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Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti 

daně z příjmu právnických osob  

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2015 obsahující doporučení 

Komisi o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně 

z příjmu právnických osob v Unii (2015/2010(INL)) 

 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na návrh zprávy zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření 

podobná svojí povahou nebo účinkem (2015/2066(INI) (zvláštní výbor TAXE 1), 

– s ohledem na konečnou zprávu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD) a skupiny G20 týkající se oslabování daňové základny a přesouvání zisků, 

který byl zveřejněn dne 5. října 2015, 

– s ohledem na články 46 a 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro 

průmysl, výzkum a energetiku (A8-0349/2015), 

Klíčové postřehy vyplývající ze skandálu označovaného jako Luxleaks 

A. vzhledem k tomu, že jedna z organizací sdružujících novináře, Mezinárodní konsorcium 

investigativních novinářů (ICIJ), zveřejnila v listopadu 2014 odhalení ohledně 

daňových rozhodnutí a jiných škodlivých praktik používaných v Lucembursku (tzv. 

aféra LuxLeaks), totiž že přibližně 340 nadnárodních společností má v Lucembursku 

uzavřeno tajná ujednání, díky nimž si mohou snižovat své celosvětové daňové odvody 

na minimum ke škodě veřejného zájmu EU, ačkoliv v Lucembursku provozují pouze 

omezenou, či neprovozují vůbec žádnou hospodářskou činnost; 

B. vzhledem k tomu, že z těchto odhalení vyšlo najevo, že někteří daňoví poradci úmyslně 

a cíleným způsobem pomohli nadnárodním společnostem získat v letech 2002 až 2010 

přinejmenším 548 daňových rozhodnutí; vzhledem k tomu, že součástí těchto tajných 

ujednání jsou komplexní finanční struktury, jejichž cílem je radikálně omezit daňové 

odvody;  



 

 

C. vzhledem k tomu, že v důsledku těchto daňových rozhodnutí se na velký počet 

společností vztahovala daňová sazba nižší než 1 % z příjmů, které do Lucemburska 

převedly; vzhledem k tomu, že některé nadnárodní společnosti využívají rozmanité 

veřejné statky a služby v místech, v nichž jsou činné, avšak neplatí svou spravedlivou 

část na daních; vzhledem k tomu, že pokud jsou na zisky vytvářené některými 

nadnárodními společnostmi uplatňovány daňové sazby, které se fakticky blíží nule, 

může to poškodit Unii a její ekonomiky; 

D. vzhledem k tomu, že v mnoha případech mají dceřiné společnosti v Lucembursku, které 

provádějí obchody za stovky milionů eur, v této zemi jen omezené zastoupení a vyvíjejí 

tam jen malou hospodářskou činnost, a vzhledem k tomu, že na některých adresách je 

zapsáno až 1 600 společností; 

E. vzhledem k tomu, že šetření vedená zvláštním výborem TAXE 1 odhalila, že obdobná 

daňová rozhodnutí nejsou vydávána pouze v Lucembursku, ale jsou běžná na různých 

místech Unie; vzhledem k tomu, že postupy založené na těchto daňových rozhodnutích 

lze používat zákonným způsobem k poskytnutí nutné právní jistoty podnikům a ke 

snížení finančního rizika pro poctivé firmy, ale že tyto postupy jsou nicméně náchylné 

k případnému zneužití a mohou vést k daňovým únikům, mohly by tím, že poskytují 

právní jistotu jen vybraným subjektům, vytvořit určitou míru nerovnosti mezi 

společnostmi, jež tato rozhodnutí získaly, a těmi, které jich nevyužívají; 

F. vzhledem ke zprávě OECD zveřejněné dne 12. února 2013 pod názvem „Řešení 

problému oslabování daňové základny a přesouvání zisků“, v níž byly navrženy nové 

mezinárodní normy za účelem potírání oslabování daňové základy a přesouvání zisků;  

G. vzhledem k tomu, že je rovněž nutné přihlédnout ke komuniké vydanému po setkání 

ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20, které se konalo dne 5. října 

2015; 

H. vzhledem k tomu, že až na některé chvályhodné výjimky nebyli až dosud političtí 

představitelé jednotlivých členských států dostatečně vstřícní, pokud jde o řešení 

problému vyhýbání se daňovým povinnostem při odvodu daně z příjmů právnických 

osob; 

I. vzhledem k tomu, že Evropská unie učinila zásadní kroky k ekonomické integraci, 

kterými jsou hospodářská a měnová unie a bankovní unie, a že nezbytnou součástí 

tohoto integračního procesu je i koordinace daňových politik v mezích Smlouvy o 

fungování Evropské unie; 

Zdanění právnických osob a agresivní daňové plánování 

J. vzhledem k tomu, že příjem ze zdanění právnických osob ve 28 členských státech Unie 

činil v roce 2012 průměrně 2,6% HDP1; 

K. vzhledem k tomu, že v situaci, kdy chybějí investice a ekonomika neroste, je důležité 

udržet společnosti v Unii nebo je do Unie přilákat, a že je proto zásadní, aby si Unie 

pěstovala svou atraktivitu pro místní a zahraniční podniky; 
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_
analysis/tax_structures/2014/report.pdf 
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L. vzhledem k tomu, že veškeré daňové plánování by se mělo odehrávat v mezích práva 

a platných smluv; 

M. vzhledem k tomu, že agresivní daňové plánování spočívá v tom, že využívá formálních 

detailů určitého daňového systému, rozdílů mezi dvěma či více daňovými systémy nebo 

právních mezer za účelem snížení daňové povinnosti;  

N. vzhledem k tomu, že systémy agresivního daňového plánování často vedou ke 

kombinování nesouladů mezi daňovými systémy na mezinárodní úrovni, k využívání 

konkrétních velmi příznivých vnitrostátních daňových předpisů a daňových rájů;  

O. vzhledem k tomu, že daňové podvody a daňové úniky představují – na rozdíl od 

agresivního daňového plánování – především nezákonné postupy spočívající v neplnění 

daňových povinností;  

P. vzhledem k tomu, že nejvhodnější odpovědí na agresivní daňové plánování jsou, jak se 

zdá, kvalitní právní předpisy a jejich provádění a koordinace v mezinárodním měřítku, 

pokud jde o požadované výsledky;  

Q. vzhledem k tomu, že celková ztráta příjmů státního rozpočtu v důsledku vyhýbání se 

daňové povinnosti ze strany plátců daně z příjmů právnických osob je obecně 

kompenzována buď zvýšením celkové míry zdanění, omezením veřejných služeb nebo 

zvýšením zadlužení státu, čímž jsou poškozováni ostatní daňoví poplatníci a celá 

ekonomika; 

R. vzhledem k tomu, že v jisté studii1 se odhaduje, že ztráty na zisku způsobené Unii 

vyhýbáním se daňovým povinnostem právnických osob by mohly představovat 

přibližně 50–70 miliard EUR ročně, přičemž tato částka představuje celkovou ztrátu 

v důsledku přesouvání zisku, ale že skutečné ztráty na zisku způsobené Unii vyhýbáním 

se daňovým povinnostem právnických osob se po zohlednění zvláštních daňových 

ujednání, nedostatků, kterými trpí výběr daní, a dalších podobných faktorů v této studii 

odhadují na 160–190 miliard EUR; 

S. vzhledem k tomu, že tatáž studie odhaduje účinnost zdanění právnických osob na 75 %, 

ačkoliv rovněž potvrzuje, že toto procento nepředstavuje veškeré částky, jejichž výběr 

daňovými orgány by se dal očekávat, neboť výběr určitého procenta těchto částek by 

byl nadmíru nákladný nebo technicky obtížný; vzhledem k tomu, že pokud by byla 

k dispozici komplexní řešení problému oslabování daňové základny a přesouvání zisků 

a byla by proveditelná v celé Unii, jejich předpokládaný pozitivní dopad na daňové 

příjmy vlád členských států, by mohl podle této studie odpovídat 0,2 % celkových 

daňových příjmů; 

T. vzhledem k tomu, že ztráty způsobené oslabováním daňové základny a přesouváním 

zisků ohrožují řádné fungování vnitřního trhu a představují rovněž hrozbu pro 

důvěryhodnost, účinnost a spravedlnost systémů zdanění právnických osob v Unii; 

vzhledem k tomu, že v téže studii je rovněž jasně uvedeno, že její výpočty nezahrnují 

odhady ekonomických aktivit provozovaných v rámci stínové ekonomiky a že 

                                                 
1  Evropská přidaná hodnota legislativní zprávy pro zavedení transparentnosti, koordinace 

a konvergence daňových politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Evropské 
unii, Dr. Benjamin Ferrett, Daniel Gravino a Silvia Merlerová, dosud nezveřejněno. 



 

 

v důsledku neprůhlednosti určitých podnikových struktur a plateb je obtížné provádět 

přesné odhady dopadu na daňové příjmy a že tedy tento dopad může být mnohem vyšší, 

než jaký je odhad uvedený ve zprávě;  

U. vzhledem k tomu, že ztráty způsobené oslabováním daňové základny a přesouváním 

zisků rovněž jednoznačně dokazují, že pro podniky, a to zejména pro malé a střední 

podniky, rodinné podniky a samostatně výdělečné osoby, které provozují svou činnost 

pouze v jednom členském státě a odvádějí daně v této zemi, nejsou nastaveny stejné 

podmínky jako pro některé nadnárodní společnosti, které mohou své zisky přesouvat ze 

států s vysokou úrovní zdanění do specifických států s nízkými daněmi a uplatňovat 

agresivní daňové plánování, a svůj celkový daňový základ tak snižovat a vyvíjet další 

tlak na veřejné finance na úkor občanů a malých a středních podniků Unie; 

V. vzhledem k tomu, že praktiky agresivního daňového plánování využívané nadnárodními 

společnostmi jsou v rozporu se zásadou spravedlivé hospodářské soutěže a sociální 

odpovědnosti podniků zakotvenou ve sdělení COM(2011)0681, protože koncipování 

strategií daňového plánování vyžaduje zdroje, jaké mají k dispozici pouze velké firmy, 

a protože v důsledku toho nemají malé a střední podniky a velké korporace rovné 

podmínky, což je nutno naléhavě řešit;  

W. vzhledem k tomu, že, jak dále zdůrazňuje, daňové soutěžení uvnitř Unie a vůči třetím 

zemím může být v některých případech škodlivé a může vést k honbě o nejnižší daňové 

sazby, přičemž účinný rámec pro záruku spravedlivé hospodářské soutěže mezi firmami 

v Unii a pro ochranu státních rozpočtů před nepříznivými výsledky zajistí zvýšená 

transparentnost, koordinace a konvergence; 

X. vzhledem k tomu, že opatření umožňující agresivní daňové plánování se neslučuje se 

zásadou čestné spolupráce mezi členskými státy; 

Y. vzhledem k tomu, že agresivní daňové plánování je usnadňováno rostoucí složitostí 

podnikání a kromě jiných faktorů i digitalizací a globalizací ekonomiky, přičemž tato 

situace vede k narušování hospodářské soutěže, což je pro podniky, a zejména malé a 

střední podniky, v Unii a její růst škodlivé; 

Z. vzhledem k tomu, že do boje proti agresivnímu daňovému plánování se nemohou 

členské státy pustit individuálně; vzhledem k tomu, že netransparentní 

a nekoordinované politiky v oblasti daně z příjmů právnických osob s sebou nesou 

riziko pro fiskální politiky členských států, kdy může docházet např. ke zvyšování daní 

u méně pohyblivých daňových základů, aniž by to přinášelo produktivní výsledky;  

AA. vzhledem k tomu, že řada členských států přijímá jednostranná vnitrostátní opatření, 

neboť koordinovaný postup chybí; vzhledem k tomu, že se často ukáže, že tato opatření 

jsou neúčinná a nedostačující a v některých případech dokonce kontraproduktivní; 

AB. vzhledem k tomu, že potřebný je tudíž koordinovaný a vícestranný přístup, který je 

třeba uplatňovat na vnitrostátní, unijní a mezinárodní úrovni; 

AC. vzhledem k tomu, že Unie je průkopníkem v celosvětovém boji proti agresivnímu 

daňovému plánování, zejména v prosazování pokroku v projektu, který se zabývá 

oslabováním daňové základny a přesouváním zisků a je realizován na úrovni organizace 

OECD; vzhledem k tomu, že Unie by měla v této své průkopnické roli pokračovat, 



 

 

jelikož uvedený projekt má za cíl předcházet škodám, které může oslabování daňové 

základny a přesouvání zisků působit jak členským státům, tak rozvojovým zemím po 

celém světě; vzhledem k tomu, že by měla rovněž zajistit, že budou v souvislosti 

s oslabováním daňové základny a přesouváním zisku a i nad rámec této problematiky 

učiněny kroky, které jsou důležité pro rozvojové země, jak jsou podrobně popsány ve 

zprávě pracovní skupiny G20 pro rozvoj vydané v roce 2014; 

AD. vzhledem k tomu, že Komise a členské státy mají zajistit, aby byl komplexní soubor 

opatření OECD zabývajících se oslabováním daňové základny a přesouváním zisků 

uplatňován jako minimální standard na úrovni EU a aby si zachoval své ambice; 

vzhledem k tomu, že je zásadně důležité, aby opatření v rámci tohoto projektu 

uplatňovaly všechny členské země OECD; 

AE. vzhledem k tomu, že kromě akčních oblastí již uvedených v této zprávě by Komise 

měla vyjasnit, jakým způsobem bude realizovat všech 15 projektových výstupů 

organizace OECD / skupiny G20 spojených s oslabováním daňové základny 

a přesouváním zisků, přičemž by měla co nejdříve navrhnout ambiciózní harmonogram 

pro legislativní opatření, čímž by podpořila ostatní země, aby se řídily pokyny OECD 

a následovaly Unii v provádění uvedeného akčního plánu; vzhledem k tomu, že by 

Komise měla rovněž zvážit, v jakých oblastech by Unie měla jít za hranice minimálních 

standardů, které doporučuje OECD 

AF. vzhledem k tomu, že podle Smluv Unie mají pravomoc přijímat právní předpisy 

v oblasti zdanění právnických osob v současnosti členské státy, ovšem velká většina 

problémů spojených s agresivním daňovým plánováním je nadnárodního charakteru;  

AG. vzhledem k tomu, že jediným reálným způsobem, jak vytvořit rovné podmínky 

a znemožnit opatření zvýhodňující velké nadnárodní společnosti v neprospěch malých a 

středních podniků, je tudíž zajistit větší koordinaci vnitrostátních daňových politik; 

AH. vzhledem k tomu, že vlivem nedostatečné koordinace daňových politik v Unii vznikají 

občanům a podnikům, a to především malým a středním podnikům, které provozují 

v rámci Unie činnost ve více než jednom členském státě, značné náklady 

a administrativní zátěž a dochází k nezamýšlenému dvojímu zdaňování, dvojímu 

nezdaňování a usnadňuje se agresivní daňové plánování, a vzhledem k tomu, že tyto 

případy by se měly eliminovat a je proto třeba transparentnějších a jednodušších řešení; 

AI. vzhledem k tomu, že zvláštní pozornost při navrhování daňových předpisů 

a přiměřených správních postupů by se měla zaměřit na malé a střední podniky a na 

rodinné podniky, které jsou základem unijního hospodářství; 

AJ. vzhledem k tomu, že do 26. června 2017 musí být zprovozněn celounijní rejstřík 

skutečných vlastníků, který umožní odhalit případné obcházení daňových povinností 

a převádění zisků;  

AK. vzhledem k tomu, že odhalení související se skandálem LuxLeaks a výsledky činnosti 

zvláštního výboru TAXE 1 jasně ukazují, že je zapotřebí zavést legislativní opatření 

Unie, která by zlepšila transparentnost, koordinaci a konvergenci daňových politik 

týkajících se zdanění příjmů právnických osob v Unii; 

AL. vzhledem k tomu, že zdanění právnických osob by se mělo řídit zásadou zdaňování 



 

 

zisků tam, kde jsou generovány; 

AM. vzhledem k tomu, že Evropská komise a členské státy by měly i nadále hrát velmi 

aktivní roli na mezinárodní scéně za účelem prosazení mezinárodních norem, které by 

byly založeny primárně na zásadách transparentnosti, výměny informací a odstraňování 

škodlivých daňových opatření; 

AN. vzhledem k tomu, že podle zásady „soudržnost politik v zájmu rozvoje“, která je 

zakotvena ve Smlouvě o fungování evropské unie (Smlouva o fungování EU), je 

zapotřebí, aby Unie zajistila, aby se na všech úrovních tvorby politik ve všech 

oblastech, včetně zdanění právnických osob, nebrojilo proti cíli udržitelného rozvoje, 

ale aby se tento cíl prosazoval; 

AO. vzhledem k tomu, že koordinovaný přístup k daňovému systému v rámci celé Unie by 

umožnil bojovat s nekalou soutěží a posílit konkurenceschopnost podniků Unie, 

zejména malých a středních podniků; 

AP. vzhledem k tomu, 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; 

AQ. vzhledem k tomu, že Komise by měla posoudit dopad daňových výhod poskytovaných 

nynějším zvláštním ekonomickým zónám v Unii a podněcovat v této souvislosti 

výměnu osvědčených postupů mezi daňovými orgány; 

Transparentnost 

AR. vzhledem k tomu, že vyšší transparentnost v oblasti zdaňování právnických osob může 

zlepšit výběr daní a zefektivnit práci daňových orgánů a je zásadní pro zajištění zvýšení 

důvěry veřejnosti v daňové systémy a ve vlády, což by mělo být považováno za 

důležitou prioritu; 

i) vzhledem k tomu, že vyšší transparentnost, pokud jde o činnost velkých 

nadnárodních společností a zejména o dosažené zisky, zaplacené daně ze zisku, 

získané dotace a přeplatky na daních, počet zaměstnanců a držená aktiva, má 

zásadní význam pro to, aby daňové úřady účinně řešily problém oslabování 

daňové základny a přesouvání zisků; vzhledem k tomu, že je třeba dosáhnout 

správné rovnováhy mezi transparentností, ochranou osobních údajů a citlivostí 

obchodních informací, přičemž je třeba zároveň zohledňovat dopad na malé 

podniky; vzhledem k tomu, že jedním z klíčových prvků, v němž by se tato 

transparentnost měla projevovat, je vypracovávání zpráv o jednotlivých zemích; 

vzhledem k tomu, že všechny návrhy Unie týkající se zpráv o jednotlivých zemích 

by měly být v prvé řadě založeny na vzoru vypracovaným organizací OECD; 

vzhledem k tomu, že Unie může jít i za hranice vymezené pokyny OECD a učinit 

podávání takových zpráv po jednotlivých zemích povinné a veřejné, vzhledem 

k tomu, že Evropský parlament se ve svých pozměňovacích návrzích k návrhu na 

revizi směrnice o právech akcionářů přijatých dne 8. července 20151 vyslovil pro 

to, aby zprávy o jednotlivých zemích byly zcela veřejné; vzhledem k tomu, že 

Evropská komise uspořádala k tomuto tématu konzultace ve dnech 17. června a 9. 

                                                 
1  Přijaté texty dne 8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 



 

 

září 2015, aby prostudovala různé možnosti pro vypracovávání zpráv 

o jednotlivých zemích1; vzhledem k tomu, že 88 % respondentů dané konzultace 

uvedlo, že podporují, aby údaje týkající se daní byly podniky zveřejňovány; 

ii) vzhledem k tomu, že provádění agresivního daňového plánování je neslučitelné se 

společenskou odpovědností podniků; vzhledem k tomu, že některé společnosti 

v Unii již na své důsledné dodržování daňových předpisů začaly poukazovat tím, 

že si zažádaly o osvědčení „férového plátce daně“2 nebo tím, že na to, že jsou 

držiteli tohoto osvědčení, upozorňují, a vzhledem k tomu, že taková opatření 

mohou mít silný odstrašující dopad a mohou s ohledem na riziko poškození 

pověsti v případě nedodržování předpisů docílit změny v chování, a že taková 

osvědčení by měla být vydávána na základě společných evropských kritérií;  

iii)  vzhledem k tomu, že vyšší transparentnosti by se dosáhlo, pokud by se členské 

státy vzájemně informovaly o jakékoli nové formě příspěvků, úlev, výjimek, 

pobídek či jiných opatření, jež by mohla mít podstatný dopad na jejich efektivní 

daňovou sazbu, a pokud by o tom informovaly Komisi; vzhledem k tomu, že toto 

předávání informací by členským státům pomohlo k odhalování škodlivých 

daňových postupů; 

iv) vzhledem k tomu, že navzdory tomu, že Rada se nedávno dohodla na změně 

směrnice Rady 2011/16/EU3, pokud jde o automatickou výměnu informací 

o daňových rozhodnutích, přetrvává nebezpečí, že členské státy spolu nebudou 

dostatečně komunikovat o možném dopadu, který by mohla mít jejich daňová 

ujednání s některými společnostmi na výběr daní v jiných členských státech; 

vzhledem k tomu, že vnitrostátní daňové orgány by se měly automaticky 

informovat o všech daňových rozhodnutích ihned poté, co byla vydána; vzhledem 

k tomu, že Komise by měla mít přístup k daňovým rozhodnutím prostřednictvím 

bezpečného centrálního rejstříku; vzhledem k tomu, že daňová rozhodnutí, která 

přijímají daňové orgány, by měla podléhat větší transparentnosti s tím, že důvěrné 

informace a citlivé obchodní informace budou zachovávány v tajnosti; 

v) vzhledem k tomu, že ke skrývání transakcí před daňovými orgány se údajně 

používají bezcelní zóny; 

vi) vzhledem k tomu, že pokrok v boji proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým 

povinnostem a agresivnímu daňovému plánování lze sledovat pouze 

harmonizovanou metodikou pro odhad výše schodků v přímých a nepřímých 

daních ve všech členských státech a v Unii jako celku; vzhledem k tomu, že 

odhad daňového schodku by měl představovat jen počátek poskytování dalších 

informací o daňových záležitostech; 

vii)  vzhledem k tomu, že stávající celounijní právní rámec zřízený na ochranu 

informátorů není dostačující a že mezi způsoby, jakými různé členské státy chrání 

informátory, existují značné rozdíly; vzhledem k tomu, že pokud taková ochrana 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-

transparency/index_en.htm.  
2  Například Fair Tax Mark: http://www.fairtaxmark.net/. 
3  Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a 

o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1). 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_en.htm


 

 

chybí, budou se zaměstnanci, kteří mají informace zásadního významu, 

samozřejmě zdráhat je poskytovat, takže tyto informace nebudou k dispozici; 

vzhledem k tomu, že jelikož informátoři pomohli obrátit pozornost veřejnosti 

k otázkám nespravedlivého zdaňování, členské státy by měly zvážit zavedení 

opatření na ochranu jejich působení; vzhledem k tomu, že by proto bylo vhodné 

zajistit v celé Unii ochranu informátorům, kteří své podezření ohledně nekalostí, 

porušování předpisů, podvodů či nezákonné činnosti oznámí vnitrostátním nebo 

evropským orgánům, nebo kteří v případech dlouhodobě neřešených nekalostí, 

porušování předpisů, podvodů či nezákonné činnosti, jež by mohly poškozovat 

veřejné zájmy, informují veřejnost jako celek; vzhledem k tomu, že tato ochrana 

by měla být v souladu s celkovým právním systémem; vzhledem k tomu, že tato 

ochrana měla by být účinná proti bezdůvodnému trestnímu stíhání, hospodářským 

sankcím a diskriminaci; 

Koordinace 

AS. vzhledem k tomu, že pravomoc přijímat právní předpisy v oblasti zdanění právnických 

osob mají členské státy, ovšem velká většina problémů spojených s agresivním 

daňovým plánováním je nadnárodního charakteru; vzhledem k tomu, že jediným 

proveditelným způsobem, jak řešit problémy oslabování daňové základny a přesouvání 

zisků a agresivního daňového plánování, je zvýšení koordinace mezi vnitrostátními 

daňovými politikami; 

i) vzhledem k tomu, že zavedení povinného společného konsolidovaného základu 

daně z příjmů právnických osob (Common Consolidated Corporate Tax Base, 

CCCTB) by představovalo velký pokrok na cestě k vyřešení potíží spjatých 

s agresivním daňovým plánováním v rámci Unie a mělo by být naléhavě přijato; 

vzhledem k tomu, že konečným cílem je zavést povinně uplatňovaný 

konsolidovaný společný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB), který 

by se případně dočasně nevztahoval na malé a střední podniky, které nejsou 

nadnárodními společnostmi, a na společnosti bez žádné přeshraniční činnosti, 

přičemž tento systém by vycházel z metody rozdělení zisku podle zvláštního 

vzorce založeného na kombinaci objektivních proměnných hodnot; vzhledem 

k tomu, že než bude zcela zaveden CCCTB, zvažuje Komise uplatňování 

dočasných opatření, kterými by omezovala příležitosti k přesouvání zisků; 

vzhledem k tomu, že je nezbytné zajistit, aby tato opatření, a to i započítávání 

přeshraničních ztrát, nezvyšovala riziko oslabování daňové základny a přesouvání 

zisků; vzhledem k tomu, že tato opatření nejsou dokonalou náhradou konsolidace 

a bude určitou dobu trvat, než se tento režim stane plně funkčním; 

ii) vzhledem k tomu, že navzdory činnosti skupiny pro kodex chování věnované 

škodlivému zdaňování právnických osob, postupy spojené s agresivním daňovým 

plánováním v Unii neustále přetrvávají;  vzhledem k tomu, že minulé snahy 

posílit řízení a mandát skupiny a přizpůsobit a rozšířit pracovní metody a kritéria 

stanovené v kodexu s cílem bojovat proti novým formám škodlivých daňových 

praktik v rámci stávajícího ekonomického prostředí nebyly úspěšné; vzhledem 

k tomu, že činnost skupiny je charakterizována všeobecnou absencí 

transparentnosti a odpovědnosti; vzhledem k tomu, že efektivitu a fungování této 

skupiny je třeba radikálně změnit, zlepšit a zprůhlednit, a to zejména na základě 

výročních zpráv a zápisů z jednání, v nichž budou uvedeny i postoje členských 

států; vzhledem k tomu, že skupina by měla být schopna zaujímat stanoviska 



 

 

k otázkám souvisejícím s daňovými politikami více než jednoho členského státu, 

aniž by malé menšiny členských států mohly doporučení blokovat 

iii)  vzhledem k tomu, že zdanění právnických osob v Unii by obecně mělo fungovat 

na tom principu, že daně se odvádí v zemích, v nichž podnik skutečně vyvíjí svou 

ekonomickou činnost a v nichž vznikají ekonomické hodnoty; vzhledem k tomu, 

že by měla být formulována kritéria, na jejichž základě by bylo zajištěno 

respektování tohoto principu; vzhledem k tomu, že i v případech jakéhokoli 

využívání příjmů z patentů či jiných preferenčních daňových režimů je třeba 

podle kritérii vymezených v 5. zásadě akčního plánu OECD týkajícího se 

problematiky oslabování daňové základny a přesouvání zisku zajistit, aby se daně 

platily tam, kde vzniká hodnota, přičemž je třeba stanovit jednotné evropské 

definice pro to, co lze považovat za podporu výzkumu a vývoje a co nikoli, 

a navrhnout harmonizaci používání zvláštních daňových režimů pro příjmy 

z duševního vlastnictví a inovací, jejíž součástí by bylo uspíšení zrušení starého 

režimu ke dni 30. června 2017; 

iv) vzhledem k tomu, že některé členské státy jednostranně zavedly předpisy pro 

ovládané zahraniční společnosti, aby zajistily skutečné zdanění zisků přesunutých 

do zemí s nízkými daněmi, případně do zemí, kde se neodvádí žádné daně 

vzhledem k tomu, že tyto předpisy je třeba koordinovat, a předejít tak tomu, že by 

různorodé vnitrostátní předpisy platné v Unii pro ovládané zahraniční společnosti 

narušovaly fungování vnitřního trhu; 

v) vzhledem k tomu, že směrnice 2011/16/EU reguluje spolupráci členských států 

v oblasti daňových kontrol a auditů a vybízí k výměně osvědčených postupů mezi 

daňovými orgány; vzhledem k tomu, že nástroje zavedené touto směrnicí nejsou 

nicméně dostatečně účinné a že rozdílné vnitrostátní přístupy k auditorským 

společnostem jsou v kontrastu s vysoce propracovanými metodami daňového 

plánování některých podniků; 

vi) vzhledem k tomu, že automatická výměna informací obecně a výměna informací 

o daňových rozhodnutích obzvláště budou účinné pouze v případě, že bude zřízen 

systém společného evropského daňového identifikačního čísla; vzhledem k tomu, 

že Komise by měla zvážit, zda by nebylo vhodné zřídit společný evropský rejstřík 

firem; 

vii)  vzhledem k tomu, že Komise rozhodla, že bude prodloužen mandát platformy 

pro řádnou daňovou správu, který měl vypršet roku 2016, a že bude rozšířeno pole 

působnosti této platformy a že její pracovní metody budou zdokonaleny; 

vzhledem k tomu, že tato platforma by mohla přispět k plnění nového akčního 

plánu, totiž k posílení boje proti daňovým podvodům a únikům, ke snazšímu 

vedení rozhovorů o daňových rozhodnutích členských států ve světle návrhu na 

nová pravidla pro výměnu informací a k získání zpětné vazby ohledně nových 

iniciativ v boji proti vyhýbání se daním; vzhledem k tomu, že Komise musí 

platformu pro řádnou daňovou správu více propagovat, rozšířit počet jejích členů 

a zvýšit její účinnost; 

viii)  vzhledem k tomu, že Komise by měla analyzovat fiskální dopad reforem na 

daňovou správu a požadovat jejich provádění v rámci procesu evropského 

semestru a posílit kapacitu orgánů daňové správy na vnitrostátní i evropské 



 

 

úrovni, pokud jde o účinnější výběr daní, a umožnit jim tak účinné vykonávání 

jejich úlohy, což podpoří pozitivní dopad, který účinný výběr daní a účinná 

opatření v boji proti daňovým podvodům a únikům mají na daňové příjmy 

členských států;  

Konvergence 

AT. vzhledem k tomu, že lepší koordinace sama o sobě nevyřeší základní problémy 

vyplývající ze skutečnosti, že v různých členských státech existují různé předpisy 

upravující zdanění právnických společností; vzhledem k tomu, že v celkové reakci na 

agresivní daňové plánování musí být částečně zahrnuto i sbližování určitého počtu 

vnitrostátních postupů v daňové oblasti; vzhledem k tomu, že toho lze docílit i tak, že 

bude současně stále zachována svrchovanost členských států, pokud jde o ostatní prvky 

jejich systémů zdaňování právnických osob; 

i) vzhledem k tomu, že postupy agresivního daňového plánování mohou být někdy 

dány kumulativními výhodami vyplývajícími ze smluv o dvojím zdanění, které 

mezi sebou uzavírají různé členské státy a jež pak paradoxně ovšem vedou ke 

dvojímu nezdanění; vzhledem k tomu, že šířící se smlouvy o dvojím zdanění 

uzavírané jednotlivými členskými státy se třetími zeměmi mohou vést k možnosti 

najít nové mezery; vzhledem k tomu, že v souladu s bodem 15 projektu 

organizace OECD / skupiny G20 týkajícího se oslabování daňové základny 

a přesouvání zisků je zapotřebí vyvinout mnohostranný nástroj k úpravě 

dvoustranných smluv v oblasti zdaňování; vzhledem k tomu, že Komise by měla 

být pověřena vyjednáváním daňových dohod se třetími zeměmi jménem Unie 

a tento postup by měl nahradit stávající praxi dvoustranných jednání, která 

nepřinášejí optimální výsledky; vzhledem k tomu, že Komise by měla zajistit, aby 

tyto dohody obsahovaly ustanovení o vzájemnosti a zakazovaly jakýkoli 

nepříznivý dopad na občany Unie a na podniky, zejména na malé a střední 

podniky, vyplývající z uplatňování právních předpisů třetí země v rámci 

jurisdikce Unie a jejích členských států. 

ii) vzhledem k tomu, že Unie by měla mít svou aktualizovanou definici „daňových 

rájů“; 

iii) vzhledem k tomu, že Unie by měla zavést protiopatření proti podnikům, které takové 

daňové ráje využívají; vzhledem k tomu, že Evropský parlament již tyto kroky 

požadoval ve své zprávě o výroční zprávě o daních na rok 20141, v níž žádal 

přísné tresty, „a to tím, že se podnikům podílejícím se na podvodech nebo 

podnikům se sídlem v daňových rájích nebo zemích narušujících hospodářskou 

soutěž výhodnými daňovými podmínkami nebudou poskytovat finanční příspěvky 

z EU a nebude jim ani umožněn přístup ke státní podpoře a veřejným zakázkám; 

naléhavě žádá členské státy, aby stáhly veškerou veřejnou podporu poskytovanou 

podnikům, které jsou zapojeny do porušování daňových předpisů EU“; vzhledem 

k tomu, že by se vůči členským státům měla uplatnit protiopatření, pokud by 

odmítly změnit své škodlivé preferenční daňové režimy, které znemožňují zavést 

rovné podmínky v celé Unii;  

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-

2015-0040+0+DOC+XML+V0//EN 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0040+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0040+0+DOC+XML+V0//EN


 

 

iv) vzhledem k tomu, že má-li být zaručeno, že ke zdanění dochází v místě, kde 

probíhá hospodářská činnost a kde se vytváří ekonomická hodnota, pak je nutné 

formulovat novou a závaznou definici „stálé provozovny“; vzhledem k tomu, že 

tuto definici by mělo doprovázet minimum závazných kritérií, která by určovala, 

zda má daná hospodářská činnost dostatečnou faktickou podstatu, aby mohla být 

v určitém členském státě zdaněna, čímž by se zabránilo problému „prázdných 

společností“, a to zejména s ohledem na výzvy související s digitální ekonomikou; 

v) vzhledem k tomu, že probíhající vyšetřování případů údajného porušení pravidel 

Unie pro státní podporu poukázala na neblahý nedostatek transparentnosti, pokud 

jde o způsob jejich uplatňování; vzhledem k tomu, že pokud by Komise měla 

v úmyslu napravit tuto situaci, měla by vydat závazné pokyny pro státní podporu, 

v nichž by objasnila, jak bude určovat případy státní pomoci v oblasti daní, čímž 

by poskytla větší právní jistotu jak podnikům, tak členským státům; vzhledem 

k tomu, že v rámci modernizace režimů státní podpory by Komise měla zajistit 

následné účinné kontroly zákonnosti udělovaných státních podpor; 

vi) vzhledem k tomu, že nezamýšleným důsledkem směrnice Rady 2003/49/ES1 je 

skutečnost, že při vyplácení přeshraničních úroků a úhrad licenčních poplatků je 

možné se vyhnout zdanění (případně jsou zdaněny velmi nízkou sazbou); 

vzhledem k tomu, že do této směrnice a do směrnice Rady 2005/19/ES2 i do 

dalších příslušných právních předpisů Unie by měla být zapracována pravidla 

zabraňující jejich zneužívání; 

vii) vzhledem k tomu, že celounijní srážková daň nebo opatření podobného účinku by 

zajistily, že všechny zisky generované uvnitř Unie, které ji mají opustit, byly 

v Unii, než překročí její hranice, alespoň jednou zdaněny; 

viii) vzhledem k tomu, že stávající rámec Unie pro řešení sporů členských států 

ohledně dvojího zdanění není účinný a že by mu prospěla jasnější pravidla a kratší 

lhůty, přičemž lze rozvíjet režimy, které jsou již zavedeny; 

ix) vzhledem k tomu, že daňoví poradci hrají klíčovou roli při zprostředkování 

agresivního daňového plánování, neboť společnostem pomáhají zřizovat složité 

právní konstrukce, aby využily nesouladu a nedostatků, které vznikají v důsledku 

rozdílných daňových systémů; vzhledem k tomu, že zásadní přezkum režimu daně 

z příjmů právnických osob nelze provést bez rozboru postupů těchto 

poradenských společností; vzhledem k tomu, že takové šetření se musí zaměřit 

i na posouzení střetu zájmů, který je pro tyto společnosti charakteristický, neboť 

tyto společnosti poskytují vnitrostátním vládám poradenství o ustavení daňových 

systémů a zároveň radí podnikům, jak nejlépe v rámci těchto systémů 

optimalizovat jejich daňové povinnosti; 

                                                 
1  Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků 

a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států 
(Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 49). 

2  Směrnice Rady 2005/19/ES ze dne 17. února 2005, kterou se mění směrnice 
90/434/EHS o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a 
výměně akcií týkajících se společností z různých členských států (Úř. věst. L 58, 
4.3.2005, s. 19). 



 

 

AU. vzhledem k tomu, že celkovou účinnost výběru daní, představy o spravedlnosti 

daňového systému a důvěryhodnost vnitrostátních daňových úřadů neochromují pouze 

postupy spojené s agresivním daňovým plánováním a s oslabováním daňové základny 

a přesouváním zisků; vzhledem k tomu, že Unie a členské státy by měly rovněž 

přijmout obdobně rázná opatření k řešení problémů daňových úniků a podvodů, k nimž 

dochází při zdaňování právnických i fyzických osob, a problémů spjatých s výběrem 

jiných daní než se zdaňováním právnických osob, zejména s výběrem DPH; vzhledem 

k tomu, že právě tyto další aspekty výběru daní a daňové správy jsou ve značné míře 

příčinou stávajícího daňového deficitu; 

AV. vzhledem k tomu, že Komise by měla proto také zvážit, jak se postaví k těmto 

obecnějším otázkám, zejména pokud jde o prosazování pravidel v oblasti DPH 

v členských státech a jejich prosazování v přeshraničních případech a neúčinnost, 

kterou provází výběr DPH, (která je v některých členských státech hlavním zdrojem 

státních příjmů), praktiky používané za účelem obcházení placení DPH a nepříznivé 

dopady některých daňových amnestií či netransparentních systémů „promíjení daní“; 

vzhledem k tomu, že všechna taková nová opatření by měla brát v potaz rovnováhu 

mezi náklady a přínosy;  

1. žádá Komisi, aby do června 2016 předložila Parlamentu přinejmenším jeden legislativní 

návrh, který se bude zakládat na podrobných doporučeních uvedených v příloze 

k tomuto dokumentu; 

2. potvrzuje, že doporučení jsou v souladu se základními právy a zásadou subsidiarity; 

3. domnívá se, že finanční dopady požadovaného návrhu by měly být hrazeny 

z příslušných rozpočtových prostředků; 

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a připojená podrobná doporučení 

Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.  



 

 

PŘÍLOHA K USNESENÍ 

PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU 

A. Transparentnost 

Doporučení A1. Povinné podávání veřejně přístupných zpráv nadnárodními společnostmi 

ve všech odvětvích o činnosti v jednotlivých zemích  

Evropský parlament opět vyzývá Evropskou komisi k přijetí veškerých opatření potřebných 

k tomu, aby do konce prvního čtvrtletí roku 2016 zavedla povinnost všech nadnárodních 

společností ve všech odvětvích podávat komplexní veřejně přístupné zprávy o své činnosti 

v jednotlivých zemích. 

 Tento návrh by měl být vypracován na základě požadavků, které předložila organizace 

OECD ve svém vzoru pro podávání zpráv o jednotlivých zemích zveřejněném v září 

2014 (bod 13 projektu OECD/G20 týkajícího se oslabování daňové základny 

a přesouvání zisků). 

 Při vypracovávání tohoto návrhu by Komise měla rovněž zohlednit: 

 výsledky konzultací týkajících se podávání zpráv o jednotlivých zemích, které 

Komise vedla od 17. června do 9. září 2015 a při nichž zkoumala různé možnosti 

případného uplatňování tohoto podávání zpráv v Unii; 

 návrhy na podávání zcela veřejných zpráv o jednotlivých zemích uvedené 

v revidované směrnici o právech akcionářů, o nichž Evropský parlament hlasoval 

dne 8. července 20151, a výsledek probíhajících třístranných jednání o této 

směrnici. 

Doporučení A2. Nové osvědčení „férového plátce daně“ (Fair Tax Payer) pro společnosti 

uplatňující náležité daňové praktiky 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby co nejdříve předložila návrh na zavedení 

dobrovolného osvědčení evropského „férového plátce daně“.  

 Součástí tohoto návrhu by měl být evropský rámec kritérií způsobilosti, podle nichž by 

toto osvědčení mohly udělovat vnitrostátní subjekty. 

 V tomto rámci kritérií způsobilosti by mělo být jasně stanoveno, že osvědčení „férového 

plátce daně“ se uděluje pouze společnostem, jejichž postupy jdou až nad rámec litery 

právních předpisů Unie a vnitrostátních zákonů. 

 Toto osvědčení „férového plátce daně“ by mělo společnosti motivovat k tomu, aby 

učinily placení svého spravedlivého dílu daní neoddělitelnou součástí své podnikové 

politiky sociální odpovědnosti a aby ve své výroční zprávě informovaly o svém postoji 

k daňovým záležitostem. 

Doporučení A3. Povinné oznamování nových daňových opatření 

                                                 
1  Přijaté texty ze dne 8.7.2015, P8_TA(2015)0257. 



 

 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby co nejdříve předložila návrh nového 

mechanismu, který by členským státům ukládal povinnost informovat neprodleně ostatní 

členské státy a Komisi, pokud mají v úmyslu zavést novou formu příspěvků, úlev, výjimek, 

pobídek či jiných opatření, jež by mohla mít podstatný dopad na efektivní daňovou sazbu 

v tomto členském státě nebo na daňový základ v jiném členském státě. 

 S cílem podporovat činnost Skupiny pro kodex chování zaměřenou na zjišťování 

škodlivých daňových praktik by tato oznámení podávaná členskými státy měla 

obsahovat analýzy vedlejších účinků podstatného dopadu nových daňových opatření na 

jiné členské státy a rozvojové země. 

 Tato nová daňová opatření by rovněž měla být součástí procesu evropského semestru 

a měly by být doporučeny následné kroky. 

 Evropský parlament by měl být pravidelně informován o těchto oznámeních 

a Evropskou komisí provedeném posouzení. 

 Měly by být zavedeny sankce, které by se uplatňovaly vůči členským státům, které 

nesplní tyto požadavky na podávání informací. 

 Komise by měla rovněž zvážit, zda by bylo vhodné uložit daňovým poradenským 

firmám povinnost, aby vnitrostátní daňové orgány informovaly, jestliže vytvoří 

a začnou propagovat určité daňové režimy, které mají společnostem pomoci snížit jejich 

celkovou daňovou povinnost, k čemuž v současnosti dochází v několika členských 

státech. Komise by měla rovněž zvážit, zda by výměna těchto informací mezi členskými 

státy prostřednictvím Skupiny pro kodex chování představovala účinný nástroj ke 

zlepšení v oblasti zdaňování fyzických osob v Unii. 

Doporučení A4. Rozšíření automatické výměny informací o daňových rozhodnutích na 

všechna daňová rozhodnutí a jejich částečné zveřejňování 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby doplnila směrnici 2011/16/EU, která 

obsahuje prvky automatické výměny informací o daňových rozhodnutích, tak, aby:  

 se automatická výměna informací týkala nejen informací o přeshraničních daňových 

rozhodnutích, ale i všech daňových rozhodnutí v oblasti daní právnických osob; 

poskytované informace musí být srozumitelné a ve vzájemně dohodnutém formátu, aby 

se zajistilo, že je daňové orgány v příslušných zemích budou moci účinně používat; 

 se výrazným způsobem zvýšila transparentnost daňových rozhodnutí na úrovni Unie 

s náležitým ohledem na důvěrnost firemních informací a obchodních tajemství a 

s přihlédnutím ke stávajícím osvědčeným postupům používaným v některých členských 

státech, a to každoročním zveřejňováním zprávy, která by shrnula nejdůležitější případy 

z bezpečného centrálního rejstříku, který má Komise vytvořit a v němž bude evidovat 

daňová rozhodnutí a předběžné režimy převodních cen; 

 informace obsažené ve zprávě byly předkládány v dohodnuté, standardizované podobě, 

aby je mohla veřejnost účinně používat;

 se zajistilo, že Komise bude hrát plnohodnotnou a smysluplnou úlohu při povinné 

výměně informací o daňových rozhodnutích, a to vytvořením bezpečného centrálního 



 

 

rejstříku, který bude přístupný členským státům a Komisi a bude obsahovat informace 

o všech daňových rozhodnutích přijatých v Unii;

 se zajistilo, že budou na členské státy, které se neúčastní automatické výměny informací 

o daňových rozhodnutích tak, jak by měly, uvaleny odpovídající sankce.

Doporučení A5. Transparentnost bezcelních zón 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh, na jehož 

základě by se: 

 stanovilo maximální časové rozmezí, během nějž lze v bezcelních zónách prodávat 

zboží, na něž se nevztahuje clo, spotřební daň a daň z přidané hodnoty; 

 orgány bezcelních zón zavazovaly k tomu, aby bezodkladně informovaly daňové orgány 

příslušných členských států a třetích zemí o veškerých transakcích provedených jejich 

daňovými rezidenty v prostoru bezcelních zón.  

Doporučení A6. Odhad Komise ohledně deficitu daní právnických osob 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby: 

 na základě osvědčených postupů používaných v současné době členskými státy 

vytvořila harmonizovanou metodiku, která by měla být zveřejněna, pro odhad deficitu 

přímých a nepřímých daní – tj. rozdílu mezi výší dlužných a výší zaplacených daní 

právnických osob – ve všech členských státech; 

 spolupracovala s členskými státy s cílem zajistit, aby byly k analýze prováděné za 

použití této metodiky poskytnuty všechny potřebné údaje, tak aby její výsledky byly co 

možná nejpřesnější; 

 používala schválenou metodiku a všechny potřebné údaje k tomu, aby vypracovala 

a dvakrát ročně zveřejnila odhad deficitu přímých i nepřímých daní právnických osob 

v celé Unii. 

Doporučení A7. Ochrana oznamovatelů 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh s cílem: 

 chránit oznamovatele, kteří jednají výhradně ve veřejném zájmu (a ne zároveň 

z finančních či jiných osobních důvodů) ve snaze poukázat na nekalosti, porušování 

předpisů, podvody a nezákonnou činnost v souvislosti se zdaňováním právnických osob 

v kterémkoli členském státě Evropské unie; tito oznamovatelé by měli být chráněni za 

předpokladu, že své podezření ohledně nekalostí, porušování předpisů, podvodů či 

nezákonné činnosti oznámí příslušnému orgánu; ochrana by jim však měla příslušet také 

v případě, že informují veřejnost jako celek o svém znepokojení ohledně dlouhodobě 

neřešených nekalostí, porušování předpisů, podvodů či nezákonné činnosti v souvislosti 

se zdaňováním právnických osob, které by mohly poškozovat veřejné zájmy; 

 zajistit, aby byla v Evropské unii zachována svoboda projevu a informací; 

 tato ochrana by měla být v souladu s celkovým právním systémem a měla by být účinná 



 

 

proti bezdůvodnému trestnímu stíhání, hospodářským sankcím a diskriminaci; 

 základem pro tento legislativní návrh by mělo být nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 596/20141; návrh by měl rovněž zohlednit veškeré právní předpisy Unie 

v této oblasti, které budou v budoucnu přijaty; 

 tento legislativní návrh by mohl rovněž zohledňovat doporučení Rady Evropy 

CM/Rec(2014)72 o ochraně oznamovatelů, a zejména definici oznamovatele, který je 

definován jako „jakákoli osoba, jež oznamuje nebo zveřejňuje informace o ohrožení 

nebo porušování veřejného zájmu, ke kterým získala přístup při výkonu práce pro 

zaměstnavatele v soukromém nebo veřejném sektoru“. 

B. Koordinace 

Doporučení B1. Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických 

osob 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby co nejdříve předložila legislativní návrh 

zavádějící společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob:  

V první řadě by se měl v Unii (do června 2016) zavést povinně uplatňovaný společný základ 

daně z příjmů právnických osob (CCTB), jenž by se dočasně nemusel vztahovat na malé 

a střední podniky, které nejsou nadnárodními společnostmi, a na firmy bez přeshraniční 

činnosti; pro společnosti působící v několika členských státech by tak pro výpočet jejich 

zdanitelných příjmů existoval pouze jeden soubor pravidel. 

V druhé řadě je třeba co nejrychleji a jednoznačně ne později než na konci roku 2017 zavést 

povinně uplatňovaný konsolidovaný společný základ daně z příjmů právnických osob 

(CCCTB), a to poté, co budou zváženy různé varianty (včetně např. nákladového zohlednění 

toho, že by se nová ustanovení týkala i malých a středních podniků a firem bez přeshraniční 

činnosti).  

CCCTB by měl vycházet z metody rozdělení zisku podle zvláštního vzorce, která odráží 

skutečné ekonomické aktivity společností a neznevýhodňuje nepřiměřeně určité členské státy. 

Během přechodného období mezi zavedením povinného CCTB a kompletního CCCTB je 

třeba zavést soubor opatření, kterými by se omezovalo převádění zisků (zejména 

prostřednictvím stanovování převodních cen) a jejichž součástí by byl alespoň legislativní 

návrh Unie proti oslabování daňové základny a přesouvání zisků. Tato opatření by neměla 

zahrnovat dočasný režim započítávání přeshraničních ztrát, pokud Komise nebude moci 

zajistit, že tento režim bude transparentní a nebude možno jej zneužívat pro účely agresivního 

daňového plánování.  

Komise by měla posoudit, do jaké míry je pro přípravu podkladových účetních dat, která 

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o 

zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 
2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1). 

2 
 http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/protecting_whistle
blowers_en.asp 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/protecting_whistleblowers_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/Whistleblowers/protecting_whistleblowers_en.asp


 

 

budou pro účely CCCTB použita, nutno vytvořit jednotný soubor obecně přijímaných 

účetních pravidel. 

Veškeré návrhy CCTB nebo kompletního CCCTB by měly obsahovat doložku proti vyhýbání 

se daňovým povinnostem.

Doporučení B2. Posílení mandátu a zvýšení transparentnosti Skupiny Rady pro kodex 

chování pro zdaňování podniků 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby přijala návrh, na jehož základě bude 

Skupina pro kodex chování začleněna do metody Společenství jakožto pracovní skupina Rady 

za účasti Evropské komise a Evropského parlamentu jakožto pozorovatelů. 

 Skupina pro kodex chování by měla být transparentnější a účinnější a měla by být více 

vázána se za svou činnost zodpovídat, a to mj. na základě: 

 pravidelného předkládání, aktualizování a zveřejňování svého přehledu o tom, do 

jaké míry členské státy dodržují doporučení Skupiny pro kodex chování uvedená 

v rámci její půlroční zprávy o dosaženém pokroku předkládané ministrům financí; 

 pravidelného předkládání, aktualizování a zveřejňování seznamu škodlivých 

daňových praktik, který vypracuje vždy jednou za dva roky;  

 pravidelného vypracovávání, předkládání a zveřejňování zápisů ze svých jednání 

a rovněž vyšší transparentnosti při vypracovávání doporučení, ve kterých budou 

zejména uvedeny postoje zástupců členských států; 

 jmenování politického předsedy ministry financí; 

 jmenování vysokého představitele a zástupce každým členským státem v zájmu 

posílení významu tohoto orgánu. 

 Mezi úkoly Skupiny pro kodex chování by mělo patřit: 

 odhalování škodlivých daňových praktik v Unii; 

 navrhování opatření a harmonogramů pro odstranění škodlivých daňových praktik 

a monitorování výsledků navržených doporučení/opatření; 

 přezkoumávání zpráv o vedlejších účincích nových daňových opatření přijatých 

členskými státy na základě výše uvedených postupů a posuzování nutnosti 

případného zásahu; 

 navrhování dalších iniciativ zaměřených na daňová opatření v rámci vnější 

politiky Unie; 

 zkvalitňování donucovacích mechanismů používaných při zásahu proti praktikám 

umožňujícím agresivní daňové plánování. 



 

 

Doporučení B3. Zvláštní režimy pro zdaňování příjmů z práv duševního vlastnictví („patent 

boxes“) a další preferenční režimy: spojení preferenčních režimů s generováním hodnoty  

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby i nadále poskytovala členským státům 

pokyny ohledně způsobů, jak uplatňovat režimy pro zdaňování příjmů z práv duševního 

vlastnictví v souladu s pozměněným přístupem založeným na kauzálním nexu, aby se 

zajistilo, že nebudou škodlivé.  

 Tyto pokyny by měly jasně stanovovat, že preferenční režimy, jako jsou například 

režimy typu „patent box“, se musí zakládat na pozměněném přístupu založeném na 

kauzálním nexu, jak je definováno v bodu 5 projektu OECD týkajícího se oslabování 

daňové základny a přesouvání zisků, což znamená, že musí existovat přímá spojitost 

mezi daňovými výhodami a činnostmi základního výzkumu a vývoje.  

 Rozsáhlé preferenční režimy pro zdaňování příjmů z práv duševního vlastnictví, které 

nemají žádnou spojitost s geografickým původem a „stářím“ příslušného know-how, je 

třeba považovat za škodlivé praktiky.  

 Pokud do 12 měsíců nebudou členské státy tento přístup důsledně uplatňovat, měla by 

Komise předložit legislativní návrh závazného opatření. 

 Komise by měla předložit návrhy společných evropských norem a definic týkajících se 

toho, co lze považovat za podporu výzkumu a vývoje a co nikoli, a návrh harmonizace 

používání zvláštních daňových režimů pro příjmy z duševního vlastnictví a inovací, 

jehož součástí by bylo uspíšení zrušení starého režimu ke dni 30. června 2017 

v důsledku zkrácení lhůt platnosti. 

Doporučení B4. Ovládané zahraniční společnosti  

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh, na jehož 

základě by se: 

 zavedl koordinovaný rámec Unie pro pravidla pro ovládané společnosti, aby se zajistilo, 

že zisky uložené v zemích, v nichž se platí nízké či žádné daně, budou řádně zdaněny, 

a aby se zamezilo tomu, že různorodé předpisy, které v jednotlivých členských státech 

Unie pro ovládané zahraniční společnosti platí, budou narušovat fungování vnitřního 

trhu. Tento rámec by měl zajistit plné využití právních předpisů upravujících ovládané 

společnosti mimo situace zcela uměle vytvořených opatření. To nebrání jednotlivým 

členským státům v zavedení přísnějších pravidel.  

Doporučení B5. Zlepšení koordinace členských států v oblasti daňových kontrol  

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby předložila návrh, kterým by se měnila 

směrnice 2011/16/EU s cílem:  

 zajistit větší efektivitu simultánních daňových auditů a kontrol v případě, že se dva nebo 

více vnitrostátních daňových orgánů rozhodne provést kontrolu jednoho či více subjektů 

se společnými či vzájemně se doplňujícími zájmy;  

 zajistit, že v mateřské společnosti a jejích dceřiných společnostech se sídlem v Unii 

budou prováděny audity příslušnými daňovými orgány ve stejném časovém období pod 



 

 

vedením daňových orgánů země, v nichž sídlí mateřská společnost, čímž bude dosaženo 

účinné výměny informací mezi daňovými orgány. Součástí tohoto návrhu by měla být 

následující ustanovení: 

 daňové úřady by si měly pravidelně vyměňovat informace o svých šetřeních 

s cílem zajistit, aby skupiny nevyužívaly možnosti ustanovení rozdílných 

daňových systémů jednotlivých států v rámci jejich kombinace obcházet;  

 lhůty pro výměnu informací o probíhajících auditech by se měly omezovat na 

minimum; 

 daňové úřady, do jejichž působnosti společnost spadá, by měly o výsledcích 

daňové kontroly systematicky informovat daňové úřady příslušné pro ostatní 

subjekty téže skupiny; 

 dříve než budou informovány ostatní dotčené daňové orgány, nemělo by být 

přijímáno žádné rozhodnutí o výsledku daňové kontroly provedené daňovým 

orgánem.

Doporučení B6. Zavedení společného evropského daňového identifikačního čísla 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby předložila návrh na zavedení evropského 

daňového identifikačního čísla.  

 Návrh by měl vycházet z konceptu evropského daňového identifikačního čísla, který byl 

představen v akčním plánu Komise pro posílení boje proti daňovým podvodům 

a únikům (bod 22)1, a ze závěrů následných konzultací, které proběhly v roce 20132. 

C. Konvergence 

Doporučení C1. Nový přístup k mezinárodním daňovým dohodám 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh, na jehož 

základě by mohla Unie vystupovat jako jednotný subjekt v souvislosti s mezinárodními 

daňovými dohodami. 

 Komise by měla být pověřena vyjednáváním daňových dohod se třetími zeměmi 

jménem Unie a tento postup by měl nahradit stávající praxi dvoustranných jednání, 

která nepřinášejí optimální výsledky, zejména pro rozvojové země. 

 Komise musí zajistit, aby tyto dohody obsahovaly ustanovení o vzájemnosti 

a zakazovaly jakýkoli nepříznivý dopad na občany Unie a na podniky, zejména na malé 

a střední podniky, vyplývající z uplatňování právních předpisů třetí země v rámci 

jurisdikce Unie a jejích členských států. 

 Měla by být zavedena jednotná mnohostranná dohoda Unie o daních, která nahradí 

velké množství dvoustranných dohod, které mezi sebou uzavřely členské státy navzájem 

a se třetími zeměmi. 

                                                 
1  COM(2012)0722. 
2  https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp 



 

 

 Veškeré nové mezinárodní obchodní dohody uzavřené Unií by měly obsahovat doložku 

o řádné správě daní. 

 Ve všech mezinárodních daňových dohodách bude stanoven mechanismus pro 

prosazování pravidel. 

Doporučení C2. Vypracování jednotné a přísné definice „daňových rájů“ 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby mj. ve spolupráci s OECD a OSN 

předložila návrh, na jehož základě by se určila přísná kritéria pro vymezení „daňových rájů“.  

 Tato kritéria by se měla zakládat na komplexních, transparentních, solidních, objektivně 

ověřitelných a obecně přijímaných ukazatelích a měla by dále rozvíjet zásady řádné 

správy vymezené Komisí v jejím sdělení z roku 2009 „Podpora řádné správy v daňové 

oblasti“1, výměnu informací a spolupráci v oblasti administrativy, spravedlivou soutěž 

v oblasti daní a transparentnost. 

 Tato kritéria by měla zahrnovat takové aspekty a záležitosti, jako jsou bankovní 

tajemství, záznamy o vlastnících společností, svěřenecké fondy a nadace, zveřejňování 

účtů společností, schopnost výměny informací, efektivita daňové správy, podpora 

vyhýbání se daňovým povinnostem, existence škodlivých právních nástrojů, prevence 

praní špinavých peněz, automatický charakter výměny informací, existence 

dvoustranných dohod, transparentnost mezinárodních závazků a soudní spolupráce.

 Na základě těchto kritérií by Komise měla předložit revidovaný seznam daňových rájů, 

který by nahradil její provizorní seznam z června 2015. 

 Seznam daňových rájů by měl být propojen s příslušnou daňovou legislativou jakožto 

referenční dokument pro další politiky a právní předpisy.

 Komise by měla tento seznam přezkoumávat alespoň dvakrát ročně nebo na základě 

odůvodněné žádosti příslušných orgánů země, která je na seznamu uvedena.  

Doporučení C3. Opatření namířená proti společnostem, které daňové ráje využívají  

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby navrhla soubor protiopatření, která by 

Unie a členské státy jakožto akcionáři a finanční zajišťovatelé veřejných orgánů, bank 

a finančních programů měly uplatňovat proti společnostem, které využívají daňových rájů 

v rámci svého agresivního daňového plánování a nedodržují tak unijní normy pro řádnou 

daňovou správu. 

 Tato protiopatření by měla zahrnovat: 

 zákaz přístupu ke státním dotacím či účasti na veřejných zakázkách na úrovní 

Unie a členských států; 

 zákaz přístupu k určitým unijním fondům. 

 Toho by se mělo dosáhnout mj.: 

                                                 
1  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0201:FIN:CS:PDF. 



 

 

 změnou statutu Evropské investiční banky (EIB) (protokol č. 5 připojený ke 

Smlouvám), na jejímž základě by se zajišťovalo, že konečnými příjemci ani 

finančními zprostředkovateli finančních prostředků z fondů EIB nesmí být 

subjekty využívající daňových rájů či škodlivých daňových praktik1 

 změnou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/10172, na jejímž 

základě by se inkriminovaným subjektům znemožnil i přístup k fondům EFSI3 

 změnou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/20134, (EU) č. 

1306/20135, (EU) č. 1307/20136 a (EU) č. 1308/20137, na jejímž základě by se 

inkriminovaným subjektům znemožnil i přístup k finančním prostředkům 

poskytovaným v rámci SZP 

 pokračováním procesu modernizace státních dotací, aby se zajistilo, že 

inkriminovaným subjektům bude zamezen přístup k veškeré státní podpoře8 

 změnou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/20139, na jejímž 

základě by se zajistilo, že se k inkriminovaným subjektům nebudou moci dostat 

žádné finanční prostředky z pěti evropských strukturálních a investičních fondů 

(Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu 

soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského 

                                                 
1  http://www.eib.org/attachments/general/governance_of_the_eib_en.pdf  
2  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském 

fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském 

portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – 

Evropský fond pro strategické investice (Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1). 
3  http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-

investment/plan/docs/proposal_regulation_efsi_en.pdf  
4  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře 

pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o 

zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487). 
5  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 

352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 

485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549). 
6  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým 

se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné 

zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 

73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608). 
7  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým 

se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 

922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 

671). 
8  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-

2013-0545+0+DOC+XML+V0//CS  
9  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 

společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 

fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském 

námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální 

rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském 

fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320). 

http://www.eib.org/attachments/general/governance_of_the_eib_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/proposal_regulation_efsi_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/docs/proposal_regulation_efsi_en.pdf


 

 

námořního a rybářského fondu) 

 změnou Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD), aby se 

zajistilo, že se k inkriminovaným subjektům nebudou moci dostat žádné finanční 

prostředky z EBRD1 

 zákazem uzavírat obchodní dohody Unie se zeměmi uvedenými na seznamu 

daňových rájů. 

Komise přezkoumá, zda lze pozastavit či ukončit platnost stávajících obchodních dohod se 

zeměmi považovanými za daňové ráje. 

Doporučení C4. Stálá provozovna  

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh, na jehož 

základě by se: 

 definice „stálé provozovny“ upravila tak, aby se společnostem znemožnilo uměle 

obcházet daňové povinnosti v členských státech, v nichž vyvíjejí hospodářskou činnost; 

tato definice by se měla vztahovat i na situaci, kdy je za sídlo společností zabývajících 

se plně odhmotněnými digitálními činnostmi považován členský stát, v jehož 

ekonomice si tyto společnosti zachovávají výraznou digitální působnost; 

 zavedla unijní definice minimální „ekonomické podstaty“, která by zahrnovala rovněž 

digitální hospodářství, aby se zajistilo, že společnosti vytvářejí faktickou hodnotu 

a přispívají k hospodářství členského státu, v němž vyvíjejí zdanitelnou činnost. 

Dvě výše uvedené definice by přitom měly být součástí opatření, jejichž smyslem bude 

konkrétně zakázat činnost společností s fiktivním sídlem na bázi P.O. Boxu.  

Doporučení C5. Zkvalitnění rámce pro stanovování převodních cen v EU  

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh, na jehož 

základě by se: 

 na základě zkušeností a analýzy nových zásad OECD pro stanovování převodních cen 

vypracovaly zvláštní pokyny Unie, podle nichž by se určovalo, jak zásady OECD 

uplatňovat a jak je interpretovat v kontextu Unie, tak aby: 

 byla zohledněna ekonomická situace na vnitřním trhu; 

 členským státům a společnostem působícím v rámci Unie byly poskytnuty jisté, 

přehledné a spravedlivé podmínky; 

 se snížilo riziko zneužívání těchto pravidel pro účely přesunu zisků. 

Doporučení C6. Hybridní opatření využívající nesouladu v daňových režimech  

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh, na jehož 

                                                 
1  http://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-

the-ebrd.html  

http://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html
http://www.ebrd.com/news/publications/institutional-documents/basic-documents-of-the-ebrd.html


 

 

základě by se buď: 

 harmonizovalo vnitrostátní vymezení dluhu, vlastního kapitálu, netransparentních 

a transparentních subjektů, rozdělování aktiv a pasiv stálým provozovnám a rozdělování 

nákladů a zisků mezi různé entity v rámci téže skupiny, nebo  

 zabránilo dvojímu nezdanění v případě nesouladu.  

Doporučení C7. Změna režimu státní podpory v Unii v souvislosti se zdaněním 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby nejpozději do poloviny roku 2017 

předložila návrh:

 závazných pokynů pro poskytování státní podpory, na jejichž základě by bylo zřejmé, 

jak Komise bude určovat případy státní podpory ve formě daňových výhod, čímž se 

podnikům a členským státům poskytne více právní jistoty, a to s ohledem na skutečnost, 

že v jiných odvětvích se tyto pokyny velmi osvědčily při eliminaci a prevenci takových 

vnitrostátních postupů, které jsou v rozporu s právními předpisy Unie o udělování státní 

podpory; tohoto účinku však lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li tyto pokyny vysoce 

podrobné a budou-li obsahovat vyčíslené prahové hodnoty;

 ve kterém by pro lepší orientaci a v zájmu větší právní jistoty společností a členských 

států veřejně uvedla, které daňové politiky nejsou v souladu s politikou v oblasti státní 

podpory. Komise za tímto účelem přerozdělí zdroje GŘ pro hospodářskou soutěž, aby 

mohlo účinně zasahovat ve všech otázkách souvisejících s nezákonnou státní pomocí, 

včetně selektivních daňových výhod. 

Evropský parlament rovněž vyzývá Evropskou komisi, aby v dlouhodobém horizontu 

posoudila možnost změny stávajících pravidel s cílem zabránit tomu, aby částky získané na 

základě řízení o porušení pravidel Unie pro udělování státní podpory byly vraceny členskému 

státu, který nezákonnou daňovou podporu udělil, jak bylo doposud zvykem. Získaná státní 

podpora by mohla být například přidělena do rozpočtu Unie nebo členským státům, které 

utrpěly oslabení své daňové základny. 

Doporučení C8. Změna směrnic Rady 90/435/EHS1, směrnice 2003/49/ES a směrnice 

2005/19/ES a další relevantní legislativy Unie a zavedení obecného pravidla proti 

zneužívání 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby předložila návrh, na jehož základě by se:  

 poté, co bude do směrnice 90/435/EHS začleněno obecné pravidlo proti zneužívání, co 

možná nejrychleji začlenilo toto pravidlo také do směrnice 2003/49/ES, a aby navrhla 

začlenění tohoto pravidla do směrnice 2005/19/ES a dalších relevantních právních 

předpisů Unie; 

 toto pravidlo v budoucnosti začleňovalo do veškeré legislativy Unie, která se bude týkat 

daňových záležitostí nebo bude mít daňový dopad; 

                                                 
1  Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění 

mateřských a dceřiných společností z různých členských států (Úř. věst. L 225, 
20.8.1990, s. 6).  



 

 

 ze směrnice 2003/49/ES (kromě toho, že do ní bude začleněno obecné pravidlo proti 

zneužívání) vypustilo ustanovení, podle nějž mají členské státy zvýhodňovat úroky 

a licenční poplatky, pokud k účinnému zdanění nedochází na jiném místě Unie; 

 do směrnice 2005/19/ES vedle obecného pravidla proti zneužívání začlenila dodatečná 

ustanovení zavazující k transparentnosti, přičemž v případě, že se prokáže, že tyto 

změny nejsou pro prevenci agresivního daňového plánování dostačující, by se do ní 

mělo začlenit i ustanovení o minimální dani jakožto požadavek pro využívání 

„daňových výhod“ (např. nezdaňování dividend) či jiná opatření podobného účinku.   

Doporučení C9. Zkvalitnění mechanismů pro řešení přeshraničních daňových sporů  

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby do léta 2016 předložila návrh, na jehož 

základě by se: 

 zkvalitnily současné mechanismy pro řešení přeshraničních daňových sporů v Unii, 

přičemž pozornost by se nevěnovala pouze případům dvojího zdanění, ale také dvojího 

nezdanění; cílem je vypracovat koordinovaný přístup Unie k řešení sporů, který bude 

založen na jasnějších pravidlech a přísnějších lhůtách a bude vycházet z již zavedených 

systémů. 

 Činnost a přijímání rozhodnutí mechanismu pro řešení sporů by měly být transparentní, 

má-li se snížit nejistota na straně společností ohledně uplatňování daňových právních 

předpisů. 

Doporučení C10. Zavedení srážkové daně nebo opatření s podobným účinkem, které by 

zabránily tomu, aby z Unie plynuly nezdaněné zisky 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby do léta 2016 předložila návrh na zavedení 

srážkové daně nebo opatření s podobným účinkem, kterým by zajistila, aby všechny zisky, 

které vznikly v Unii a které z ní odcházejí, byly předtím, než opustí hranice Unie, v Unii 

skutečně zdaněny. 

D. Další opatření 

Doporučení D1. Dodatečná opatření pro řešení daňového deficitu 

Evropský parlament vyzývá Evropskou komisi, aby se kromě agresivního daňového 

plánování a oslabování daňové základny a přesouvání zisku zaměřila i na další faktory, které 

prohlubují stávající daňový deficit, a aby v této souvislosti: 

 zkoumala příčiny nízké účinnosti při vybírání daní, a to i DPH;  

 zkoumala příčiny daňové nespravedlnosti či nízké důvěryhodnosti daňových orgánů 

v oblastech jiných než zdaňování právnických osob; 

 stanovila principy daňových amnestií, včetně okolností, za kterých by byly vhodné a za 

kterých by byla vhodnější jiná politická řešení, a rovněž požadavek, aby členské státy 

předem informovaly Komisi o jakékoli nové daňové amnestii s cílem zabránit 

negativním dopadům těchto politik na vybírání daní v budoucnosti; 



 

 

 navrhla minimální míru transparentnosti pro režimy „osvobozování od daní“ a diskreční 

daňové úlevy, které používají vlády členských států; 

 členským státům ponechala více svobody k tomu, aby dodržování daňových předpisů 

společnostmi, a zejména případy jejich systematického porušování zohlednily jako 

jedno z hledisek při zadávání veřejných zakázek;  

 zajistila daňovým orgánům plný a smysluplný přístup k centrálním rejstříkům 

s informacemi o skutečných vlastnících, ať už jde o společnosti či svěřenecké fondy, 

a aby zajistila, že tyto rejstříky budou řádně spravovány a ověřovány. 

Členské státy toho mohou dosáhnout rychlým provedením čtvrté směrnice proti praní peněz, 

zajištěním rozšířeného a zjednodušeného přístupu k informacím obsaženým v centrálních 

rejstřících s informacemi o skutečných vlastnících, a toi pro organizace občanské společnosti, 

novináře a občany. 


