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OBECNÁ DAŇOVÁ POLITIKA

Daňové pravomoci spočívají v rukou členských států, přičemž EU má jen omezenou
působnost. Vzhledem k tomu, že daňová politika EU je zaměřena na hladké
fungování jednotného trhu, byla harmonizace nepřímých daní řešena dříve než daně
přímé. Boj proti škodlivým daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem
se nedávno stal politickou prioritou. Daňová opatření musí být přijímána členskými
státy jednomyslně. Evropský parlament má právo být konzultován ohledně daňových
záležitostí: pokud jde o rozpočtové otázky, je dokonce spolunormotvůrcem.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Kapitola Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) obsahující daňová ustanovení
(články 110–113), 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, přičemž 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, pokud jde o postup přijímání aktů,
je skutečnost, že Rada rozhoduje o návrhu Komise jednomyslně a s Parlamentem jsou
tyto záležitosti konzultovány. Ustanovení přijatá v daňové oblasti zahrnují směrnice
sbližující vnitrostátní ustanovení a rozhodnutí Rady. Komise je pevně přesvědčena,
že zachování jednomyslnosti pro všechna rozhodnutí v daňové oblasti ztěžuje
dosažení takové úrovně daňové koordinace, kterou EU potřebuje, proto předložila
návrhy zajišťující přechod k hlasování kvalifikovanou většinou v některých daňových
oblastech. Členské státy však tyto návrhy odmítly.
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
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je zaměřen na hladké fungování jednotného trhu, byla harmonizace nepřímých daní
řešena přednostně a důkladněji než přímé daně.

CÍLE

Strategie EU v oblasti daňové politiky je vysvětlena ve sdělení Komise „Daňová
politika v Evropské unii – Priority pro příští roky“ a v neposlední řadě v publikaci
„Daně – podpora vnitřního trhu a hospodářského růstu: na cestě k jednoduchému,
spravedlivému a účinnému zdanění v Evropské unii“. Pravomoc zavádět, odstraňovat
nebo upravovat daně zůstává v rukou členských států. Jestliže členské státy 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 a daňovým únikům a podpora širší spolupráce mezi daňovými správami při
zajišťování kontroly a v boji proti podvodům. Větší koordinace daňové politiky by
zajistila, aby daňové politiky členských států podporovaly širší politické cíle EU, jak jsou
stanoveny v Aktu o jednotném trhu. Zdanění je navíc jedním z klíčových politických
opatření sledovaných v rámci evropského semestru, ročního cyklu koordinace
hospodářských politik; řada doporučení pro jednotlivé členské státy se pravidelně
dotýká boje proti agresivnímu daňovému plánování, daňovým únikům nebo vyhýbání
se daňovým povinnostem.

INICIATIVY A VÝVOJ

Výroční zpráva Komise o zdanění představuje dosažené úspěchy EU a daňové
záležitosti, které je třeba dále řešit. Boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem,
daňovým únikům a daňovým podvodům na úrovni EU i na celosvětové úrovni je
i nadále jedním z hlavních témat činnosti orgánů EU. Pokračovala také práce na tom,
aby zdanění právnických osob v EU bylo spravedlivější a lépe přizpůsobené moderní
digitální ekonomice na vnitřním trhu. Mezi hlavní iniciativy patří:
— Směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (přijatá v roce 2016

a pozměněná v roce 2017) stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým
povinnostem, které přímo ovlivňují fungování vnitřního trhu, a řeší hybridní
nesoulady se zeměmi mimo EU.

— Směrnice o správní spolupráci (DAC), která byla zavedena v roce 2011 za
účelem posílení výměny daňových informací, byla v posledních letech několikrát
změněna, naposledy dne 22. března 2021 směrnicí DAC 7, kterou je ještě
třeba provést (viz níže). Předtím byly poslední změny provedeny prostřednictvím
směrnice DAC 6 přijaté dne 25. května 2018. Tato směrnice obsahuje požadavek,
aby zprostředkovatelé, jako jsou konzultanti, právníci nebo finanční instituce,
oznamovali určitá daňová opatření místním daňovým orgánům, které by si pak
měly automaticky vyměňovat informace shromážděné v celé EU.

— Dne 15. července 2020 přijala Komise daňový balíček pro spravedlivé
a jednoduché zdanění, který se skládá ze tří samostatných, avšak vzájemně
se doplňujících iniciativ: 1) akční plán pro spravedlivé a jednoduché zdanění
podporující oživení: soubor 25 iniciativ, které má Komise přijmout a provést
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do roku 2024 s cílem dosáhnout spravedlivějšího, jednoduššího zdanění lépe
přizpůsobeného moderním technologiím; 2) revize směrnice o správní spolupráci
(DAC 7), kterou Rada formálně přijala dne 22. března 2021 a jejímž cílem je zajistit,
aby si členské státy automaticky vyměňovaly informace o příjmech prodejců na
digitálních platformách bez ohledu na to, zda se platforma nachází v EU, či
nikoli; návrh na další revizi směrnice o správní spolupráci (DAC 8) s cílem řešit
výměnu informací o kryptoaktivech a elektronických penězích, která dosud nebyla
dokončena, a 3) sdělení o řádné daňové správě v EU i mimo ni.

— Dne 18. května 2021 Komise zveřejnila sdělení o zdanění podniků pro 21. století,
v němž vyzvala k tomu, aby opatření EU v oblasti zdanění podniků byla začleněna
do komplexní daňové agendy EU, a navrhla řadu opatření k zajištění spravedlivého
a účinného zdanění. Sdělení rovněž podporuje návrh dlouhodobého rámce
zdanění podniků (BEFIT – Podnikání v Evropě: Rámec pro zdanění příjmů), který
by směřoval ke společnému souboru daňových pravidel a zajistil spravedlivější
rozdělení daňových práv mezi členské státy.

— Dne 1. ledna 2018 vstoupila v platnost nová pravidla, která zavazují členské státy,
aby daňovým orgánům zpřístupnily údaje shromážděné v rámci právních předpisů
proti praní peněz. Cílem směrnic proti praní peněz – čtvrtá směrnice o boji proti
praní peněz (AMLD4) a pátá směrnice o boji proti praní peněz (AMLD5) – je
zabránit využívání evropského finančního systému pro praní peněz a financování
terorismu. Cílem je zajistit, aby vnitrostátní daňové orgány měly přímý přístup
k informacím o skutečných vlastnících společností, svěřenských fondů a dalších
subjektů, jakož i o záznamech společností o hloubkových kontrolách zákazníků.
Pravidla by rovněž měla umožňovat správcům daně rychle a účinně reagovat na
případy daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem.

Legislativní návrh týkající se boje proti praní peněz, který Komise předložila
v červenci 2021, zahrnuje:
— nový návrh o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo

financování terorismu,

— návrh na zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu,

— návrh o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých
kryptoaktiv.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament obecně souhlasí s hlavními směry programů Komise v daňové
oblasti, jejichž politickou prioritou je ve stávajícím legislativním období, stejně jako
tomu bylo v minulém legislativním období, boj proti daňovým podvodům a vyhýbání se
daňovým povinnostem a boj proti praní peněz. Doporučení Parlamentu v této oblasti
čerpala z práce několika výborů ad hoc.
První z nich, Výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo
účinkem (TAXE), upozornil na zjevný paradox, totiž na to, že volná hospodářská soutěž
v daňové oblasti a nedostatečná spolupráce mezi členskými státy vede k přerušení
spojení mezi místem, kde je vytvářena hodnota, a místem, kde jsou zisky daněny,
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což má za následek erozi základu daně z příjmů právnických osob a ztrátu příjmů
v některých zemích, z nichž na některé se přitom vztahovala úsporná opatření.
V souvislosti s odhaleními v dokumentech Panama Papers a Lux Leaks, jež ukázaly
potřebu větší spolupráce a transparentnosti na celosvětové úrovni, navázal na činnost
výboru TAXE výbor TAXE 2. V jeho závěrečné zprávě přijaté Parlamentem v podobě
usnesení ze dne 6. července 2016 se žádá, aby sankce vůči nespolupracujícím
daňovým jurisdikcím zahrnutým na černé listině daňových rájů byly uplatněny rovněž
na společnosti, banky a účetní a právnické firmy s možností odnětí oprávnění
k podnikání. Ve zprávě byly zdůrazněny negativní důsledky daňových režimů pro příjmy
z patentů, které ve většině případů využívají nadnárodní společnosti pro účely vyhýbání
se daňovým povinnostem.
Výbor pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (PANA)
vycházel z práce výborů TAXE a TAXE 2 a z usnesení Parlamentu z prosince 2015
o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně
z příjmu právnických osob, které stanovilo regulační a kontrolní úkoly v rámci řešení
daňových otázek.
Cílem výboru TAX3 – Výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým
povinnostem a daňové úniky – bylo pokračovat v práci výborů TAXE, TAXE 2 a PANA
a prozkoumat otázky týkající se digitálního zdanění, programů státního občanství
a podvodů v oblasti DPH.
Jeho závěrečnou zprávu přijal Parlament na plenárním zasedání dne 26. března 2019.
Výbor zdůraznil, že tyto předpisy je třeba naléhavě a průběžně reformovat, tak aby
mezinárodní, unijní a vnitrostátní daňové systémy odpovídaly novým hospodářským,
sociálním a technologickým výzvám 21. století. Došel k závěru, že současné daňové
systémy a účetní metody nestačí tempu tohoto vývoje a neumožňují zajistit, aby všichni
účastníci trhu platili spravedlivý díl daní. Poslanci uvítali skutečnost, že Komise během
minulého funkčního období předložila 26 legislativních návrhů, jejichž cílem bylo zaplnit
některé mezery, zlepšit boj proti finanční trestné činnosti a agresivnímu daňovému
plánování a posílit účinnost vybírání daní a daňovou spravedlnost. Vyjádřili však
hluboké politování nad tím, že se v Radě nepodařilo pokročit při přijímání důležitých
iniciativ týkajících se reformy daně z příjmů právnických osob, které v důsledku
nedostatku skutečné politické vůle stále ještě nebyly dokončeny. Vyzvali k rychlému
přijetí iniciativ EU, jež dosud nebyly dokončeny, a k pečlivému sledování jejich
provádění s cílem zajistit účinnost a náležité prosazování, aby bylo možné reagovat na
proměnlivost daňových podvodů, daňových úniků a agresivního daňového plánování.
Konstatovali rovněž, že by EU měla přijmout široce koncipovanou strategii, která
prostřednictvím vhodných politických opatření podpoří členské státy, aby upustily od
svých současných škodlivých daňových systémů a zavedly daňový systém slučitelný
s právním rámcem EU a s duchem Smluv EU.
Podvýbor pro daňové záležitosti (FISC) Hospodářského a měnového výboru byl zřízen
v září 2020, aby pokračoval v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem, který
Parlament zahájil během předchozího volebního období. Jeho cílem je zajistit, aby
Parlament podporoval spravedlivé zdanění na vnitrostátní úrovni, na úrovni EU i na
celosvětové úrovni. S ohledem na výzvu, kterou představuje podpora udržitelného
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hospodářského oživení v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, je navíc úkolem
výboru přispívat k vypracování jednodušší, účinnější a udržitelnější daňové politiky EU.
Parlament již na základě zpráv výboru FISC přijal dvě usnesení:
— Usnesení ze dne 15. února 2022 o dopadu vnitrostátních daňových reforem na

hospodářství EU. Kromě jiných závěrů uvítal historickou dohodu, které dosáhly
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a skupina G20
ohledně reformy mezinárodního daňového systému s cílem zajistit spravedlivější
rozdělení zisků a daňových práv mezi zeměmi s ohledem na největší nadnárodní
společnosti, včetně částečného přesunutí daňových práv do zemí, kde je
vytvářena hodnota, a stanovení celosvětové minimální efektivní daňové sazby ve
výši 15 %.

— Usnesení ze dne 21. října 2021 o dokumentech Pandora Papers: důsledky pro úsilí
v boji proti praní peněz, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem.
V tomto usnesení Parlament vyzval EU, aby odstranila mezery, které umožňují
rozsáhlé vyhýbání se daňovým povinnostem, praní peněz a daňové úniky. Vyzval
rovněž Komisi, aby podnikla právní kroky proti členským státům, které stávající
právní předpisy řádně neuplatňují.

Jost Angerer
08/2022
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