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Tabulka 2 Hodnocení daňové harmonizace a daňové soutěže

Kritérium Daňová harmonizace Daňová soutěž

fiskální autonomie ne ano

stabilita příjmů státních 
rozpočtů

ne – daňové sazby odrážejí 
specifika členských států

ano; v zemích, kde dochází 
k odlivu kapitálu, ovšem ne

efektivnost veřejných výdajů ne ano

zvýšení konkurenceschopnosti 
subjektů na trhu

ano
ne – 27 odlišných daňových 
systémů vede k dodatečným 
vyvolaným nákladům zdanění

nevhodná struktura vládních 
výdajů

ne ano

nadměrné zdaňování nemobil
ních faktorů

ne ano

plné využívání výhod spo
jených s jednotným trhem

ano ne

efektivní alokace zdrojů ano ne

existence asymetrických 
informací

ne ano

diference mezi nominální 
a efektivní sazbou daně

ne ano

daňové sazby vyšší nižší

ekonomický růst nižší vyšší

eroze daňových základů a pře
souvání zisků

nižší vyšší

možnost využít nástrojů agre
sivního daňového plánování

nižší vyšší

Zdroj: vlastní

2.1 Boj se škodlivou daňovou soutěží 
a agresivním daňovým plánováním 
v Evropské unii

Prohlubující se integrace Evropských společenství a požadavky na stále větší ko-
ordinaci v daňové oblasti vedly k růstu obtížnosti tato opatření prosadit, neboť ze 
strany členských států byla vnímána především jako zasahování do jejich národ-
ní suverenity. Na základě této skutečnosti přestala být daňová harmonizace cílem 
Evropské komise. Napříště začala sloužit pouze jako nástroj nezbytný k dosažení 
fungujícího jednotného trhu.
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Pro řešení těchto aktuálních problémů vznikl v dubnu 1996 nový, tzv. globální 
přístup k daňovým otázkám. Byla vytvořena tzv. High Level Group on Taxation 
(dále pokračuje jako Tax Policy Group – skupina pro daňovou politiku), jejímž úko-
lem bylo řešit aktuální problémy, které reprezentovala především škodlivá daňová 
soutěž. V roce 1997 přijala Evropská rada tzv. daňový balíček, který představoval 
soubor opatření pro boj se škodlivou daňovou konkurencí a dále opatření, jež by 
měla podporovat v rámci Evropských společenství daňovou koordinaci. Daňový 
balíček se snažil redukovat nerovnosti, které panovaly ve zdanění, současně však 
umožňoval členským státům provádět v daňových soustavách změny, které napo-
máhaly zaměstnanosti. Obsahově se balíček skládal ze tří hlavních částí:
■ tzv. smluvená pravidla pro zdaňování korporací (Code of Conduct for Business 

Taxation),
■ opatření k dosažení vyššího stupně aproximace systémů zdaňování příjmů 

z úspor,
■ dohoda o odstranění srážkové daně z úrokových plateb a licenčních poplatků.

Kromě výše uvedených tří hlavních částí obsahoval balíček i tzv. komunitární 
pravidla pro uplatňování státní pomoci. Daňové systémy členských států musejí tato 
pravidla pro poskytování státní pomoci respektovat.

V souvislosti se vznikem finanční krize a především řešením jejích následků 
byla na úrovni Evropské komise taktéž započata diskuse o možnosti zdanění fi-
nančního sektoru v Evropské unii, což představuje další oblast, ve které Evropská 
unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států 
finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v nich liší.

Zejména v posledních letech Evropská unie přehodnotila cíle daňové politiky 
a kromě podpory hladkého fungování jednotného trhu se cílem stává zajistit féro
vost zdanění. Je zdůrazňováno, že zdanění musí být férové – daňový systém v jed-
né zemi by neměl poskytovat subjektům neférové výhody ve srovnání ostatními 
soutěžiteli v jiném státě. Ve vztahu k fyzickým osobám je férové zdanění chápáno 
jako situace, kdy členské státy neumožňují lidem uniknout zdanění v jiném státě.

V roce 2012 v rámci Akčního plánu na posílení boje s daňovými úniky a vyhý-
bání se daňovým povinnostem ohlásila Evropská komise záměr ustanovit Platformu 
pro řádné daňové řízení, daňové plánování a dvojí zdanění (Tax Good Governan-
ce Platform). Tato platforma byla následně zřízena v roce 2013 rozhodnutím Ko-
mise C(2013) 2236.27 Součástí akčního plánu bylo doporučení Evropské komise 
k agresivnímu daňovému plánování,28 ve kterém je agresivní daňové plánování 
definováno jako chování, kdy entity využívají technických aspektů daňových 
systémů nebo nesouladu mezi dvěma a více daňovými systémy k tomu, aby 

27 Commission Decision C(2013) 2236 of 23 April 2013 on setting up a Commission Expert Group to 
be known as the Platform for Tax Good Governance, Aggressive Tax Planning and Double Taxation.

28 Commission Recommendation C(2012) 8806 of 6 December 2012 on aggressive tax planning.
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snižovaly svou daňovou povinnost. Agresivní daňové plánování může mít celou 
řada podob. V Evropské unii jsou nejčastěji zmiňovány následující techniky:29

■ převodní ceny,
■ přesouvání dluhu (jako výsledek asymetrie posuzování dluhového a ekvitního 

financování společností pro daňové účely),
■ zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění (např. tzv. treaty shopping),
■ umělé zabraňování vzniku stálé provozovny v daném státě,
■ daňová rozhodnutí (např. snaha o tzv. předběžné cenové dohody).

V doporučení k agresivnímu daňovému plánování Evropská komise navrhuje 
členským státům upravit textaci smluv o zamezení dvojího zdanění v případě, že se 
zavázaly nezdanit určitý druh příjmu, ustanovením, které by garantovalo, že tento 
závazek se vztahuje pouze na případy, kdy je příjem předmětem daně ve smluvním 
státě. Dále členským státům navrhuje, aby zavedly všeobecné pravidlo proti zne-
užití (tzv. GAAR – General Anti-Abuse Rule).30

Druhou součástí výše zmíněného akčního plánu bylo doporučení Evropské ko-
mise C(2012) 8805, týkající se opatření, které má povzbudit třetí země aplikovat 
minimální standardy pro řádnou daňovou správu.31 Doporučení definuje minimální 
standardy řádné daňové správy v oblastech dostupnosti, přístupu a výměny infor-
mací následovně:
■ dostupnost informací

– třetí země musejí zajistit, aby byly dostupné informace o vlastnících a identitě 
všech relevantních entit a uspořádání;

– třetí země musejí zajistit, že všechny relevantní entity a uspořádání povedou 
spolehlivé účetnictví;

– musejí být dostupné bankovní informace o všech vlastnících účtů;
■ přístup k informacím

– příslušné orgány třetích zemí musejí mít pravomoci získat a poskytnout 
informaci, která je předmětem žádosti od jakékoliv osoby v rámci teritoria 
juris dikce, jež má danou informaci k dispozici;

– práva a ochrana, které se vztahují na osoby v dožádané třetí zemi, jsou kom-
patibilní s efektivní výměnou informací;

■ výměna informací
– mechanismus pro výměnu informací s členským státem je takový, že výměna 

může probíhat efektivně;

29 VELLA, J. Corporate Tax Practices and Aggressive Tax Planning in the EU. In-Depth Analysis for 
the ECON Committee. European Parliament, 2015.

30 Evropská komise navrhla členským státům přijmout následující ustanovení: „Umělé uspořádání, 
které bylo zavedeno pouze z důvodu vyhnutí se zdanění a vede k daňové výhodě, by mělo být igno-
rováno. Vnitrostátní orgány by měly s těmito uspořádáními zacházet pro účely daní s odkazem na 
jejich ekonomickou podstatu.“

31 Commission Recommendation C(2012) 8805 of 6 December 2012 regarding measures intended to 
encourage third countries to apply minimum standards of good governance in tax matters.
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– síť mechanismu pro výměnu informací třetí země zahrnuje všechny členské 
státy;

– mechanismus pro výměnu informací se třetí zemí obsahuje adekvátní ustano-
vení, která zajistí důvěrnost informací obdržených od členských států;

– mechanismus pro výměnu informací ve třetí zemi respektuje právo a ochranu 
daňových poplatníků a třetích stran;

– třetí země poskytuje informaci v rámci sítě se členskými státy včas.
Doporučení stanovuje, že třetí země splňuje minimální standardy řádné daňové 

správy, pokud
■ přijala právní, regulační a administrativní opatření, jejichž cílem je splňovat 

výše uvedené standardy, a tyto efektivně taktéž aplikuje a
■ nemá zavedeno žádné škodlivé daňové opatření v oblasti zdaňování podnikání, 

přičemž za škodlivé daňové opatření se považuje především významně nižší 
úroveň efektivního zdanění, včetně zdanění nulového.

2.1.1 Akční plán Evropské komise na spravedlivé 
a efektivní korporativní zdaňování v Evropské unii

V roce 2015 přichází Evropská komise s dalším akčním plánem, který by měl zajis-
tit „spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: 
pět klíčových oblastí, kde je potřeba jednat“32. Z dokumentu jasně plyne, že daňová 
politika v oblasti zdaňovaní právnických osob by se měla změnit. Měl by být zvo-
len nový přístup, který dosáhne spravedlivějšího a efektivního zdanění a zároveň 
zabrání vyhýbání se daňovým povinnostem. Cílem daňové politiky Evropské unie 
v oblasti korporativního zdaňování by mělo být:
■ znovuobnovit vazby mezi místem, kde je vykonávána ekonomická aktivita, 

a místem, kde je zisk z ní plynoucí zdaněn;
■ zajistit, aby členské státy ve své jurisdikci správně oceňovaly aktivitu korporací;
■ vytvořit soutěžní a prorůstově orientované daňové prostředí v EU, jehož výsled-

kem bude odolný podnikový sektor;
■ ochrana jednotného trhu a opatření k implementaci BEPS Organizace pro hos-

podářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“) na řešení problematiky nespo-
lupracujících daňových jurisdikcí a ke zvýšení daňové transparentnosti.

32 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě č. COM(2015) 302 ze dne 17. června 2015.
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V návaznosti na stanovené cíle Evropská komise definovala pět klíčových ob-
lastí akčního plánu:
■ společný konsolidovaný základ daně (dále též „CCCTB“) jako komplexní 

řešení problematiky přesouvání zisků
 Evropská komise začala CCCTB chápat především jako nástroj pro boj s daňo-

vými úniky a vyhýbání se daňovými povinnostem a teprve druhotně jako nástroj 
pro zlepšení podmínek společností na jednotném trhu.33

■ zajištění efektivního zdanění zisku v místě, kde byl generován
 Některé společnosti využívají nesouladu mezi jednotlivými daňovými systémy 

členských států k daňovému plánování, kdy přesouvají zisky z členských států, 
kde jsou generovány, do států s nízkým daňovým zatížením nebo s preferenčními 
daňovými režimy tak, že je porušena vazba na stát, kde je hodnota vytvořena. 
K řešení této oblasti Evropská komise navrhuje tři následující opatření:
– zajištění efektivního zdaňování zisků
 Pro řešení toho problému Evropská komise spoléhá na CCCTB. Jeho „plno-

hodnotná“ implementace by měla posílit vazbu mezi místem zdanění a místem, 
kde je zisk generován. Evropská komise jasně avizovala, že se hodlá velmi 
výrazně opřít o inciativu OECD v podobě projektu BEPS34. Oblastí, kde hodlá 
využít BEPS, je především změna definice stálé provozovny tak, aby zabraňo-
vala tzv. „umělým uspořádáním“ nebo „řetězům zprostředkování“, nebo taktéž 
zdokonalení CFC pravidel (pravidla pro ovládané zahraniční společnosti).

– zdokonalení rámce převodních cen v Evropské unii
 Ačkoliv lze považovat pravidla pro převodní ceny v EU za komplexní, stále 

umožňují společnostem manipulace a přesouvání zisků do jurisdikcí s nízkým 
nebo žádným daňovým zatížením. I v této oblasti Komise avizovala, že hodlá 
stavět na projektu BEPS a spolu s členskými státy posílit koordinaci a vyvi-
nout pravidla, která budou odrážet ekonomickou realitu jednotného trhu.

– spojení preferenčních daňových režimů s místem, kde je generována 
hodnota

 Komise uvedla, že se hodlá zaměřit na poměrně nové fenomény, které se 
začaly objevovat v daňových systémech členských států především v sou-
vislosti se Strategií 2020 a tlakem na inovace v Evropské unii. Jedná se pře-
devším o speciální daňové režimy tzv. „patent boxes“ a speciální daňové 
režimy pro výzkum a vývoj. Velmi často se totiž stává, že společnost vyvi-
nutý nehmotný majetek přesouvá do státu s preferenčním daňovým režimem 
pro nehmotný majetek (tzv. patent box), který je odlišný od státu, kde byly 
skutečně prováděny výzkumné a vývojové aktivity. V rámci aktivit skupiny 
pro Code of Conduct for Business Taxation35 bylo dohodnuto, že tyto prefe-
renční režimy musejí být postaveny na přímé vazbě mezi daňovou výhodou 
 

33 K problematice CCCTB podrobněji v kapitole 4.1.
34 Podrobněji viz kapitola 2.2.1.
35 Smluvená pravidla pro zdaňování korporací.
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