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NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil následující návrhy: 

1. vítá nedávné iniciativy Komise a vybízí členské státy, aby zintenzivnily boj proti daňovým 

podvodům a únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem, podporovaly jasnější, 

transparentnější a spravedlivější rozhodnutí o daňovém režimu, bojovaly proti 

agresivnímu daňovému plánování, bránily dvojímu zdanění a nezdanění a ukončily 

nespravedlivou a škodlivou vzájemnou daňovou konkurenci; 

2. vyzývá k opětovnému spuštění režimu společného konsolidovaného základu daně 

z příjmů právnických osob a naléhavě žádá o jeho plné uplatňování na základě 

komplexního posouzení dopadů, při dodržování subsidiarity a za použití řádných 

nástrojů, které předejdou jeho zneužívání; domnívá se, že tento režim by se měl vyhnout 

zbytečné administrativní zátěži a nákladům na dodržování předpisů a měl by odstranit 

mezery v systémech jednotlivých členských států; domnívá se také, že by tento režim měl 

doplňovat zavedení veřejného a transparentního podávání zpráv po jednotlivých zemích 

pro nadnárodní společnosti; 

3. připomíná, že navzdory nedávnému vývoji nejsou na úrovni Rady přijímána žádná 

významná rozhodnutí o zdanění právnických osob, a domnívá se, že režim společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob je významným krokem 

směrem k další integraci Unie; 

4. oceňuje přístup Komise, která předložila nejprve společný základ daně z příjmů 

právnických osob (bez konsolidace) a která do doby, než bude znovu zavedena 

konsolidace, zahrne prvek přeshraničních úlev; poukazuje na to, že tento prvek není 

dokonalou náhradou konsolidace a že bude určitou dobu trvat, než se tento režim stane 

plně funkčním; 

5. domnívá se, že fiskální politiky a daně z přijmu právnických osob by měly být důležitým 

nástrojem na podporu inovací, konkurenceschopnosti, růstu, tvorby pracovních míst 

a investic; domnívá se, že členské státy musí skrze účinnější, podstatně méně vyhýbavé, 

transparentnější a spravedlivější zacházení se všemi společnostmi podpořit atraktivní, 

konkurenceschopné a stabilní podnikatelské prostředí, které by umožnilo podnikům – 

včetně malých a středních podniků, inovativních podniků, rodinných podniků, osob 

samostatně výdělečně činných a svobodných povolání – jednodušší fungování napříč 

hranicemi v rámci Unie, a to i za účelem přilákání více zahraničních investic; odsuzuje 

používání nástrojů agresivního daňového plánování ze strany nadnárodních společností, 

které mají oproti malým a středním podnikům výhodu, a přispívají tak ke snižování jejich 

konkurenceschopnosti; vyzývá k podpoře konkurenceschopných, jednoduchých 

a koordinovanějších daňových systémů s nižším počtem daňových výjimek a odstranění 

škodlivých daňových opatření v úzké spolupráci s členskými státy a mezi členskými 

státy; 

6. je pevně přesvědčen, že boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a vyhýbání se 

daňové povinnosti by měl probíhat v širším kontextu a měl by odpovídat doporučením 

OECD; žádá Komisi, aby předložila návrh na vytvoření kritérií, která by definovala 

„daňové ráje“ na základě definice Unie, a aby v této věci jménem Unie vyjednala daňové 

dohody se třetími zeměmi; zdůrazňuje, že skutečnost, že neexistuje taková společná 
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definice, narušuje vnitřní trh a vede k právní nejistotě; 

7. zdůrazňuje, že daně a dividendy se musí platit v zemích, kde probíhá hospodářská činnost 

nebo kde vzniká přidaná hodnota a kde jsou využívány veřejné služby a infrastruktura; 

žádá členské státy, aby tyto zásady ve vnitrostátních právních předpisech dodržovaly; 

vyjadřuje politování nad tím, že složitost a rozdíly vnitrostátních daňových systémů se 

využívají pro účely agresivního daňového plánování;  

8. zdůrazňuje v tomto ohledu, že jsou potřebná jasná, transparentní a ucelená pravidla pro 

účtování zisku a vytváření hodnoty; 

9. podporuje zásadu transparentnosti a automatické výměny informací v oblasti daňových 

režimů mezi daňovými orgány; konstatuje, že to může vést ke zvýšení vzájemné důvěry 

mezi členskými státy; je přesvědčen, že daňová rozhodnutí jsou používána k zajištění 

právní jistoty a podnikatelského prostředí příznivého pro plátce daní; 

10. poukazuje na to, že digitalizace je také výzvou pro vnitrostátní daňové systémy 

a přeshraniční aktivity; zdůrazňuje v tomto ohledu potřebu konzistentního uplatňování 

obecných zásad pro zdanění právnických osob; vyzývá Komisi, aby prosazovala 

jednotnou definici pojmů „stálá provozovna“ a „ekonomická podstata“ digitálních 

společností, s cílem zlepšit posuzování zisků vytvářených v dané oblasti, aby podle nich 

mohly být stanovovány odpovídající daňové odvody; 

11. je přesvědčen, že základní zásady transparentnosti a odpovědnosti v oblasti řízení 

a správy podniků přispějí k posílení a stabilitě hospodářství tím, že se omezí výkyvy trhu 

a zvýší důvěra v podniky; požaduje veřejné podávání zpráv o činnosti podniků 

v jednotlivých zemích od velkých podniků ve všech odvětvích, aby se zvýšila 

transparentnost, pokud jde o jejich činnosti a zejména o vytvořené zisky, odvedené daně 

ze zisku a získané dotace; je přesvědčen, že povinné předkládání zpráv v této oblasti je 

důležitým prvkem odpovědnosti podniků vůči akcionářům a společnosti; 

12. je přesvědčen, že aby vnitřní trh mohl fungovat efektivněji, potřebuje transparentnější, 

kooperativnější a progresivněji sladěný daňový rámec; zdůrazňuje skutečnost, že 

v současné situaci mohou malé a střední podniky v Unii čelit nespravedlivé hospodářské 

soutěži v porovnání s nadnárodními společnostmi, které mohou uměle přetvářet svou 

strukturu s cílem snížit své daňové odvody; 

13. je přesvědčen, že by měla být zohledněna svrchovaná práva členských států a rovněž 

rozdíly v odvětví hospodářství, obchodu a podnikání, pokud jde o to, jak ovlivňují růst 

a rozvoj a rovněž sociální soudržnost v členských státech a v Unii jako celku; 

14. podtrhuje, že je důležité zajistit, aby bylo dosaženo objektivní daňové transparentnosti 

a zároveň aby byla zajištěna ochrana osobních údajů, důvěrnost vyměňovaných informací 

a svoboda podnikání; podporuje v této souvislosti nalezení řešení, která vytvoří 

rovnováhu mezi transparentností a důvěrností; 

15. zdůrazňuje, že iniciativy Unie by neměly vést ke zbytečnému zvyšování administrativní 

zátěže ani nákladů na dodržování předpisů; je přesvědčen, že veškeré návrhy by měly být 

zaměřeny na zvýšení právní jistoty, transparentnosti, jednoduchosti a rychlosti 

administrativních postupů;  
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16. připomíná, že přes vynaložené úsilí stále existují případy dvojího zdanění, které je třeba 

vyřešit; podporuje jednodušší, rychlejší a transparentnější řešení, zejména pro malé 

a střední podniky, osoby samostatně výdělečně činné a svobodná povolání; navrhuje 

zjednodušit využívání úlevy z daní zaplacených v cizí zemi; 

17. konstatuje, že komplikovanost bilaterálních a multilaterálních úmluv o daních často vede 

k tvorbě mezer, které v kombinaci s vnitrostátními daňovými systémy umožňují vyhýbání 

se daňovým povinnostem; 

18. zdůrazňuje potřebu automatické, transparentní, okamžité a úplné výměny informací 

(včetně daňových rozhodnutí) mezi příslušnými daňovými orgány, která by mohla mít 

podobu centrálního rejstříku Unie, a vybízí k lepší výměně informací mezi příslušnými 

orgány v daňových záležitostech; 

19. domnívá se, že Komise a členské státy by měly dále rozvíjet elektronická řešení 

uplatnitelná v postupech týkajících se daní s cílem snižovat administrativní zátěž 

a zjednodušovat přeshraniční postupy; 

20. zdůrazňuje význam silné daňové svrchovanosti a vyzývá k tomu, aby daňová oblast 

zůstala ve vnitrostátní kompetenci jednotlivých členských států, jak stanoví Smlouva; 

vybízí nicméně k posílení výměny informací týkajících se daní mezi příslušnými orgány; 

21. navrhuje, aby Komise posoudila dopad stávajících zvláštních ekonomických zón v Unii, 

které se využívají pro účely posílení růstu a hospodářského oživení ve vymezených 

oblastech, např. pohraničních oblastech, na něž tvrdě dopadla krize nebo v nichž panuje 

vysoká míra nezaměstnanosti; v tomto ohledu podporuje výměnu osvědčených postupů 

mezi daňovými orgány; zdůrazňuje, že politiky, jejichž cílem je poskytovat daňové 

výhody znevýhodněným regionům, musí být v souladu s cíli Unie, kterými je nastolení 

větší daňové transparentnosti a boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem a proti 

daňovým podvodům, a nesmí podkopávat stávající právní rámec EU pro regionální 

podporu;  

22. požaduje, aby přístup k údajům o skutečném konečném majiteli či majitelích podniků 

přítomných v Unii podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/8491 

zahrnoval rovněž údaje o celkové efektivní daňové sazbě pro dané podniky na základě 

účetních závěrek vypracovaných a zveřejněných na základě směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2013/34/EU2 a aby byl přístup k těmto údajům přímý, probíhal online, 

nevyžadoval žádné nadbytečné formality a byl poskytován v jazyce, který je pro příslušné 

daňové orgány snadno srozumitelný; 

23. zdůrazňuje, že základní podmínkou pro zajištění dlouhodobé hospodářské stability v Unii 

je dosažení fiskální unie; 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání 

finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 

2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73). 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, 

konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 

182, 29.6.2013, s. 19). 
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24. je přesvědčen, že iniciativy usilující o účinnější danění právnických osob by měly 

zahrnovat návrhy na zlepšení podnikatelského prostředí pro začínající podniky (tzv. start-

ups), jako jsou např. daňové pobídky pro investory podporující zpětné investování 

kapitálových zisků do rizikovějších malých podniků v Unii nebo vyjasněná daňová 

pravidla, která se uplatňují na akciové opce; 

25. v očekávání plného zavedení konsolidovaného společného základu daně z příjmů 

právnických osob zdůrazňuje, že je třeba podporovat práci zvláštního výboru pro daňová 

rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (TAXE), který vyšetřuje 

zneužívání režimů typu „patent box“, fiktivních podniků a dalších praktik daňové 

optimalizace zaměřených na minimalizaci daní nebo na vyhýbání se daňové povinnosti, 

neboť jakékoli vyhýbání se daním v konečném důsledku vede ke zvýšení veřejného dluhu 

nebo ke zvýšení daní pro malé a střední podniky a občany; 

26. vybízí k zavedení pravidla, podle nějž by veřejné subjekty – včetně Unie, členských států 

a podniků, které vlastní – nesměly vyplácet veřejné prostředky podnikům, které 

nezveřejnily své skutečné konečné majitele, celkovou efektivní daňovou sazbu daně 

z příjmu a zprávy o činnosti v jednotlivých zemích; 

27. žádá Komisi, aby navrhla harmonizovaná kritéria pro osvobození investic podniků do 

výzkumu a vývoje od daně s cílem splnit cíl Unie v oblasti výdajů na výzkum, kterým je 

dosáhnout 3 % HDP do roku 2020; 

28. vyzývá Komisi, aby se nezdráhala využívat článek 116 SFEU, který Parlamentu a Radě 

poskytuje nezbytný právní základ pro přijímání opatření řádným legislativním postupem 

s cílem odstranit praktiky, které narušují hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, jako je 

např. daňová soutěž, jak ji uplatňují členské státy prostřednictvím netransparentních 

a nespravedlivých daňových rozhodnutí (tzv. tax rulings); 

29. naléhavě vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila legislativní návrh zavádějící 

společný základ daně z příjmu právnických osob s cílem zdokonalit podnikatelské 

prostředí a bojovat proti vyhýbání se daňovým povinnostem v Unii. 
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