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ZÁKLADNÍ POZICE 

• Předložené návrhy ze strany Evropské komise v současné době považujeme za nekvalitně 
připravené. Rovněž i navržené záměry v této oblasti přináší nejistoty dopadů na rozvoj digitální 
ekonomiky v EU, i s ohledem na celkovou konkurenceschopnost mezi světovými ekonomikami.   

• Navržené dočasné řešení (daň z digitálních služeb) by představovalo pouze zvýšení daňového 
zatížení digitálních společností, řešení nelze považovat za komplexní ani dlouhodobé. 

• Návrh dlouhodobého řešení (stálá provozovna z titulu významné digitální přítomnosti) považujeme 
za první námět k diskuzi, který je nutné podrobit dalším analýzám. Obáváme se, že vzhledem 
k předpokládané digitalizaci budou firmy z ČR stále více vyvážet výrobky a služby, které představují i 
digitální obsah.  

• Chceme o návrzích konstruktivně jednat, účastnit se analýz a podílet se na získávání dat. Najít 
vhodný přístup k regulaci takto dynamicky se rozvíjející oblasti, kde je regulátor o krok až dva za cílem 
regulace, je velmi náročný a zdlouhavý proces. 

• Nepodporujeme jednostranná řešení na úrovni Evropské unie, je třeba dosáhnout shody na půdě 
OECD.  

 

ARGUMENTY 

• Návrh dočasného řešení představuje další zdanění vybraného sektoru a při snížení limitů či při 
rychlejším růstu českých digitálních firem může dopadnout i na tuzemské firmy, které jinak 
v tuzemsku řádně platí veškeré stávající daně a odvody. Návrh zdanění neobsahuje mechanismy 
omezující negativní dopady a zvýšení daňového břemene, jako např. zápočet daně z digitálních 
služeb na daň z příjmů. 

• Dočasné řešení na úrovni EU nerespektuje teritoria, se kterými EU intenzivně ekonomicky 
spolupracuje – řešení na úrovni EU by mohlo vyvolat protiopatření ostatních ekonomických center. 

• Návrh dočasného ale zejména dlouhodobého řešení stále vykazuje prvky nekonzistence s jinými 
pravidly a též má v budoucnu potenciální problematický průnik do dalších oblastí, což ve firemním 
sektoru budí obavy: návrh může být v kontradikci s jinými snahami o zdanění – Common 
Consolidated Corporate Tax Base; návrh digitálního zdanění se dotýká také problematiky transfer-
pricing a vhodného teritoriální nastavení vykazování. To vše je nutno v diskusi vyjasnit. 

• Návrh dlouhodobého řešení je možno aplikovat pouze uvnitř EU, ve vztazích mimo státy EU platí 
dvoustranné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Není přitom realistické očekávat, že bude 
existovat ochota na jejich přejednání, dokud nedojde k nalezení shody na úrovni OECD. 
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• Návrh vychází z implicitní akceptace konceptu, že uživatelé digitálních platforem vytváří hodnotu, 
ačkoliv na tomto konceptu zatím zdaleka neexistuje shoda teoretická, ani praktická. 

• I v rámci EU může dojít k určitým negativním formám dvojího zdanění, nebo zmaření poskytnutých 
daňových výhod. 

• Legislativa se v zemích mimo EU vyvíjí, nelze vyloučit, že v době, kdy by EU našla dočasné řešení, již 
bude existovat opatření, které by situaci buď řešilo, nebo při simultánním opatření v EU neúměrně 
zatížilo daňové subjekty a ve výsledku např. zdražilo digitální služby, které využívají evropské firmy. 

• Produkci zpracovatelského průmyslu v budoucnu bude stále více tvořit i digitální obsah a služby. Jako 
exportní zemi by ČR mohla regulace v této oblasti poškodit více, než jaká je potenciální daňová 
ztráta z činností, které jsou daněny v jiných zemích, ale realizovány v ČR.  

• Skrze digitální firmy se do ČR dostávají služby, které využívá i podniková sféra a negativním dopadem 
může být růst cen služeb pro firmy. 

 

DOPORUČENÍ SP ČR 

• Před přijímáním opatření v EU doporučujeme vyčkat nalezení shody v OECD. 

• Doporučujeme řešit situaci v dlouhodobém horizontu s vědomím, že stávající struktura trhu 
v digitální oblasti je velmi dynamická a v budoucnu budou mít „digitální podíl“ i tradiční sektory 
ekonomiky. 

• Při hledání optimální formy přístupu k této oblasti z daňového hlediska do budoucna 
nedoporučujeme využívat kvantitativní měřítka, která by byla založena např. na objemu 
přenosu/využití dat. Tato oblast se rovněž dynamicky vyvíjí a nyní nastavení limity pro zdanění by 
v budoucnu musely být novelizovány a do té doby platné řešení by sektor zbytečně omezovalo. 

• Nedoporučujeme hledat řešení pouze pro digitální ekonomiku, ale obecná řešení, platná pro všechny 
firmy. 

• Jednou z možných cest by v budoucnu mohly být změny v oblasti definice stálých provozoven a 
transferových cen, které budou směřovat k vykazování tržeb v jurisdikci zákazníků, což je cesta, 
kterou se již řada velkých digitálních firem vydává. Apelujeme na to, aby zřízení rozumné formy 
digitální přítomnosti pro efektivní možnost zdanění v zemi, kde firma operuje, bylo přínosné i pro 
danou firmu.  

• Doporučujeme hodnotit dopady návrhů nových forem zdanění s reálným odhadem výnosů a nákladů 
i v delším horizontu. Nedoporučujeme zavádět opatření, kde by náklady přesahovaly výnosy. 
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PŘÍLOHA: 

STRUČNÉ SHRNUTÍ DOSAVADNÍCH NÁVRHŮ EVROPSKÉ KOMISE 

Prozatímní daň z některých příjmů z digitálních aktivit (dočasné řešení): 

• Zavedení prozatímní daně má dle EK zajistit, že aktivity, které nejsou v současné době ve státech, kde 
sídlí uživatelé, řádně zdaněné, mohou členské státy začít okamžitě využívat jako zdroj příjmů. 
Pomohlo by také vyvarovat se jednostranným opatřením ke zdanění digitálních aktivit ze strany 
některých členských států. 

• Tato nepřímá daň vztahovala na příjmy z některých digitálních aktivit. 

• Daň by se uplatnila na příjmy z aktivit, kdy významnou roli při vytváření hodnot hrají uživatelé. Jedná 
se o příjmy: 

o z prodeje reklamního prostoru na internetu; z digitálních zprostředkovatelských 
aktivit, které uživatelům umožňují komunikovat s jinými uživateli a které mezi nimi 
mohou usnadnit prodej zboží a služeb; z prodeje dat získaných z informací od uživatelů. 

• Příjmy z daní by vybíraly ty členské státy, kde se uživatelé nacházejí, a týkaly by se pouze společností 
s celkovým minimálním ročním celosvětovým příjmem ve výši 750 milionů eur a příjmy v EU ve výši 
50 milionů eur. Tím se zajistí, aby menší začínající a rychle se rozvíjející podniky nebyly tímto 
opatřením nijak zatíženy. Pokud bude sazba daně 3 %, činily by odhadované příjmy pro členské státy 
ročně 5 miliard eur. 

Společná reforma evropských pravidel uplatňovaných při zdanění příjmu právnických osob z digitálních 
aktivit (dlouhodobé řešení):  

• Tento návrh by měl členským státům umožnit zdaňovat zisky vytvořené na jejich území, i když 
společnost není v tomto státě fyzicky přítomná. Nová pravidla by měla zajistit, aby on-line podniky 
přispívaly do veřejných financí stejnou měrou jako tradiční kamenné obchody a off-line společnosti. 

• U digitální platformy se bude mít za to, že je přítomna v digitální podobě a tudíž zdanitelná nebo že 
má stálou virtuální provozovnu v členském státě, pokud splňuje alespoň jedno z následujících kritérií: 

o její roční příjmy v členském státě přesahují 7 milionů eur; má v členském státě za daňové 
období více než 100 000 uživatelů; za daňové období uzavřela s uživateli z řad podniků 
více než 3 000 obchodních smluv na poskytování digitálních služeb. 

• Nová pravidla rovněž změní způsob, jakým budou zisky rozděleny mezi jednotlivé členské státy. 
Systém bude lépe odrážet okolnosti toho, jak podniky hodnotu on-line vytvářejí – například 
v závislosti na tom, kde se uživatel v době využívání služeb nachází. Cílem je zajistit vazbu mezi 
místem, kde digitální zisk vzniká, a místem, kde je zdaněn. Opatření by mohlo být nakonec zahrnuto 
do působnosti společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (Common 
Consolidated Corporate Tax Base). 

 

DALŠÍ KROKY 

• Legislativní návrhy budou předloženy Radě k přijetí a Evropskému parlamentu ke konzultaci. 
Evropská unie bude i nadále aktivně přispívat do celosvětové diskuse o zdanění digitálního odvětví 
ve skupině G20 a OECD a prosazovat řešení na mezinárodní úrovni. 

 


