

Evropská unie má k dispozici různé prostředky, jak zajistit pokrok v této oblasti, a 

v případě řady iniciativ k zajištění efektivního zdanění zisků na jednotném trhu se 

již podařilo dosáhnout určitých výsledků.  

Nové pokyny G20 a OECD ke stanovování převodních cen by měly pomoci propojit 

zisky s hospodářskými činnostmi, které je generují. Komise přezkoumala mandát 

Společného fóra EU pro převodní ceny
5
, které se již intenzivně zabývá otázkou, jak s 

ohledem na jednotný trh co nejlépe navázat na práci G20 a OECD v rámci projektu 

BEPS k dosažení účinnějšího a důslednějšího uplatňování daných pravidel v EU. 

Společné fórum EU pro převodní ceny opakovaně prokázalo, že je schopné přinášet 

komplexní pragmatická řešení problémů, jež vyvstávají v souvislosti s oceňováním 

převodů v EU, a že by mělo dále dosahovat výsledků. Komise bude sledovat, jak členské 

státy uplatňují nová pravidla, a zváží, zda nejsou zapotřebí přísnější pravidla, aby 

nedocházelo k manipulaci. 

Skupina pro kodex chování (zdanění podniků)
6
 zavedla proces monitorování, jehož 

cílem je zajistit, aby členské státy uplatňovaly revidovaný přístup k daňovým režimům 

pro příjmy z patentů. Pokud členské státy nový přístup nepoužívají správně, zváží 

Komise možnost zavést právní předpisy, jež jeho správné uplatňování zajistí.  

V rámci jednání evropských ministrů financí o efektivním zdanění bylo dohodnuto v 

krátkodobém horizontu zaměřit úsilí na vložení pravidla proti zneužívání do směrnice o 

úrocích a licenčních poplatcích
7
. Práce v této oblasti bude pokračovat a Komise věří, že 

je možné dosáhnout dohody. 

Evropa má nyní příležitost jít v některých oblastech dále a přijmout opatření, 

pokud jde o jiné struktury agresivního daňového plánování, o nichž se jednalo v 

rámci OECD a interinstitucionální diskuze. O těchto strukturách podrobněji pojednává 

pracovní dokument útvarů Komise připojený k tomuto balíčku a studie Komise o 

agresivním daňovém plánování. OECD a orgány EU uvedly tato možná dodatečná 

opatření, jež by mohla pomoci řešit otázku agresivního daňového plánování:  

                                                 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0049:cs:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:cs:HTML  

5 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm  

6 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/harmful_tax_practices/index_en.htm  

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0049:cs:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0049:cs:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0123:cs:HTML
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/harmful_tax_practices/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0049:cs:HTML
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 omezit odpočet úroků, který je jedním z hlavních nástrojů přesouvání zisku,  

 omezit negativní dopady hybridních uspořádání využívajících nesouladu mezi 

daňovými systémy, aby nedocházelo ke dvojímu nezdanění,  

 posílit pravidla týkající se ovládaných zahraničních společností, která zajistí 

efektivní zdanění zisků vyvedených do zemí s nízkým či žádným zdaněním,  

 posílit pravidla týkající se způsobu, jakým jsou zdaňována aktiva, když jsou 

přesouvána do jiného státu (zdanění při odchodu),  

 odmítnout daňovou výjimku pro některé příjmy právnických osob s 

přeshraničním prvkem, jestliže nejsou efektivně zdaněny ve druhém státě 

(pravidla pro přechod), 

 zavést celounijní obecné pravidlo proti zneužívání a 

 upravit pravidla tak, aby bylo pro společnosti obtížnější uměle se vyhýbat 

zdanitelné přítomnosti v členských státech či zneužívat daňových úmluv (stálá 

provozovna a zneužívání úmluv). 

Vazbu mezi vytvářením zisku a zdaňováním v EU by posílil celounijní postup u těchto 

opatření. Od zveřejnění akčního plánu se proto jednání Rady zaměřují na nalezení 

společného řešení na uvedené problémy, a členské státy dosáhly v tomto směru značného 

pokroku. Jednání se zintenzivnila po zveřejnění zpráv BEPS, jež mají souvislost s 

několika z daných opatření. 

Komise je přesvědčena, že společná řešení, o nichž jedná Rada, by výrazně zvýšila 

schopnost členských států řešit agresivní daňové plánování do doby, než bude znám 

výsledek projednávání společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických 

osob. V červnovém akčním plánu se uvádí, že Komise zabezpečí, aby se uvedené prvky 

po dosažení konsenzu mohly stát právně závaznými. Součástí tohoto balíčku je proto 

směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, kterou Komise plní svůj slib a 

předkládá legislativní návrh týkající se prvků, jež je možné provést ve 

vnitrostátních právních předpisech před dosažením dohody o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob a jeho zavedením. Směrnice 

reaguje rovněž na usnesení Evropského parlamentu, podle nichž by Komise měla 

předložit legislativní návrhy týkající se těchto opatření proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem.  

Některé problémy se na druhou stranu do samostatné směrnice příliš nehodí: ve směrnici 

tak nebyly konkrétně zahrnuty otázky, jež souvisí více s daňovými úmluvami. Jelikož 

však nyní potřebujeme koordinovaný přístup, abychom zabránili přelévání negativních 

dopadů, předkládá Komise doporučení k provádění opatření týkajících se stálých 

provozoven a zprávy G20 a OECD o zneužívání daňových úmluv. Komise je v této 

souvislosti znepokojena, že zpráva G20 a OECD obsahuje možnost zařadit do daňových 

úmluv ustanovení o omezení zvýhodnění, třebaže je zřejmé, že takové opatření nemusí 

být ve všech regionech vhodné. Tato ustanovení omezují výhody vyplývající z daňových 

úmluv na subjekty, jež vlastní rezidenti pouze jednoho členského státu, a lze je tudíž 

vnímat jako škodlivá pro jednotný trh, jelikož odrazují od přeshraničních investic. 

Taková pravidla mohou být problematická pro unii kapitálových trhů. Pokud se členské 

státy rozhodnou do svých daňových úmluv zařadit pravidla, jež vychází z možnosti G20 

a OECD spočívající v testu hlavního účelu, měly by tak učinit v souladu s právem EU. 
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Členské státy se za tímto účelem vyzývají, aby používaly doplňující text uvedený v 

doporučení. 

Balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem obsahuje rovněž sdělení, v němž 

jsou popsány kroky k dosažení koordinovanějšího přístupu EU v daňových 

otázkách ke třetím zemím. Sdělení bude doplňovat již stanovená opatření proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem. Zkoumá, jak může EU v celosvětovém měřítku lépe 

prosazovat mezinárodní standardy řádné správy daní a dále podporovat třetí země v 

dodržování těchto standardů.  

Toto sdělení představuje v souladu s nejnovějším mezinárodním vývojem aktualizovaná 

kritéria EU pro řádnou správu, o něž by se měly opírat veškeré vnější politiky EU v 

oblasti daní. Klade si za cíl zlepšit uplatňování mezinárodních dohod EU na podporu 

řádné správy daní a prosazuje názor, že v oblasti zdanění právnických osob je třeba více 

podporovat rozvojové země.  

V souladu se závazkem z akčního plánu z června 2015 sdělení také podrobně popisuje 

nový postup EU pro hodnocení třetích zemí a sestavování jejich seznamů pro 

daňové účely. Je tak zohledněna řada opatření, jež určily výbory TAXE a ECON 

Evropského parlamentu jako nezbytná pro boj proti agresivnímu daňovému plánování, do 

něhož jsou zapojeny třetí země. 

5. TRANSPARENTNOST: ZAJIŠTĚNÍ NÁLEŽITÉHO PŘÍSTUPU K INFORMACÍM O DANÍCH 

Transparentnost má zásadní význam pro zajištění spravedlivějšího zdaňování jak v 

EU, tak na celém světě. Mají-li členské státy řešit agresivní daňové plánování, musí mít 

přístup k informacím o daních odvedených v jiných jurisdikcích. V březnu 2015 

předložila Komise návrh s cílem dosáhnout větší transparentnosti ve vztahu k daňovým 

správám prostřednictvím automatické výměny informací o daňových rozhodnutích s 

přeshraničním dopadem. Tento návrh, jenž byl Radou přijat v prosinci 2015, pomůže 

zajistit účinnější spolupráci mezi daňovými orgány a vládám umožní lépe chránit své 

daňové základny.  

K zajištění spravedlivého zdanění na jednotném trhu je však třeba podniknout ještě více. 

Přes nedávné přijetí návrhu týkajícího se automatické výměny informací o daňových 

rozhodnutích s přeshraničním dopadem mohou daňovým správám stále často chybět 

informace nezbytné k tomu, aby mohly určit, zda společnosti uměle přesunuly 

značnou část svých příjmů oceňováním převodů či pomocí jiných podobných 

praktik do zemí s příznivějšími podmínkami v oblasti daní. G20 a OECD doporučily, 

aby daňové správy jednotlivých zemí sdílely více informací, včetně údajů o tom, jak 

vysoká je daň, kterou zaplatí určitá společnost v každé zemi, a z jakého zisku v 

jednotlivých zemích se tato daň platí. Tyto informace jsou nepostradatelné pro hodnocení 

a audit postupů, jež někdy používají velké nadnárodní společnosti. 

Uvedená pravidla je třeba v celé EU uplatňovat jednotně, aby měly jednotlivé členské 

státy rovné podmínky a aby se omezila administrativní zátěž, kterou by pro podniky 

mohla znamenat povinnost poskytovat v každém členském státě různé informace. 

Komise proto předkládá návrh, aby se podávání zpráv podle jednotlivých zemí 

doporučené G20 a OECD zavedlo na úrovni EU, přičemž by se vycházelo ze 

stávajícího legislativního rámce pro výměnu informací a byly by provedeny příslušné 

změny ve směrnici o správní spolupráci. Pokud by se do této směrnice zahrnulo podávání 

zpráv podle jednotlivých zemí, využívaly by členské státy rovněž jejích stávajících 
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ustanovení o správní spolupráci, což by usnadnilo výměnu informací mezi daňovými 

správami. 

Komise zároveň v současné době analyzuje, jak by mohly nadnárodní společnosti navíc 

zveřejňovat některé informace o účetnictví a daních podle jednotlivých zemí. Větší 

transparentnost daně z příjmů právnických osob by mohla vést k výraznějšímu dohledu 

veřejnosti nad nadnárodními společnostmi, což by pomohlo zajistit, aby byly zisky 

účinně zdaňovány tam, kde jsou vytvářeny, a aby se posílila důvěra veřejnosti. Kromě 

toho by mohla přispět k větší spravedlivosti daňového systému na jednotném trhu tím, že 

by dále napomohla omezení praktik vyhýbání se daňovým povinnostem a souvisejících 

daňových strategií členských států, jakož i snížení nespravedlivých rozdílů v zacházení s 

nadnárodními a ostatními společnostmi. Zapotřebí je současně ale také iniciativa, jež 

zohlední nutnost chránit zákonná obchodní tajemství a podpořit rovné podmínky pro 

celosvětově působící podniky. Komise zvažuje možnosti v rámci probíhajícího posouzení 

dopadů, po jehož dokončení hodlá na jaře tohoto roku předložit legislativní podnět. 

6. ŘEŠENÍ RIZIKA DVOJÍHO ZDANĚNÍ 

Jelikož si je Komise vědoma obav podniků, že opatření k řešení agresivního daňového 

plánování mohou nechtěně vést k častějšímu dvojímu zdaňování či sporům mezi 

daňovými správami ohledně základu daně, byla opatření zahrnutá do balíčku proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem navržena tak, aby se riziko dvojího zdanění co 

nejvíce minimalizovalo. Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem například 

objasňuje, že dochází-li v důsledku uplatnění příslušných pravidel ke dvojímu zdanění, 

měli by daňoví poplatníci získat úlevu za daň odvedenou ve druhém státě. Tuto obecnou 

zásadu doplňují pokud možno konkrétnější pravidla, např. v ustanoveních o ovládaných 

zahraničních společnostech. Jak je dále uvedeno v červnovém akčním plánu, Komise 

hodlá předložit rovněž návrh ke zlepšení postupů řešení sporů. Práce na posouzení 

dopadů týkajícím se řešení sporů úspěšně pokračuje, a návrh by měl být předložen v létě. 

7. DALŠÍ POSTUP 

Po svém přijetí by společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob 

zamezoval agresivnímu daňovému plánování v EU. Jeho zavedení proto zůstává cílem 

Komise. Veřejná konzultace k revidovanému návrhu společného základu daně z příjmů 

právnických osob byla nedávno uzavřena a Komise by měla na podzim roku 2016 

přijmout nové legislativní návrhy. Komise bude usilovat o to, aby členské státy návrh 

bezodkladně přijaly. Než se tak však stane, Evropa nemůže čekat. Balíček proti vyhýbání 

se daňovým povinnostem přináší pragmatický přístup, který spojuje hlavní iniciativy 

nutné ke zvýšení efektivity a transparentnosti v oblasti zdanění na jednotném trhu. Dodá 

další stimul současnému procesu reforem, přispěje k vytváření tlaku na členské státy, aby 

jednaly, a pomůže pokud možno proměnit závazky přijaté na vysoké úrovni v legislativní 

opatření. 

Tento balíček tvoří následující iniciativy
8
: 

                                                 
8 Všechny kroky, které Komise v tomto dokumentu navrhuje přijmout, jsou soudržné a v souladu se 

stávajícím víceletým finančním rámcem na období 2014–2020. 
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 návrh směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem, 

 doporučení k otázkám daňových úmluv, 

 návrh směrnice, kterou se zavádí podávání zpráv podle jednotlivých zemí 

doporučené G20 a OECD, 

 sdělení k vnější strategii, 

 pracovní dokument útvarů Komise, který přináší další analýzy a podporuje výše 

uvedené iniciativy. 

 

Tyto iniciativy odráží rozsáhlé a konstruktivní diskuze v Radě, ve Skupině pro kodex 

chování (zdanění podniků) a skupině „Platforma pro řádnou správu daní“, jakož i v 

souvislosti s nedávno vydanými zprávami BEPS skupiny G20 a organizace OECD. 

Komise je rovněž zavázána Evropského parlamentu za cenné zprávy o daních a 

zohledňuje mnohá z doporučení obsažených v jeho usneseních. 

Jelikož daná opatření jsou v souladu se závazky členských států, mělo by se podařit 

zajistit s ohledem na navržený balíček v brzké době dohodu. Tato opatření poskytují 

rámec nezbytný k zajištění skutečného přínosu v zájmu ochrany jednotného trhu a k 

vytvoření soudržného a koordinovaného přístupu EU ke zdanění právnických osob – 

mezi námi navzájem i ve vztahu ke zbytku světa. Je na členských státech, aby využily 

této příležitosti k překonání vzájemných rozdílů a pomohly vybudovat spravedlivější a 

efektivnější daňový systém v EU.  
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