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OBECNÁ DAŇOVÁ POLITIKA

Daňová suverenita je jedním ze základních svrchovaných práv členských států EU a EU máv
této oblasti pouze omezené pravomoci. Rozvoj ustanovení v oblasti daňové politiky EU je
zaměřen na hladké fungování jednotného trhu, přičemž harmonizace nepřímých daní je řešena
přednostně a důkladněji než otázky přímých daní. Společně s tímto úsilím EU zintenzivňuje
boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, jelikož tyto jevy ohrožují
spravedlivou hospodářskou soutěž a jsou příčinou velkého schodku v daňových příjmech.
Podle Smlouvy musí být daňová opatření přijímána členskými státy jednomyslně. Daňová
politika je do velké míry ovlivněna judikaturou Soudního dvora EU a Evropský parlament
má v této oblasti pouze právo být konzultován, s výjimkou rozpočtových záležitostí, v nichž
jako rozpočtový orgán sdílí rozhodovací pravomoci s Radou.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Kapitola Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) obsahující daňová ustanovení (články
110–113 SFEU), která se vztahuje na harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu,
spotřebních daní a jiných nepřímých daní; kapitola týkající se sbližování právních předpisů
(články 114–118 SFEU), která pojednává o daních s nepřímým účinkem na vytvoření vnitřního
trhu a stanovuje, že ustanovení o daních nepodléhají řádnému legislativnímu postupu; další
ustanovení vztahující se k daňové politice, která se týkají volného pohybu osob, služeb a kapitálu
(články 45–66 SFEU), životního prostředí (články 191–192 SFEU) a hospodářské soutěže
(články 107–109 SFEU).
V daňových záležitostech je možné uplatnit posílenou spolupráci (články 326–334 SFEU).
Základním rysem daňových ustanovení EU s ohledem na postup přijímání aktů je skutečnost,
že Rada rozhoduje o návrhu Komise jednomyslně a Parlament je v těchto záležitostech pouze
konzultován. Ustanovení přijatá v daňové oblasti zahrnují směrnice sbližující vnitrostátní
ustanovení a rozhodnutí Rady.
Pojem přímé daně označuje daně odváděné z příjmu, majetku a kapitálu fyzických či
právnických osob. Daň z příjmu fyzických osob není jako taková ustanoveními EU upravena
(aktivity EU v této oblasti se zakládají spíše na judikatuře Soudního dvora EU). Postupy
EU v oblasti daně z příjmu právnických osob jsou rozvinuty více, ačkoliv se zaměřují pouze
na opatření týkající se zásad jednotného trhu. Nepřímé daně jsou daně, které se odvádějí na
jiném základě než je příjem či majetek. Zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), spotřební daň,
dovozní dávky a energetické a další ekologické daně. Vzhledem k tomu, že rozvoj ustanovení v
oblasti daňové politiky EU je zaměřen na hladké fungování jednotného trhu, byla harmonizace
nepřímých daní řešena přednostně a důkladněji než přímé daně.

CÍLE

Strategie daňové politiky EU je vysvětlena ve sdělení Komise nazvaném „Daňová politika
v Evropské unii – priority pro následující roky“ (COM(2001)0260). Jestliže členské státy
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dodržují pravidla EU, mohou si svobodně zvolit takový daňový systém, který považují za
nejvhodnější. V tomto rámci jsou hlavními prioritami daňové politiky EU odstranění daňových
překážek pro přeshraniční hospodářskou činnost, boj proti škodlivé daňové soutěži[1] a podpora
širší spolupráce mezi daňovými správami při zajišťování kontroly a v boji proti podvodům.
Lepší koordinace daňové politiky by zajistila podporu daňových politik členských států širším
politickým cílům EU, jak bylo naposledy stanoveno ve strategii Evropa 2020 pro inteligentní
a udržitelný růst podporující začlenění.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Komisí zveřejňované „Zprávy o činnosti EU v oblasti daní“[2] představují úspěchy, kterých
EU dosáhla, a daňové otázky, které je třeba dále řešit. Poslední zveřejněná zpráva (za rok
2013) zahrnuje informace o přímém a nepřímém zdanění, vyhýbání se daňovým povinnostem
a daňových únicích, daňové koordinaci, rozhodnutích o státní daňové podpoře a řízení pro
porušení povinnosti.
Sdělení Komise o odstranění přeshraničních daňových překážek ve prospěch občanů EU
(COM(2010)0769) nastiňuje nejzávažnější problémy v oblasti daní, s nimiž se potýkají občané
EU při situacích s přeshraničním prvkem (např. diskriminace, dvojí zdanění, problémy se
žádostmi o vrácení daní a obtížné získávání informací o zahraničních daňových předpisech).
V oblastech zdanění společností, DPH, spotřebních daní a zdaňování osobních vozidel
bylo úspěšně zavedeno několik koordinovaných opatření, která mají řešit daňové překážky
a nedostatky. Rovněž byla přijata opatření na řešení daňových úniků prostřednictvím směrnice
o zdanění příjmů z úspor (2003/48/ES) a směrnic, které zajišťují vzájemnou pomoc mezi
daňovými správami. Komise je také aktivnější v podnikání právních kroků v případech, kdy
vnitrostátní daňové předpisy či postupy členských států nejsou v souladu se Smlouvou.
Mezi významné politické iniciativy v oblasti nepřímého zdanění patří: zelená kniha
o budoucnosti DPH (COM(2010)0695), na niž navázalo sdělení o reformě systému DPH
(COM(2011)0851); návrh směrnice (COM(2011)0169) o revizi směrnice o zdanění energie
(2003/96/ES) s cílem dosáhnout inteligentnějšího zdanění energie v EU, s doprovodným
sdělením (COM(2011)0168); směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých
pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly; návrh směrnice o daních v oblasti osobních
vozidel (COM(2005)0261), který předložila Komise; směrnice 2006/112/ES o společném
systému daně z přidané hodnoty; a řada jednotlivých opatření týkající se spotřebních daní (např.
z alkoholu, tabáku a energie).
Politická činnost v oblasti přímého zdanění je zaměřena především na harmonizaci zdanění
podniků, a to prostřednictvím směrnice o vzájemné pomoci mezi správními orgány (77/799/
EHS), směrnice o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek (76/308/EHS), směrnice o fúzích
(90/434/EHS), směrnice o mateřských a dceřiných společnostech (90/435/EHS), arbitrážní
úmluvy o odstranění dvojího zdanění (90/436/EHS), směrnice o úrocích a licenčních poplatcích
(2003/49/ES) a návrhu o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických
osob (CCCTB), v němž jsou stanovena společná pravidla, která umožní podnikům působícím
v EU vypočítat své zdanitelné zisky (COM(2011)0121). Mezi opatření, která je vhodné zmínit
s ohledem na zdanění fyzických osob, patří směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě
úrokových plateb (2003/48/ES), sdělení o zdanění dividend (COM(2003)0810) a o odstranění
daňových překážek při přeshraničním vyplácení zaměstnaneckých důchodů (COM(2001)0214),
návrh o dani z finančních transakcí (COM(2011)0594) a směrnice 2008/7/ES o nepřímých

[1]Viz zpráva skupiny Rady pro kodex chování ze dne 23. listopadu 1999 pro Radu ECOFIN o kodexu chování
(zdanění podniků) (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_en.htm
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daních z kapitálových vkladů. Soudní dvůr rovněž vynesl mnoho rozsudků o přímém zdanění
občanů EU.
V rámci agendy EU patří mezi přední otázky daňové politiky boj proti daňovým únikům a
vyhýbání se daňovým povinnostem a Komise z něj učinila prioritu[3]. Týká se jak přímých daní
(především opatření proti škodlivým daňovým praktikám), tak i nepřímých (neplacení DPH).
Je založen zejména na sdílení informací. V EU se v důsledku daňových úniků a vyhýbání se
daňovým povinnostem každoročně ztratí přibližně 1 bilion EUR daňových příjmů, což ohrožuje
spravedlivou hospodářskou soutěž a způsobuje obrovskou ztrátu státního příjmu. Za účelem
potírání daňových podvodů přijala Komise akční plán (COM(2012)0722) a dvě doporučení,
jedno o agresivním daňovém plánování (C(2012)8806) a druhé o podpoře řádné správy v oblasti
daní (C(2012)8805). Tato doporučení navazovala na sdělení z června 2012 o konkrétních
způsobech, jak posílit boj proti daňovým podvodům a daňovým únikům (COM(2012)0351).
V květnu 2013 přijala Rada závěry o daňových únicích a daňových podvodech[4], v nichž je
zdůrazněna nutnost propojit úsilí na úrovni jednotlivých zemí, EU i na celosvětové úrovni,
a potvrzena podpora práci v rámci skupin G8, G20 a OECD v oblasti automatické výměny
informací. Rada při téže příležitosti rovněž diskutovala o revizi směrnice o zdanění příjmů
z úspor, jejímž cílem je rozšířit oblast působnosti směrnice na všechny druhy příjmů z úspor
a na všechny produkty, z nichž plynou úroky. Dne 24. března 2014 Rada přijala směrnici,
kterou se mění směrnice EU o zdanění příjmů z úspor (2003/48/ES). Pozměněná směrnice
rozšíří oblast působnosti stávajících pravidel s cílem odstranit některé nedostatky, a to tím, že
posílí pravidla EU o výměně informací o příjmech z úspor a umožní, aby členské státy mohly
účinněji zasahovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům. Členské státy mají přijmout
vnitrostátní právní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 2016.
Zpřísnění daňových předpisů EU platných pro příjmy právnických osob, které se týkají
agresivního daňového plánování (transakce podléhající vnitropodnikovému oceňování,
vnitroskupinové operace), předcházení škodlivé daňové soutěži a zlepšení dodržování daňových
předpisů v oblasti DPH může napomoci k zacelení mezer v daňové oblasti. Projednávání
těchto mezer je součástí legislativního procesu EU. Určitého pokroku bylo dosaženo
například v oblastech daňového režimu vnitroskupinových operací a transakcí podléhajících
vnitropodnikovému oceňování[5]. Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmu
právnických osob by mohlo odstranit řadu příležitosti k daňovému plánování a zároveň i
většinu daňových překážek, které ovlivňují hospodářskou účinnost jednotného trhu. Návrh
se projednává již tři roky, ovšem bez jakéhokoliv pokroku. S ohledem na obavy spojené s
využíváním daňových výměrů ku prospěchu nadnárodních společností se nicméně dá očekávat,
že bude znovu podán k projednání.
Na mezinárodní úrovni došlo k pokroku v oblasti sdílení informací. Dohoda ze dne 29. října
2014 o brzkém provedení nového globálního standardu OECD pro „automatickou výměnu
informací“ (AEOI) stanovuje, že informace, jež signatáři (50 zemí včetně 28 členských států
EU) shromáždí od 31. prosince 2015, budou součástí systému výměny informací již v roce 2017,
namísto roku 2018. Americký zákon o podávání informací o zahraničních účtech pro daňové
účely (FATCA) z roku 2010 obsahuje prvky podobné těm ve standardu OECD. Členské státy
EU budou standard AEOI uplatňovat od roku 2017 na základě revidované směrnice o správní
spolupráci, jejímž cílem je transpozice globálního standardu OECD do právních předpisů EU,

[3]Viz dopis předsedy Komise Junckera a místopředsedy Timmermanse předsedům Rady a Parlamentu ze dne 12.
listopadu 2014.
[4]Dokument Rady 9405/13.
[5]Například ve směrnici Rady 2014/86/ES ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2011/96/EU
o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států (daňový režim
vnitroskupinových operací).
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http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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jak bylo schváleno Radou dne 14. října 2014. Jelikož jsou ustanovení směrnice o zdanění příjmů
z úspor omezenějšího rozsahu, bude pozastavena, jakmile se začne uplatňovat standard AEOI.
Akční plán G20/OECD v oblasti oslabování daňové základny a přesouvání zisku řeší mezery
ve vnitrostátních daňových systémech, kterých zneužívají nadnárodní společnosti k tomu, aby
se vyhnuly placení daní či aby snížily své zdanitelné příjmy.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament obecně schválil hlavní směry programů Komise v oblasti zdanění. V různých
zprávách uznal, že daňová soutěž může „být efektivním nástrojem snížení vysoké míry
zdanění“ a mohla by přispět ke snížení administrativní zátěže, ke zvýšení konkurenceschopnosti
a k modernizaci evropského sociálního modelu. Bylo určeno několik oblastí, v nichž je
nutné přijmout kroky na úrovni EU, mezi něž patří: odstranění diskriminace, dvojího zdanění
a administrativních překážek; přechod k definitivnímu systému DPH, který by plně uplatňoval
zásadu země původu; prosazování zásady „znečišťovatel platí“ v oblasti zdanění energií.
Zachování jednomyslnosti pro všechna rozhodnutí v daňové oblasti ztěžuje dosažení takové
úrovně daňové koordinace, která je pro EU nezbytná, a Komise předložila návrhy zajišťující
přechod k hlasování kvalifikovanou většinou, pokud jde o některá hlediska zdanění. Členské
státy však s těmito návrhy nesouhlasily.
Dne 2. února 2010 přijal Parlament zprávu o podpoře řádné správy v daňové oblasti[6], v níž
prosazuje odpovědnou daňovou politiku, transparentnost a výměnu informací na všech úrovních
(vnitrostátní, evropské a celosvětové) a spravedlivou hospodářskou soutěž.
Dne 12. prosince 2013 přijal Parlament usnesení o výzvě k jasným a závazným opatřením
na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem v EU[7] na základě akčního
plánu Komise pro boj proti daňovým podvodům. Uvítal úsilí Komise o zesílení boje proti
daňovým podvodům, daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování, zaměřené na
snížení daňového deficitu.
Dne 25. března 2015 přijal Parlament usnesení o výroční zprávě o daních za rok 2014[8], kterou
připravil Hospodářský a měnový výbor. V usnesení jsou identifikovány tři prioritní oblasti pro
daňovou politiku EU: (i) posílení přínosů vnitřního trhu pomocí daňové politiky; (ii) boj proti
daňovým podvodům, daňovým únikům, agresivnímu daňovému plánování a daňovým rájům;
a (iii) podpora životaschopné daňové koordinace v zájmu dlouhodobé hospodářské politiky
orientované na růst.
Usnesení vítá dohodu o automatické výměně informací a vyzývá k definitivnímu zrušení
bankovního tajemství v rámci EU do června 2015. Dále vyzývá k tomu, aby byly do 30. června
2015 uzavřeny daňové dohody také se třetími zeměmi a aby koordinovaný postup na úrovni
EU uplatňoval standardy transparentnosti ve vztahu ke třetím zemím prostřednictvím začlenění
těchto standardů do budoucích obchodních smluv.
Dario Paternoster
05/2016

[6]Úř. věst. C 341, 16.12.2010, s. 29.
[7]Přijaté texty, P7_TA(2013)0593.
[8]Přijaté texty, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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