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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

I. Úvod 

 

Tento návrh spolu s návrhem směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně 

z příjmu právnických osob (2016/0336 (CNS)) představuje 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 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 výjimkou malých a středních 

podniků ve smyslu čtvrté směrnice v oblasti práva společností z roku 1978. Například na 

drobného řezníka nebo malé začínající podniky, které jsou zvlášť inovativní, se tedy nebude 

vztahovat povinnost zavést společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob. 

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 jednotný trh, je nezbytné 

vytvořit spravedlivý, efektivní, transparentní a prorůstový systém společného základu daně 
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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 a interakce 28 

rozdílných systémů daně z příjmů 

právnických osob. Struktury daňového 

plánování se navíc s postupem času stávají 

čím dál tím sofistikovanějšími, jak se 

vyvíjejí napříč různými jurisdikcemi 

a efektivně využívají drobných 

technických detailů jednoho daňového 

systému nebo nesouladu mezi dvěma či 

více daňovými systémy za účelem snížení 

daňové povinnosti společností. Ačkoliv 

(1) Společnosti, které chtějí podnikat 

přeshraničně v rámci Unie, se setkávají 

s vážnými překážkami a narušeními trhu 

v důsledku existence a interakce 28 

rozdílných systémů daně z příjmů 

právnických osob. Struktury daňového 

plánování se navíc s tím, jak se vyvíjejí 

napříč různými jurisdikcemi a efektivně 

využívají drobných technických detailů 

jednoho daňového systému nebo nesouladu 

mezi dvěma či více daňovými systémy za 

účelem snížení daňové povinnosti 

společností, stávají postupem času stále 

agresivnějšími a sofistikovanějšími. 



 

AD\1134617CS.docx 5/21 PE602.948v02-00 

 CS 

tyto situace zdůrazňují nedostatky, které 

mají zcela odlišný charakter, obě vytvářejí 

překážky, jež znemožňují řádné fungování 

vnitřního trhu. Opatření na nápravu těchto 

problémů by tedy mělo řešit oba typy 

tržních nedostatků. 

Ačkoliv tyto situace zdůrazňují nedostatky, 

které mají zcela odlišný charakter, obě 

vytvářejí překážky, jež znemožňují řádné 

fungování vnitřního trhu. Na základě 

globalizovanějšího, mobilního 

a digitálního ekonomického rámce by 

tedy měla opatření na nápravu těchto 

problémů řešit oba typy tržních 

nedostatků, a to sladěním základu daně 

z příjmů právnických osob v Unii 

a vytvořením spravedlivějšího 

a soudržnějšího podnikatelského 

prostředí, v němž budou moci společnosti 

působit. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Jak je zdůrazněno v návrhu 

směrnice Rady o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmu 

právnických osob (CCCTB)1 ze dne 16. 

března 2011, systém daně z příjmu 

právnických osob, který by pojímal Unii 

jako jeden trh pro účely výpočtu základu 

daně z příjmu právnických osob, 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 systému CCCTB z roku 2011 se 

zaměřoval na cíle usnadnění rozšiřování 

hospodářských aktivit podniků v rámci 

Unie. Vedle tohoto cíle by rovněž mělo být 

vzato v úvahu, že systém CCCTB může 

být vysoce efektivní při zlepšování 

fungování vnitřního trhu prostřednictvím 

potírání systémů vyhýbání se daňovým 

povinnostem. V této souvislosti by 

iniciativa CCCTB měla být opětovně 

spuštěna s cílem se na stejném základě 

zabývat aspektem usnadnění podnikání 

(3) Jak je zdůrazněno v návrhu 

směrnice Rady o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmu 

právnických osob (CCCTB)1 ze dne 16. 

března 2011, systém daně z příjmu 

právnických osob, který by pojímal Unii 

jako jeden trh pro účely výpočtu základu 

daně z příjmu právnických osob, 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 systému CCCTB z roku 2011 se 

zaměřoval na cíle usnadnění rozšiřování 

hospodářských aktivit podniků v rámci 

Unie. Vedle tohoto cíle by rovněž mělo být 

vzato v úvahu, že systém CCCTB může 

být vysoce efektivní při zlepšování 

fungování vnitřního trhu prostřednictvím 

potírání systémů vyhýbání se daňovým 

povinnostem. V této souvislosti by 

iniciativa CCCTB měla být opětovně 

spuštěna s cílem se na stejném základě 

zabývat aspektem usnadnění podnikání 
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a fungování iniciativy v potírání vyhýbání 

se daňovým povinnostem. Takový přístup 

by nejlépe sloužil záměru vymýcení 

narušení ve fungování vnitřního trhu. 

a fungování iniciativy v potírání vyhýbání 

se daňovým povinnostem. Jakmile by byl 

systém CCCTB zaveden ve všech 

členských státech, zajistil by odvádění 

daní v místě, kde se vytváří zisk. Takový 

přístup by nejlépe sloužil záměru vymýcení 

narušení ve fungování vnitřního trhu. 

________________ ________________ 

1 Návrh směrnice Rady o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob, COM/2011/0121 

v konečném znění/2 ze dne 3. října 2011. 

1 Návrh směrnice Rady o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob, COM/2011/0121 

v konečném znění/2 ze dne 3. října 2011. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Vzhledem k potřebě jednat rychle 

za účelem zajištění řádného fungování 

vnitřního trhu tím, že na jednu stranu bude 

přátelštější k obchodování a investicím 

a na druhou stranu odolnější vůči 

systémům vyhýbání se daňovým 

povinnostem, je nezbytné rozdělit 

ambiciózní iniciativu CCCTB do dvou 

samostatných návrhů. V první fázi by měla 

být zavedena pravidla pro společný základ 

daně z příjmu právnických osob a v druhé 

fázi je třeba se zabývat otázkou 

konsolidace. 

(4) Vzhledem k potřebě jednat rychle 

za účelem zajištění řádného fungování 

vnitřního trhu tím, že na jednu stranu bude 

přátelštější k obchodování a investicím 

a na druhou stranu odolnější vůči 

systémům vyhýbání se daňovým 

povinnostem, je nezbytné rozdělit 

ambiciózní iniciativu CCCTB do dvou 

samostatných návrhů. V první fázi by měla 

být zavedena pravidla pro společný základ 

daně z příjmu právnických osob a v druhé 

fázi je třeba se zabývat otázkou 

konsolidace. Zavedení systému CCCTB 

bez konsolidace by nicméně nevyřešilo 

problém přesouvání zisku. Je proto 

nezbytné, aby ke konsolidaci došlo ve 

všech členských státech počínaje 1. 

lednem 2021. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Mnoho struktur agresivního 

daňového plánování má tendenci se 

projevit v přeshraničním kontextu, což 

znamená, že účastnící se skupiny 

společností vlastní minimum prostředků. 

Za tohoto předpokladu z důvodů 

proporcionality by pravidla týkající se 

společného základu měla být povinná 

pouze pro společnosti, které náleží do 

skupiny zásadní velikosti. Pro tento účel 

by měl být stanoven práh týkající se 

velikosti na základě celkového 

konsolidovaného příjmu skupiny, která 

předkládá konsolidované účetní závěrky. 

Pro zajištění soudržnosti mezi oběma 

kroky iniciativy CCCTB by navíc měla být 

pravidla týkající se společného základu 

povinná pro společnosti, které by byly 

považovány za skupinu, pokud by se celá 

iniciativa uvedla v život. Aby bylo možné 

lépe zajistit cíl usnadnění obchodu 

a investic na vnitřním trhu, mělo by být 

uplatnění pravidel týkajících se společného 

základu daně z příjmu právnických osob 

nabízeno i jako možnost pro společnosti, 

které tato kritéria nesplňují. 

(5) V zájmu účinného boje proti 

strukturám agresivního daňového 

plánování a také k zabránění vzniku dvou 

souběžných daňových režimů by pravidla 

týkající se společného základu měla být 

povinná pro všechny společnosti 

s výjimkou malých a středních podniků. 

Prahové hodnoty pro mikropodniky a 

malé, střední a velké podniky vymezuje 

čtvrtá směrnice Rady 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 v 

hospodářské soutěži znevýhodněny. Aby 

byl zajištěn správně fungující 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 by měly být zdaněny 

v zemi, kde jsou vytvářeny. Pro zajištění 

soudržnosti mezi oběma kroky iniciativy 

CCCTB by navíc měla být pravidla týkající 

se společného základu povinná pro 

společnosti, které by byly považovány za 

skupinu, pokud by se celá iniciativa uvedla 

v život. Aby bylo možné lépe zajistit cíl 

usnadnění obchodu a investic na vnitřním 

trhu, mělo by být uplatnění pravidel 

týkajících se společného základu daně 

z příjmu právnických osob nabízeno i jako 

možnost pro společnosti, které tato kritéria 

nesplňují. 

 ______________ 

 1a Čtvrtá směrnice Rady 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). 
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Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Je nezbytné definovat koncept stálé 

provozovny nacházející se v Unii a náležící 

daňovému poplatníkovi, který je daňovým 

rezidentem v Unii. Cílem je zajistit, aby 

všichni dotčení daňoví poplatníci dosáhli 

obecné shody, a vyloučit možnost 

nesouladu v důsledku odlišných definic. 

Na druhou stranu by společná definice 

stálé provozovny, která se nachází ve třetí 

zemi, nebo v Unii, avšak náleží daňovému 

poplatníkovi s daňovou rezidencí ve třetí 

zemi, neměla být vnímána jako zásadní 

požadavek. Tento rozměr by měl být 

vzhledem k jeho komplikované interakci 

s mezinárodními smlouvami spíše 

ponechán k regulaci dvoustrannými 

smlouvami o zdanění a vnitrostátními 

předpisy. 

(6) Je nezbytné definovat koncept stálé 

provozovny nacházející se v Unii a náležící 

daňovému poplatníkovi, který je daňovým 

rezidentem v Unii. Cílem je zajistit, aby 

všichni dotčení daňoví poplatníci dosáhli 

obecné shody, a vyloučit možnost 

nesouladu v důsledku odlišných definic. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Vzhledem k digitální proměně 

podnikatelského prostředí je nezbytné 

definovat pojem „digitální provozovna 

podniku“. Ke společnostem, které 

generují příjmy v členském státě a nemají 

fyzickou provozovnu, avšak mají v tomto 

členském státě stálý obrat, by se mělo 

přistupovat stejným způsobem jako ke 

společnostem s fyzickou provozovnou. 

Proto by se měl CCCTB vztahovat i na 

digitální podniky. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Zdanitelné příjmy by se měly 

snižovat o obchodní výdaje a některé další 

položky. Odečitatelné obchodní výdaje by 

obvykle měly zahrnovat všechny náklady 

spojené s prodejem a výdaje související 

s dosažením, udržením a zajištěním 

příjmů. Na podporu inovací 

v hospodářství a za účelem modernizace 

vnitřního trhu by měly být umožňovány 

odpočty nákladů na výzkum a vývoj, 

včetně super odpočtů a tyto by měly být 

v plné výši zahrnuty do výdajů v roce 

vzniku (s výjimkou nemovitostí). Malé 

začínající podniky bez přidružených 

podniků, které jsou mimořádně inovativní 

(kategorie, která bude pokrývat zejména 

začínající podniky), by měly být rovněž 

podpořeny rozšířenými super odpočty 

nákladů na výzkum a vývoj. Aby byla 

zajištěna právní jistota, měl by rovněž 

existovat seznam neodečitatelných výdajů. 

(8) Měla by být podporována opatření, 

která by soukromé subjekty podněcovala 

k investování do reálné ekonomiky, neboť 

současná investiční mezera v Unii je 

jedním z hlavních příčin její hospodářské 

slabosti. Současně je nutné pečlivě 

navrhnout daňové úlevy pro společnosti 

a uplatňovat je pouze tam, kde mají jasný 

pozitivní dopad na pracovní příležitosti 

a růst a kde je vyloučeno jakékoliv riziko 

vzniku nových mezer v daňovém systému. 

Podpora inovací a investic by tedy měla 

probíhat za pomoci veřejných subvencí, 

spíše než prostřednictvím daňových úlev. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Skutečnost, že úrok placený 

z úvěrů je odečitatelný z daňového 

základu daňového poplatníka, což však 

neplatí pro rozdělení zisku, vytváří jasnou 

výhodu ve prospěch dluhového 

financování oproti financování vlastním 

kapitálem. S ohledem na rizika, která tato 

skutečnost přináší pro zadluženost 

společností, je zásadní přijmout opatření, 

která budou neutralizovat stávající 

Vypouští se 
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zvýhodnění dluhového financování oproti 

financování vlastním kapitálem. V tomto 

smyslu se očekává, že daňoví poplatníci 

získají odpočet na růst a investice, 

v souladu s nímž by nárůsty vlastního 

kapitálu daňového poplatníka při splnění 

určitých podmínek měly být odečitatelné 

od jeho zdanitelného základu. Z toho 

důvodu by bylo zásadní zajistit, aby systém 

netrpěl kaskádovými dopady, a za tímto 

účelem by bylo nezbytné vyloučit daňovou 

hodnotu účastí daňového poplatníka 

v přidružených podnicích. A konečně, aby 

byl systém odpočtu dostatečně robustní, 

bylo by rovněž nutné stanovit pravidla 

proti vyhýbání se daňovým povinnostem. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Aby se zamezilo erozi daňového 

základu jurisdikcí s vyšším zdaněním 

prostřednictvím přesouvání zisků ve formě 

nadsazených převodních cen do zemí 

s nižším zdaněním, transakce mezi 

daňovým poplatníkem a jeho přidruženým 

podnikem (přidruženými podniky) by měly 

podléhat úpravě cen podle zásady tržního 

odstupu, která je všeobecně používaných 

kritériem. 

(14) Aby se zamezilo erozi daňového 

základu jurisdikcí s vyšším zdaněním 

prostřednictvím přesouvání zisků ve formě 

nadsazených převodních cen do zemí 

s nižším zdaněním, transakce mezi 

daňovým poplatníkem a jeho přidruženým 

podnikem (přidruženými podniky) by měly 

podléhat úpravě cen podle zásady tržního 

odstupu, která je všeobecně používaných 

kritériem. Výsledkem by tak mohlo být 

odstranění skulin mezi vnitrostátními 

daňovými systémy, zejména pokud jde 

o stanovování převodních cen, které 

odpovídá přibližně za 70 % všech případů 

přesouvání zisků v Unii, a také výrazný 

pokrok směrem k vytvoření spravedlivého, 

účinného a transparentního daňového 

systému. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 21 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Protože cílů této směrnice, 

konkrétně zlepšení fungování vnitřního 

trhu prostřednictvím potírání praktik 

mezinárodního vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory podniků při 

přeshraniční expanzi v rámci Unie, nemůže 

být uspokojivě dosaženo samostatným 

postupem členských států a nesourodým 

způsobem, neboť pro dosažení těchto cílů 

je nezbytné koordinované jednání, 

vzhledem ke skutečnosti, že se směrnice 

zabývá nedostatky na vnitřním trhu, které 

vznikají v důsledku interakce mezi 

nesourodými vnitrostátními daňovými 

pravidly, jež mají dopad na vnitřní trh 

a brání přeshraničním aktivitám, je možné 

jich lépe dosáhnout na úrovni Unie, 

přičemž Unie může přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou 

v uvedeném článku nepřekračuje tato 

směrnice rámec toho, co je pro dosažení 

uvedených cílů nezbytné, zejména při 

zohlednění skutečnosti, že její mandatorní 

oblast působnosti je omezena na skupiny 

nad určitou velikost. 

(21) Protože cílů této směrnice, 

konkrétně zlepšení fungování vnitřního 

trhu prostřednictvím potírání praktik 

mezinárodního vyhýbání se daňovým 

povinnostem a podpory podniků při 

přeshraniční expanzi v rámci Unie, nemůže 

být uspokojivě dosaženo samostatným 

postupem členských států a nesourodým 

způsobem, neboť pro dosažení těchto cílů 

je nezbytné koordinované jednání, 

vzhledem ke skutečnosti, že se směrnice 

zabývá nedostatky na vnitřním trhu, které 

vznikají v důsledku interakce mezi 

nesourodými vnitrostátními daňovými 

pravidly, jež mají dopad na vnitřní trh 

a brání přeshraničním aktivitám, je možné 

jich lépe dosáhnout na úrovni Unie, 

přičemž Unie může přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. V souladu se 

zásadou proporcionality stanovenou 

v uvedeném článku nepřekračuje tato 

směrnice rámec toho, co je pro dosažení 

uvedených cílů nezbytné, zejména při 

zohlednění skutečnosti, že její mandatorní 

oblast působnosti je omezena na skupiny 

nad určitou velikost. Plánovaná opatření 

nepřekračují meze harmonizace základu 

daně z příjmů právnických osob, což je 

nezbytným předpokladem pro omezení 

zjištěných překážek narušujících vnitřní 

trh. Tento vícefázový přístup navíc 

členské státy opravňuje, aby si stanovily 

požadovanou výši daňových příjmů za 

účelem dosažení cílů své rozpočtové 

politiky. Zároveň to nemá dopad na právo 

členských států nastavit vlastní sazby daně 

ze zisku. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tato směrnice zavádí systém 

společného základu daně pro zdaňování 

některých společností a stanoví pravidla 

výpočtu tohoto základu. 

1. Tato směrnice zavádí systém 

společného základu daně pro zdaňování 

některých společností a stanoví pravidla 

výpočtu tohoto základu, včetně opatření 

k boji proti vyhýbání se daňovým 

povinnostem a opatření týkajících se 

mezinárodního rozměru navrhovaného 

daňového systému. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Pravidla této směrnice se vztahují 

na společnost založenou podle zákonů 

členského státu, včetně jejích stálých 

provozoven v jiných členských státech, 

splňuje-li společnost všechny tyto 

podmínky: 

(1) Pravidla této směrnice se vztahují 

na společnost založenou podle zákonů 

členského státu, včetně jejích stálých 

a digitálních provozoven podniku v jiných 

členských státech, splňuje-li společnost 

všechny tyto podmínky: 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) náleží do konsolidované skupiny 

pro účely finančního účetnictví s celkovým 

konsolidovaným příjmem skupiny, který 

překračuje 750 000 000 EUR za finanční 

rok předcházející příslušnému finančnímu 

roku; 

c) náleží do konsolidované skupiny 

pro účely finančního účetnictví s celkovým 

konsolidovaným příjmem skupiny, který 

překračuje 40 000 000 EUR za finanční rok 

předcházející příslušnému finančnímu 

roku; 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato směrnice se vztahuje také na 

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). 

Tato směrnice se vztahuje také na 

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 ziskům, kterých dosahuje v jednom nebo 

více členských státech, kde společnost 

splňuje podmínky stanovené v odst. 1 

písm. b) až d).  

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Tato směrnice se vztahuje také na 

podniky založené podle právních předpisů 

třetí země, pokud jde o jejich digitální 

provozovny, které se specificky zaměřují 

na spotřebitele nebo podniky v některém 

členském státě nebo které mají zisk 

především z činnosti vykonávané 

v určitém členském státě, v němž podnik 

splňuje podmínky stanovené v odst. 1 

písm. b) až d). Aby se určilo, zda se 

digitální provozovna podniku zaměřuje 

specificky 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 

nebo uživatelů a dodavatelů zboží 

a poskytovaných služeb. Pokud to nelze 

určit, přihlíží se k tomu, zda digitální 

provozovna podniku vykonává svou 

činnost pod doménou nejvyšší úrovně 

členského státu či Unie nebo zda 
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v případě podniků založených na 

mobilních aplikacích svoji aplikaci 

distribuuje prostřednictvím konkrétní 

části distribučního střediska mobilních 

aplikací v určitém členském státě, zda 

provozuje činnost pod doménou, která 

např. v důsledku používání názvu 

členských států, regionů či měst umožňuje 

rozeznat, že se digitální provozovna 

podniku 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 

stát či že přítomnost digitální provozovny 

podniku na internetu poskytuje reklamní 

prostor konkrétně zaměřený na 

spotřebitele a podniky v určitém členském 

státě. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 33 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (33a) „digitální provozovnou podniku“ 

provozovna, která se, vzhledem k opatření 

č. 1 akčního plánu OECD v oblasti eroze 

základu daně a přesouvání zisku, 

specificky zaměřuje na spotřebitele nebo 

podniky v určitém členském státě 

s patřičným ohledem na fyzické místo 

pobytu spotřebitelů nebo uživatelů 

a dodavatelů zboží a poskytovaných 

služeb. Pokud to nelze určit, přihlíží se 

k tomu, zda provozovna vykonává svou 

činnost pod doménou nejvyšší úrovně 

členského státu nebo Unie, 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 doménou, která 

např. v důsledku používání názvu 

členských států, regionů či měst umožňuje 
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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 stát nebo že přítomnost podniku 

na internetu nabízí reklamní prostor 

konkrétně zaměřený na spotřebitele 

a podniky v určitém členském státě. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 – bod 33 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (33b) „efektivní sazbou daně z příjmu 

právnických osob“ daň z příjmu 

právnických osob placená na základě 

příjmů a zisků uvedených ve finančních 

výkazech společnosti. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Má se za to, že daňový poplatník 

má stálou provozovnu v jiném členském 

státě, než ve kterém je daňovým 

rezidentem, pokud má v tomto jiném státě 

trvalé zařízení, jehož prostřednictvím je 

zcela nebo zčásti vykonávána činnost; 

zejména jde o tato zařízení: 

1. Má se za to, že daňový poplatník 

má stálou provozovnu v jiném členském 

státě, než ve kterém je daňovým 

rezidentem, pokud má v tomto jiném státě 

trvalé nebo virtuální zařízení, jehož 

prostřednictvím je zcela nebo zčásti 

vykonávána činnost; zejména jde o tato 

zařízení: 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) digitální provozovnu podniku. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Kromě částek, které jsou 

odečitatelné jako náklady na výzkum 

a vývoj v souladu s odstavcem 2, může 

daňový poplatník za zdaňovací období 

rovněž odečíst 50 % takových nákladů, 

s výjimkou nákladů týkajících se movitého 

hmotného dlouhodobého majetku, které 

vznikly v průběhu příslušného období. 

V rozsahu, v jakém náklady na výzkum 

a vývoj překročí hranici 20 000 000 EUR, 

může daňový poplatník odečíst 25 % 

z přesahující částky. 

Vypouští se 

Odchylně od prvního pododstavce může 

daňový poplatník odečíst 100 % nákladů 

na výzkum a vývoj navíc až do výše 20 000 

000 EUR, pokud daňový poplatník splní 

tyto podmínky: 

 

a) jedná se o nekótovaný podnik 

s méně než 50 zaměstnanci, jehož roční 

obrat anebo celková hodnota roční 

rozvahy nepřekračuje 10 000 000 EUR; 

 

b) nebyl registrován po dobu delší než 

pět let. Pokud daňový poplatník 

nepodléhá registraci, lhůta pěti let může 

začít v okamžiku, kdy podnik začal 

provádět svoji hospodářskou činnost, nebo 

kdy mu z ní vznikla daňová povinnost; 

 

c) nevznikl spojením podniků;  

d) nemá žádné přidružené podniky.  
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Článek 10 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 10a 

 Zákaz odpočtů 

 Nejsou povoleny žádné odpočty v takové 

výši, aby byla efektivní sazba daně 

z příjmu právnických osob nižší než 20 % 

z příjmů, od nichž byly odečteny 

odečitatelné položky. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Článek 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] Vypouští se  

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 1 – písm. j a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ja) výdaje pro příjemce v zemích, které 

jsou na unijním seznamu 

nespolupracujících daňových jurisdikcí 

(dále jen „daňové ráje“)1a; 

 ______________ 

 1a Unijní seznam nespolupracujících 

daňových jurisdikcí, který v současné 

době vypracovává Rada: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu

ment/ST-14166-2016-INIT/cs/pdf. 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/cs/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14166-2016-INIT/cs/pdf
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Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 42 – odst. 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Nesmí dojít k dodatečnému 

odpočtu ztrát uvedených v článku 1, 

pokud jde o ztráty, k nimž dojde po 31. 

prosinci 2020. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 59 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Jsou-li subjekt nebo stálá 

provozovna považovány za ovládanou 

zahraniční společnost podle odstavce 1, 

budou nerozdělené příjmy subjektu nebo 

stálé provozovny podléhat dani v rozsahu, 

v jakém jsou odvozeny z následujících 

kategorií: 

(2) Jsou-li subjekt nebo stálá 

provozovna považovány za ovládanou 

zahraniční společnost podle odstavce 1, 

budou nerozdělené příjmy subjektu nebo 

stálé provozovny podléhat dani: 

a) úroky nebo jakékoli jiné příjmy 

plynoucí z finančních aktiv; 

 

b) licenční poplatky nebo jakékoli 

jiné příjmy plynoucí z duševního 

vlastnictví; 

 

c) dividendy a příjmy ze zcizení 

podílů; 

 

d) příjmy z finančního leasingu,  

e) příjmy z pojišťovacích, 

bankovních a jiných finančních činností; 

 

f) příjmy od fakturujících 

společností, které vydělávají na prodeji 

zboží a poskytování služeb nakoupených 

od přidružených podniků a prodaných 

přidruženým podnikům, a nevytvářejí 

žádnou či vytvářejí jen malou 

ekonomickou hodnotu. 

 



 

AD\1134617CS.docx 19/21 PE602.948v02-00 

 CS 

První pododstavec se nepoužije v případě 

ovládané zahraniční společnosti, která je 

rezidentem nebo která se nachází 

v členském státě nebo v třetí zemi, jež je 

stranou Dohody o EHP, pokud byla 

ovládaná zahraniční společnost založena 

z platných hospodářských důvodů, které 

odrážejí ekonomickou realitu. Pro účely 

tohoto článku odráží činnost ovládané 

zahraniční společnosti ekonomickou 

realitu, pokud je tato činnost podporována 

odpovídajícím personálem, zařízením, 

majetkem a prostory. 

První pododstavec se nepoužije v případě 

ovládané zahraniční společnosti, která je 

rezidentem nebo která se nachází 

v členském státě nebo v třetí zemi, jež je 

stranou Dohody o EHP, pokud byla 

ovládaná zahraniční společnost založena 

z platných hospodářských důvodů, které 

odrážejí ekonomickou realitu. Pro účely 

tohoto článku odráží činnost ovládané 

zahraniční společnosti ekonomickou 

realitu, pokud je tato činnost podporována 

odpovídajícím personálem, zařízením, 

majetkem a prostory. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 59 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční podniky nebudou považovány za 

ovládané zahraniční společnosti podle 

odstavce 1, pokud ne více než jedna třetina 

příjmů získaných subjektem nebo stálou 

provozovnou z kategorií a) až f) odstavce 2 

pochází z transakcí s daňovým 

poplatníkem nebo jeho přidruženými 

podniky. 

Finanční podniky nebudou považovány za 

ovládané zahraniční společnosti podle 

odstavce 1, pokud ne více než jedna třetina 

příjmů získaných subjektem, stálou 

provozovnou nebo digitální provozovnou 

podniku z kategorií a) až f) odstavce 2 

pochází z transakcí s daňovým 

poplatníkem nebo jeho přidruženými 

podniky. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 69 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise pět let po vstupu této směrnice 

v platnost přezkoumá její uplatňování 

a podá Radě zprávu o jejím fungování. 

Komise pět let po vstupu této směrnice 

v platnost přezkoumá její uplatňování 

a podá Radě a Evropskému parlamentu 

zprávu o jejím fungování. 
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