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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

I. Úvod 

 

Tento návrh spolu s návrhem směrnice Rady o společném základu daně z příjmu právnických 

osob (2016/0337 (CNS)) představují obnovení iniciativy Komise z roku 2011 v oblasti 

společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob v EU. Účelem těchto 

dvou návrhů je poskytnout právní předpisy EU v této oblasti, které by odpovídaly 

globalizovanějšímu, mobilnějšímu a digitálnějšímu hospodářskému prostředí, v němž je pro 

členské státy stále obtížnější jednostrannými opatřeními účinně bojovat proti praktikám 

agresivního daňového plánování za účelem ochrany svých vnitrostátních základů daně před 

jejich erozí a přesouváním zisku. 

 

II. Účinné provádění konsolidace 

 

Provádění společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob je klíčové 

v boji za dosažení daňové spravedlnosti mezi podniky v rámci EU i mimo ni. Jednou 

z hlavních hrozeb pro daňovou spravedlnost je rozšířená praktika přesouvání zisků. Společný 

konsolidovaný základ z daně příjmu právnických osob po svém plném provedení umožní 

pomocí vzorce založeného na třech faktorech o stejné váze, odolnějších vůči agresivnímu 

daňovému plánování než převodní ceny, přiřadit příjmy tam, kde byla vytvořena hodnota. 

Tímto způsobem by se mohlo zabránit mezerám mezi vnitrostátními daňovými systémy, a to 

především převodním cenám, které představují přibližně 70 % celkového přesouvání zisků 

v EU, a mohl by se udělat významný krok směrem ke spravedlivému, účinnému 

a transparentnímu daňovému systému. Na tyto dva návrhy by se tedy mělo pohlížet jako na 

balíček a měly by být prováděny současně, aby se dosáhlo větší daňové spravedlnosti. 

Společný konsolidovaný základ daně z příjmu by měl být zaveden do konce roku 2020. 

 

V souvislosti s všeobecnou spravedlivostí našich daňových systémů musí právnické osoby 

nést svůj díl zátěže, a je tedy důležité, aby nová osvobození od daně neměla za následek erozi 

základu daně. Je třeba podpořit opatření, která vytvářejí pobídky pro soukromé subjekty, aby 

investovaly do reálné ekonomiky, jelikož současná investiční mezera v EU je jedním 

z klíčových zdrojů jejích ekonomických slabin. Daňové úlevy pro podniky je však třeba 

vypracovat pečlivě a provádět pouze v případě, že mají jasný pozitivní dopad na pracovní 

příležitosti a růst a je vyloučeno jakékoliv riziko vzniku nových mezer v daňových systémech. 

Podpora inovací a investic by měla tedy probíhat prostřednictvím veřejných subvencí spíše 

než prostřednictvím daňových úlev. 

 

Za účelem účinného boje proti strukturám agresivního daňového plánování a také zabránění 

existenci dvou souběžných daňových režimů by společný konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob měl být povinný pro všechny společnosti s obratem nad 40 milionů EUR. 

Prahové hodnoty pro mikropodniky, malé a střední podniky a velké podniky byly definovány 

již dávno. Toto pojetí má svůj původ ve čtvrté směrnici v oblasti práva společností z roku 

1978. Komise dosud uspokojivě neodůvodnila potřebu zavést nové prahové hodnoty. Protože 

malé a střední podniky nemají zdroje na to, aby za účelem umělého přesouvání zisku 

investovaly do struktur společnosti typu poštovní schránka, jsou vůči nadnárodním podnikům 
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znevýhodňovány v hospodářské soutěži. Aby byl zajištěn zdravý jednotný trh, je nezbytné 

vytvořit spravedlivý, efektivní, transparentní a prorůstový systém společného základu daně 

z příjmu právnických osob, který bude vycházet ze zásady, že zisky by měly být zdaněny 

v zemi, kde jsou vytvářeny. 

 

Je nutné zohlednit digitální změnu podnikatelského prostředí a definovat koncept digitální 

provozovny podniku. Se společnostmi, které mají příjmy v členském státě, aniž by v tomto 

členském státě měly fyzickou provozovnu, musí být zacházeno stejně jako se společnostmi, 

které zde fyzickou provozovnu mají. CCCTB musí tedy platit i pro digitální právnické osoby. 

 

III. Zavedení minimální sazby daně z příjmu právnických osob v návrhu 

 

Společná a spravedlivá minimální sazba daně z příjmu právnických osob je jediným 

způsobem, jak nastolit rovné a spravedlivé zacházení s různými subjekty vykonávajícími 

podnikatelskou činnost v EU a v rámci širší komunity daňových subjektů. Neschopnost zavést 

tuto minimální sazbu povede k situaci, kdy bude narůstat úsilí o co nejnižší daňové sazby. 

Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob bude znamenat, že členské 

státy si již nebudou moci konkurovat prostřednictvím základů daně, a zvýší se tedy 

ekonomické pobídky ke konkurenci prostřednictvím daňových sazeb. Průměrná sazba daně 

z příjmu právnických osob v EU klesla z 35 % v 90. letech minulého století na dnešních 

22,5 %. Za účelem ukončení úsilí o co nejnižší sazbu daně z příjmu právnických osob na 

úrovni EU je třeba zavést minimální sazbu daně právnických osob ve výši 25 %. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný 

výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:  

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Společnosti, které chtějí podnikat 

přeshraničně v rámci Unie, se setkávají s 

vážnými překážkami a narušeními trhu v 

důsledku existence 28 rozdílných systémů 

daně z příjmů právnických osob. Struktury 

daňového plánování jsou navíc postupem 

času stále důmyslnější s tím, jak se 

rozvíjejí v různých jurisdikcích a účinně 

využívají drobných technických detailů 

jednoho daňového systému nebo nesouladu 

mezi dvěma či více daňovými systémy za 

účelem snížení daňové povinnosti 

(1) Společnosti, které chtějí podnikat 

přeshraničně v rámci Unie, se setkávají s 

vážnými překážkami a narušeními trhu v 

důsledku existence 28 rozdílných systémů 

daně z příjmů právnických osob. Struktury 

daňového plánování jsou navíc s tím, jak se 

rozvíjejí v různých jurisdikcích a účinně 

využívají drobných technických detailů 

jednoho daňového systému nebo nesouladu 

mezi dvěma či více daňovými systémy za 

účelem snížení daňové povinnosti 

společností, postupem času stále 



 

AD\1135637CS.docx 5/17 PE602.928v04-00 

 CS 

společností. Ačkoli tyto situace ukazují na 

nedostatky zcela odlišné povahy, obě 

vytvářejí překážky bránící řádnému 

fungování vnitřního trhu. Opatření k 

nápravě těchto problémů proto musí řešit 

oba typy nedostatků na trhu. 

agresivnější a důmyslnější. Ačkoli tyto 

situace ukazují na nedostatky zcela odlišné 

povahy, obě vytvářejí překážky bránící 

řádnému fungování vnitřního trhu. V rámci 

globalizovanějšího, mobilnějšího a 

digitálnějšího hospodářského rámce 

musejí opatření k nápravě těchto problémů 

proto řešit oba typy nedostatků na trhu, a to 

sladěním základu daně z příjmů 

právnických osob v Unii a vytvořením 

spravedlivějšího a promyšlenějšího 

obchodního prostředí, v němž by mohly 

společnosti fungovat. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Na podporu řádného fungování 

vnitřního trhu by mělo být prostředí daně z 

příjmů právnických osob v Unii formováno 

v souladu se zásadou, že společnosti platí 

spravedlivý podíl na dani v jurisdikci či 

jurisdikcích, kde vytvářejí zisky. Proto je 

nutné připravit mechanismy, jež odrazují 

společnosti od využívání nesouladu mezi 

vnitrostátními daňovými systémy s cílem 

snížit svou daňovou povinnost. Stejně 

důležité je také podpořit přeshraniční 

obchod a podnikové investice, a tím 

stimulovat růst a hospodářský rozvoj na 

vnitřním trhu. Za tímto účelem je třeba 

napravením nesrovnalostí v působení 

vnitrostátních systémů daně z příjmů 

právnických osob odstranit rizika dvojího 

zdanění a dvojího nezdanění. Aby 

společnosti mohly rozvíjet obchodní 

činnost a rozšiřovat své působení i do 

jiných členských států Unie, potřebují 

zároveň snadno použitelný daňový a právní 

rámec. V tomto kontextu by měly být 

odstraněny zbývající případy diskriminace. 

(2) Na podporu řádného fungování 

vnitřního trhu by mělo být prostředí daně z 

příjmů právnických osob v Unii formováno 

v souladu se zásadou, že společnosti platí 

spravedlivý podíl na dani v jurisdikci či 

jurisdikcích, kde vytvářejí zisky. Systém 

zdanění právnických osob, jenž by pro 

účely výpočtu základu daně z příjmů 

právnických osob umožnil Unii pojímat 

jako jeden trh, by vedl k transparentnější 

činnosti nadnárodních podniků a umožnil 

by veřejnosti posoudit její dopad 

na hospodářství. Proto je nutné připravit 

mechanismy, jež brání společnosti 

využívat nesouladu mezi vnitrostátními 

daňovými systémy s cílem snížit svou 

daňovou povinnost. Skupiny s pobočkami 

v Unii by měly podporovat zásady Unie, 

pokud jde o odpovědné chování v daňové 

oblasti. Stejně důležité je také podpořit 

přeshraniční obchod a podnikové investice, 

a tím stimulovat růst a hospodářský rozvoj 

na vnitřním trhu. Za tímto účelem je třeba 

napravením nesrovnalostí v působení 

vnitrostátních systémů daně z příjmů 

právnických osob odstranit rizika dvojího 

zdanění a dvojího nezdanění. Aby 
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společnosti mohly rozvíjet obchodní 

činnost a rozšiřovat své působení i do 

jiných členských států Unie, potřebují 

zároveň snadno použitelný daňový a právní 

rámec. V tomto kontextu by měly být 

odstraněny i zbývající případy 

diskriminace. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Jak upozorňuje návrh směrnice 

Rady o společném konsolidovaném 

základu daně z příjmů právnických osob 

(CCCTB) z 16. března 20111, daňový 

systém, jenž by pro účely výpočtu základu 

daně z příjmů právnických osob umožnil 

Unii pojímat jako jeden trh by usnadnil 

přeshraniční činnost společností, které jsou 

rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle 

vytvořit z Unie konkurenceschopnější 

místo pro investování v mezinárodním 

měřítku. Návrh CCCTB z roku 2011 se 

zaměřoval na cíl usnadnit rozšíření 

obchodní činnosti společností v rámci 

Unie. Vedle tohoto cíle by se mělo také 

zohlednit, že CCCTB může účinně zlepšit 

fungování vnitřního trhu zavedením 

opatření proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem. V této souvislosti by mělo 

dojít k obnovení CCCTB, aby se stejnou 

mírou řešily oba aspekty: jak usnadnění 

podnikatelské činnosti, tak posílení funkce 

iniciativy v oblasti opatření proti vyhýbání 

se daňové povinnosti. Takový přístup by 

nejlépe sloužil cíli, jímž je odstranění 

narušení fungování vnitřního trhu.  

(3) Jak upozorňuje návrh směrnice 

Rady o společném konsolidovaném 

základu daně z příjmů právnických osob 

(CCCTB)1 z 16. března 2011, daňový 

systém, jenž by pro účely výpočtu základu 

daně z příjmů právnických osob umožnil 

Unii pojímat jako jeden trh by usnadnil 

přeshraniční činnost společností, které jsou 

rezidenty Unie, a přispěl by k dosažení cíle 

vytvořit z Unie konkurenceschopnější 

místo pro investování v mezinárodním 

měřítku. Návrh CCCTB z roku 2011 se 

zaměřoval na cíl usnadnit rozšíření 

obchodní činnosti společností v rámci 

Unie. Vedle tohoto cíle by se mělo také 

zohlednit, že CCCTB může účinně zlepšit 

fungování vnitřního trhu zavedením 

opatření proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem. V této souvislosti by mělo 

dojít k obnovení CCCTB, aby se stejnou 

mírou řešily oba aspekty: jak usnadnění 

podnikatelské činnosti, tak posílení funkce 

iniciativy v oblasti opatření proti vyhýbání 

se daňové povinnosti. Až bude CCCTB 

zaveden ve všech členských státech, měl 

by zajistit, že daně budou placeny v místě 

vzniku zisků. Takový přístup by nejlépe 

sloužil cíli, jímž je odstranění narušení 

fungování vnitřního trhu.  

______________ ________________ 

1 Návrh směrnice Rady (KOM (2001) 121 1 Návrh směrnice Rady (COM (2001) 121 
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v konečném znění/2, 3.10.2011) o 

společném konsolidovaném základu daně z 

příjmů právnických osob 

v konečném znění/2, 3.10.2011) o 

společném konsolidovaném základu daně z 

příjmů právnických osob 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Vzhledem k potřebě jednat rychle, 

aby bylo zajištěno řádné fungování 

vnitřního trhu, na jedné straně usnadněním 

obchodu a investic, na druhé straně 

posílením systému proti praktikám 

vyhýbání se daňové povinnosti, je nutné 

rozdělit ambiciózní iniciativu CCCTB do 

dvou samostatných návrhů. V první fázi by 

se měla dohodnout pravidla společného 

základu daně z příjmů právnických osob, 

ve druhé fázi pak otázka konsolidace. 

(4) Vzhledem k potřebě jednat rychle, 

aby bylo zajištěno řádné fungování 

vnitřního trhu, na jedné straně usnadněním 

obchodu a investic, na druhé straně 

posílením systému proti praktikám 

vyhýbání se daňové povinnosti, je nutné 

rozdělit ambiciózní iniciativu CCCTB do 

dvou samostatných návrhů. V první fázi by 

se měla dohodnout pravidla společného 

základu daně z příjmů právnických osob, 

ve druhé fázi pak otázka konsolidace. 

Provádění společného základu daně 

z příjmu právnických osob bez 

konsolidace by však neřešilo problém 

přesouvání zisků. Je proto zásadní, aby se 

konsolidace uplatňovala ve všech 

členských státech od 1. ledna 2021. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) K agresivnímu daňovému 

plánování dochází často v přeshraničním 

kontextu, z čehož vyplývá, že zúčastněné 

skupiny společností disponují minimem 

zdrojů. Za tohoto předpokladu a z důvodu 

proporcionality by pravidla pro CCCTB 

měla být závazná pouze pro skupiny 

společností podstatné velikosti. Za tímto 

účelem bude stanoven práh podle velikosti 

(5) Za účelem účinného boje proti 

strukturám agresivního daňového 
plánování a také zabránění existenci dvou 

souběžných daňových režimů by pravidla 

týkající se společného základu měla být 

povinná pro všechny společnosti 

s výjimkou MSP. Prahové hodnoty pro 

mikropodniky, malé a střední podniky a 

velké podniky jsou definovány čtvrtou 
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celkového konsolidovaného příjmu 

skupiny, která podává konsolidované 

finanční výkazy. Aby pravidla CCCTB 

lépe sloužila cíli, jímž je usnadnit obchod a 

investice na vnitřním trhu, měla by být 

volitelně dostupná pro skupiny, které 

nedosahují stanovené prahové velikosti. 

směrnicí Rady č. 78/660/EHS (4. směrnice 

v oblasti práva společností).1a Protože 

malé a střední podniky nemají zdroje na 

to, aby za účelem umělého přesouvání 

zisku investovaly do struktur společnosti 

typu poštovní schránka, jsou vůči 

nadnárodním podnikům znevýhodňovány 

v hospodářské soutěži. Aby byl zajištěn 

zdravý vnitřní trh, je nezbytné vytvořit 

spravedlivý, efektivní, transparentní 

a prorůstový systém společného základu 

daně z příjmu právnických osob, který 

bude vycházet ze zásady, že zisky jsou 

zdaněny v zemi, kde jsou vytvářeny. Pro 

zajištění soudržnosti mezi oběma kroky 

iniciativy CCCTB by navíc měla být 

pravidla týkající se společného základu 

daně povinná pro společnosti, které by 

byly považovány za skupinu, pokud by 

byla celá iniciativa realizována. Aby 

pravidla CCCTB lépe sloužila cíli, jímž je 

usnadnit obchod a investice na vnitřním 

trhu, měla by být volitelně dostupná pro 

skupiny, které nedosahují stanovené 

prahové velikosti. 

 ________________ 

 1aČtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze 

dne 25. července 1978, založená na čl. 54 

odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních 

účetních závěrkách některých forem 

společností (Úř. věst. L 222, 14.8.1978). 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Je nutné zohlednit digitální změnu 

podnikatelského prostředí a definovat 

koncept digitální provozovny podniku. Se 

společnostmi, které generují příjmy 

v členském státě, aniž by v tomto členském 

státě měly fyzickou provozovnu, by mělo 

být zacházeno stejně jako se společnostmi, 
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které zde fyzickou provozovnu mají. 

Společný konsolidovaný základ daně z 

příjmů právnických osob by tedy měl platit 

i pro digitální podniky. 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Vzorec pro rozdělení 

konsolidovaného základu daně by měl 

zahrnovat tři faktory se stejnou váhou, 

konkrétně práci, aktiva a tržby podle místa 

určení. Faktory o stejné váze by měly 

odrážet vyrovnaný přístup k rozdělení 

zdanitelného zisku mezi příslušné členské 

státy a měly by zajistit, aby zisky byly 

daněny tam, kde skutečně vznikly. Práce a 

aktiva by proto měla být připsána 

členskému státu, kde je práce prováděna 

nebo kde jsou umístěna aktiva, díky čemuž 

by byla přiznána náležitá váha zájmům 

členského státu původu, zatímco tržby by 

byly připsány členskému státu, které je 

místem určení pro zboží či služby. Aby 

byly zohledněny rozdíly v úrovni mezd 

uvnitř Unie a aby bylo zajištěno 

spravedlivé rozdělení konsolidovaného 

základu daně, měl by faktor práce 

zahrnovat objem mezd i počet zaměstnanců 

(tj. každá položka se podílí polovinou). 

Faktor aktiv by na druhé straně měl 

zahrnovat veškerá dlouhodobá hmotná 

aktiva, ale nikoliv nehmotná aktiva a 

finanční aktiva z důvodu jejich pohyblivé 

povahy a z toho plynoucího rizika 

obcházení pravidel této směrnice. Pokud z 

důvodu výjimečných okolností výsledek 

rozdělení daňového základu není 

spravedlivým obrazem rozsahu 

podnikatelské činnosti, měla by zde být 

ochranná doložka, která stanoví použití 

náhradní metody rozdělení příjmů. 

(10) Vzorec pro rozdělení 

konsolidovaného základu daně by měl 

zahrnovat tři faktory se stejnou váhou, 

konkrétně práci, aktiva a tržby podle místa 

určení. Faktory o stejné váze by měly 

odrážet vyrovnaný přístup k rozdělení 

zdanitelného zisku mezi příslušné členské 

státy a měly by zajistit, aby zisky byly 

daněny tam, kde skutečně vznikly, mj. i 

v případě činnosti v rámci odvětví 

digitální ekonomiky, která k provozování 

činnosti v určitém členském státě 

nevyžaduje nutně pevnou provozovnu. 

Práce a aktiva by proto měla být připsána 

členskému státu, kde je práce prováděna 

nebo kde jsou umístěna aktiva, díky čemuž 

by byla přiznána náležitá váha zájmům 

členského státu původu, zatímco tržby by 

byly připsány členskému státu, které je 

místem určení pro zboží či služby. Aby 

byly zohledněny rozdíly v úrovni mezd 

uvnitř Unie a aby bylo zajištěno 

spravedlivé rozdělení konsolidovaného 

základu daně, měl by faktor práce 

zahrnovat objem mezd i počet zaměstnanců 

(tj. každá položka se podílí polovinou). 

Faktor aktiv by na druhé straně měl 

zahrnovat veškerá dlouhodobá hmotná 

aktiva, ale nikoliv nehmotná aktiva a 

finanční aktiva z důvodu jejich pohyblivé 

povahy a z toho plynoucího rizika 

obcházení pravidel této směrnice. Pokud z 

důvodu výjimečných okolností výsledek 

rozdělení daňového základu není 

spravedlivým obrazem rozsahu 

podnikatelské činnosti, měla by zde být 

ochranná doložka, která stanoví použití 
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náhradní metody rozdělení příjmů. Avšak 

tyto tři faktory o stejné váze jsou odolnější 

vůči agresivnímu daňovému plánování 

než všeobecně rozšířené metody rozdělení 

zisku stanovením převodních cen, jež jsou 

v současnosti používány. V důsledku toho 

by mohly být odstraněny skuliny mezi 

daňovými systémy členských států, 

zejména pokud jde o stanovování 

převodních cen, které odpovídá přibližně 

za 70 % všech případů přesouvání zisků 

v Unii, a mohlo by se výrazně pokročit 

směrem k vytvoření spravedlivého, 

účinného a transparentního daňového 

systému. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Za účelem ukončení úsilí o co 

nejnižší sazbu daně z příjmu právnických 

osob na úrovni EU je třeba zavést 

minimální sazbu daně právnických osob. 

Průměrná sazba daně z příjmu 

právnických osob v EU klesla z 35 % 

v 90. letech minulého století na dnešních 

22,5 %. Díky přijetí společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob si již členské státy 

nebudou moci konkurovat 

prostřednictvím dalšího snižování svých 

sazeb daně z příjmu právnických osob. 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Není-li uvedeno jinak, společnost, 

která uplatňuje pravidla této směrnice, 

přestává podléhat vnitrostátním právním 

2. Společnost, která uplatňuje pravidla 

této směrnice, podléhá vnitrostátním 

právním předpisům o daních z příjmů 
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předpisům o daních z příjmů právnických 

osob ve všech záležitostech upravených 

touto směrnicí. 

právnických osob. Není-li uvedeno jinak, 

v případě konfliktu mezi touto směrnicí a 

vnitrostátními právními předpisy o daních 

z příjmů právnických osob, platí 

vnitrostátní právní předpisy. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Pravidla této směrnice se vztahují 

na společnost založenou podle právních 

předpisů členského státu, včetně stálých 

provozoven v jiných členských státech, 

jsou-li splněny všechny tyto podmínky: 

1) Pravidla této směrnice se vztahují 

na společnost založenou podle právních 

předpisů členského státu, včetně stálých a 

digitálních provozoven podniku v jiných 

členských státech, jsou-li splněny všechny 

tyto podmínky: 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) pro účely finančního účetnictví 

patří ke konsolidované skupině s 

celkovými konsolidovanými příjmy 

skupiny přesahujícími 750 000 000 EUR 

za účetní období předcházející příslušnému 

účetnímu období; 

c) pro účely finančního účetnictví 

patří ke konsolidované skupině s 

celkovými konsolidovanými příjmy 

skupiny přesahujícími 40 000 000 EUR za 

účetní období předcházející příslušnému 

účetnímu období;  

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato směrnice se vztahuje také na Tato směrnice se vztahuje také na 
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společnost založenou podle právních 

předpisů třetí země s ohledem na její stálé 

provozovny, které se nacházejí v jednom 

nebo více členských státech, kde 

společnost splňuje podmínky stanovené v 

odst. 1 písm. b) až d). 

společnost založenou podle právních 

předpisů třetí země s ohledem na její stálé 

provozovny, které se nacházejí v jednom 

nebo více členských státech, a ve vztahu k 

obratu, kterého trvale dosahuje v jednom 

nebo více členských státech, kde 

společnost splňuje podmínky stanovené v 

odst. 1 písm. b) až d). 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Tato směrnice se vztahuje také na 

společnosti založené podle právních 

předpisů třetí země s ohledem na jejich 

digitální provozovny podniku, které se 

zaměřují konkrétně na spotřebitele nebo 

podniky v určitém členském státě nebo 

jejichž zisk je ze zásady výsledkem 

činnosti v daném členském státě, kde 

společnost splňuje podmínky stanovené 

v odst. 1 písm. b) až d). Za účelem 

stanovení, zda se digitální provozovna 

podniku zaměřuje konkrétně na 

spotřebitele nebo na podniky v určitém 

členském státě, je nutné v souladu s 

opatřením č. 1 akčního plánu OECD 

v oblasti eroze základu daně a přesouvání 

zisku přihlédnout k fyzickému místu 

pobytu spotřebitelů, resp. uživatelů 

a dodavatelů zboží a poskytovaných 

služeb. Pokud to není možné zjistit, 

přihlíží se k tomu, zda digitální 

provozovna podniku provádí svou činnost 

pod doménou nejvyšší úrovně členského 

státu nebo Unie, nebo zda v případě 

podniků založených na mobilních 

aplikacích, svoji aplikaci distribuuje 

prostřednictvím konkrétní části 

distribučního střediska mobilních aplikací 

v určitém členském státě, nebo zda 

provozuje činnost pod obchodní doménou, 

která např. v důsledku používání názvu 

členských států, regionů či měst umožňuje 
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poznat, že digitální provozovna podniku se 

zaměřuje na spotřebitele nebo na podniky 

v určitém členském státě nebo, zda se na 

podnikání vztahují všeobecné podmínky 

platné konkrétně pro Unii nebo určitý 

členský stát, nebo zda přítomnost digitální 

provozovny podniku na internetu nabízí 

reklamní prostor konkrétně zaměřený na 

spotřebitele a podniky v daném členském 

státě. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 28 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 28a) „digitální provozovnou podniku“ 

provozovna, jak je definována v opatření 

č. 1 akčního plánu OECD v oblasti eroze 

základu daně a přesouvání zisku, která se 

zaměřuje konkrétně na spotřebitele nebo 

podniky v určitém členském státě, s 

řádným ohledem na místo pobytu 

spotřebitelů, resp. uživatelů a dodavatelů 

zboží nebo poskytovaných služeb. Pokud 

to není možné zjistit, přihlíží se k tomu, 

zda provozovna provádí svou činnost pod 

doménou nejvyšší úrovně členského státu 

nebo Unie, nebo v případě podniků 

založených na mobilních aplikacích, zda 

svoji aplikaci distribuuje prostřednictvím 

konkrétní části distribučního střediska 

mobilních aplikací v určitém členském 

státě, nebo zda provozuje činnost pod 

doménou, která např. v důsledku 

používání názvu členských států, regionů 

či měst umožňuje poznat, že provozovna 

se zaměřuje na spotřebitele nebo na 

podniky v určitém členském státě nebo, že 

se na podnikání vztahují všeobecné 

podmínky platné konkrétně 

pro Evropskou unii nebo určitý členský 

stá nebo že přítomnost podniku na 

internetu nabízí reklamní prostor 

konkrétně zaměřený na spotřebitele a 
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podniky v daném členském státě. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 28 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 28b) „efektivní sazbou daně z příjmu 

právnických osob“ daň z příjmu 

právnických osob placená na základě 

příjmů a zisků ve finančních výkazech 

společnosti. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) všechny digitální provozovny 

podniku. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 73 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely této směrnice se rozsah 

působnosti právních předpisů týkajících se 

ovládaných zahraničních společností podle 

článku 59 směrnice 2016/xx/EU omezí na 

vztahy mezi členy skupiny a subjekty, kteří 

jsou daňovými rezidenty nebo stálými 

provozovnami usazenými ve třetí zemi. 

Pro účely této směrnice se rozsah 

působnosti právních předpisů týkajících se 

ovládaných zahraničních společností podle 

článku 59 směrnice 2016/xx/EU omezí na 

vztahy mezi členy skupiny a subjekty, kteří 

jsou daňovými rezidenty nebo stálými 

provozovnami nebo digitálními 

provozovnami podniku usazenými ve třetí 

zemi. 
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Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 79 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pět let po vstupu této směrnice v platnost 

přezkoumá Komise její uplatňování a podá 

Radě zprávu o jejím fungování. Zpráva 

bude především obsahovat analýzu dopadu 

mechanismu stanoveného v kapitole VIII 

této směrnice pro rozdělení daňových 

základů mezi členské státy. 

Komise pět let po vstupu této směrnice 

v platnost přezkoumá její uplatňování a 

podá Radě a Evropskému parlamentu 

zprávu o jejím fungování. Zpráva bude 

především obsahovat analýzu dopadu 

mechanismu stanoveného v kapitole VIII 

této směrnice pro rozdělení daňových 

základů mezi členské státy. 
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