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Předmět: Spravedlivé zdanění v digitalizované a globalizované ekonomice – BEPS 2.0

V návaznosti na finanční krizi v letech 2008–2009 a na řadu odhalení ohledně různých praktik v 
oblasti daňových úniků, agresivního daňového plánování a vyhýbání se daňovým povinnostem se 
země G20 dohodly, že budou řešit tyto otázky globálně na úrovni OECD prostřednictvím projektu 
Eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS) vedoucího k vytvoření akčního plánu pro BEPS. 
Nebylo však dosaženo žádné dohody o tom, jak přistupovat k otázkám v daňové oblasti vyvolaným 
digitalizací ekonomiky, což vedlo k samostatné zprávě o akční oblasti 1 projektu BEPS zveřejněné v 
roce 2015.

V roce 2019 byla po přijetí inkluzivního rámce OECD/G20 (zahrnujícího více než 130 zemí) obnovena 
mezinárodní jednání a OECD vydala pracovní program na řešení daňové problematiky vyplývající z 
digitalizace.

Diskuse na úrovni OECD/G20 jsou seskupeny kolem dvou pilířů: první pilíř počítá s novým přidělením 
práv na zdanění prostřednictvím nového daňového vztahu a nových pravidel pro rozdělování zisku, 
zatímco druhý pilíř se zabývá zbývajícími otázkami BEPS a zavádí nová pravidla pro zajištění 
minimální úrovně zdanění.

Evropský parlament pokládá Komisi následující otázky:

1. Jakým způsobem hodlá Komise zajistit společný postoj EU v mezinárodních diskusích v OECD o 
daňových otázkách vyplývajících z digitalizace ekonomiky, jenž je klíčový pro co nejlepší 
zajištění evropských zájmů a aby EU vystupovala jednotně?

2. Jak zamýšlí Komise zajistit, aby probíhající mezinárodní diskuse okolo prvního a druhého pilíře 
byly provázané a konzistentní s návrhy EU, jako jsou návrhy společného (konsolidovaného) 
základu daně z příjmů právnických osob, daně z digitálních služeb (DST) nebo významné 
digitální přítomnosti (SDP)? Jaký bude podle Komise očekáváný dopad prvního a druhého pilíře 
na tyto návrhy a na výběr daní členskými státy?

3. Jak se Komise připravuje na provedení této případné mezinárodní dohody, a v případě, že se 
nepodaří dosáhnout mezinárodního řešení, kdy a jak hodlá Komise zajistit koordinovanou reakci 
EU s cílem ochránit jednotný trh před další roztříštěností?
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