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IV

Úvod
V posledních letech vzrostl zájem široké veřejnosti, národních vlád a mezinárodních
organizací o daňové úniky nadnárodních společností, které dokázaly využívat daňových
systémů k minimalizaci své daňové povinnosti. V souvislosti s úniky informací o fungování
a rozsahu daňových rájů (např. Lux Papers, Paradise Papers nebo Panama Papers) došlo
k významné společenské a politické reakci, která vyústila v různorodé iniciativy na
mezinárodní úrovni (např. iniciativa BEPS vycházející z činnosti OECD nebo legislativa EU
v podobě směrnice ATAD) a nakonec i na úrovni národních. Tato diplomová práce se bude
zabývat nástroji v boji proti mezinárodním daňovým únikům v oblasti daní z příjmů
právnických osob pomocí snižování daňového základu a přesouvání zisků. Cílem této práce
je kritické zhodnocení současných právních nástrojů platných v českém právní řádu, analýza
jejich povah, adekvátnosti a případně identifikace potenciálních nedostatků. Pozornost bude
věnována některým vybraným specializovaným nástrojům, které jsou přímo využitelné
v boji proti BEPS, dále bude obdobně zkoumán vliv implementace směrnice ATAD na český
právní řád.
V první kapitole budou teoreticky vymezeny některé klíčové pojmy a koncepty důležité
pro tuto práci. Vzhledem ke globalizaci světové ekonomiky a rostoucímu požadavku na
konkurenceschopnost, který vyžaduje minimalizaci nákladů při maximalizaci zisků, neustále
více nadnárodních společností využívá agresivních metod daňového plánování. Vedle toho
se v posledních dekádách prosazuje sílící tendence zadlužování národních vlád. Výsledkem
těchto jevů je pak zvýšená potřeba vytvoření takového daňového systému, který nejlépe
zajistí efektivní výběr daní, s nímž je též spojen účinný boj proti nelegálním aktivitám
v oblasti daňovým úniků.
Jedním z důvodů pro výběr tohoto tématu je současný proces dynamických změn, kterými
prochází nástroje v boji proti BEPS. V prostředí rychle se měnící světové ekonomiky
(zejména v oblasti digitální ekonomiky a duševního vlastnictví vztahující se k informačním
technologiím) zůstaly mnohé právní úpravy států pozadu. Jednou z překážek v tomto boji je
též rozdílnost právních řádů nejen mezi světovými ekonomikami, ale v rámci členských států
EU. Právě tyto mezery jsou v mnohých případech využívány k vyhýbání se daňové
povinnosti. Odrazem tohoto stavu je snaha o přijetí a implementaci nových právních nástrojů
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a harmonizaci daňových systémů, a to např. zmiňovanou směrnicí ATAD. Její implementace
do českého právního řádu bude obsažena v daňovém balíčku, kterému se bude věnovat čtvrtá
část této práce. Cílem čtvrté části bude představení těchto nově implementovaných nástrojů
v boji proti BEPS a posouzení jejich vlivu na český právní řád. V návaznosti na poznatky ze
třetí a čtvrté části této práce bude v rámci páté části provedena diskuze nad dalším možným
vývojem současné právní úpravy a v souvislosti s touto diskuzí bude navrženo opatření, které
je považováno za vhodné.
K zasazení základních teoretických východisek bude v první kapitole využito výzkumné
metody deskripce a v některých případech též syntéza definic, ty budou následně aplikovány
v průběhu práce. Konkrétní výzkum právních nástrojů v boji daňovým únikům bude
proveden pomocí analýzy platné právní úpravy, takto budou analyzovány jednotlivé právní
instituty v rámci hmotněprávních norem, dále bude užita komparace znění navrhované
implementace zákona se samotnou směrnicí ATAD. Též bude provedena podrobná
deskripce jednotlivých nástrojů. Ve čtvrté a páté části, které se budou věnovat budoucí
podobě zmiňovaných nástrojů a doporučení k přijetí některých opatření, bude užita dedukce
z nabytého poznání k vytvoření vlastního úsudku o zkoumaných nástrojích. V této poslední
části bude užita též komparace se zahraniční právní úpravou k argumentaci o vhodnosti
konkrétního opatření.
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1. Teoretická východiska práce
1.1. Minimalizace daňové povinnosti a daňový únik
Vzhledem k faktu, že v českém právním prostředí neexistuje jednotné vymezení pojmu
daňového úniku, ačkoliv jsou „daně a daňové úniky snad nejfrekventovanější pojmy v naší
společnosti“1 a jde o „nejčastěji zkoumanou kapitolu daňového práva“,2 je cílem této
podkapitoly vymezení pojmu daňového úniku pro další použití v této práci a odlišit jej od
pojmů příbuzných, které bývají často zaměňovány s daňovým únikem. Cílem je vymezení
pojmu daňový úniky určitými hranicemi a odlišit jej od pojmů podobných (tedy jde o jiné
formy minimalizace daňové povinnosti).
Smyslem

efektivní

daňové

optimalizace

je

pomocí

zákonem

dovolených

(resp. nezakázaných) prostředků dosáhnout odvedení co nejnižší daně. O takové formě se
taktéž hovoří jako o daňové úspoře, její podstatou je využití možnosti snížení základu daně
zákonem nabízeným způsobem, a to například tím, že subjekt změní své chování a tím
dosáhne možnosti snížení své daňové povinnosti. Např. omezením spotřeby produktů
zatížených spotřební daní, využitím určení nákladů procentem z příjmů, tzv. výdajovým
paušálem, a tím dosáhnout výhodnějšího určení základu daně. Tato forma daňové úspory
přináší užitek jak pro daňový subjekt, tak snižuje administrativní náklady pro samotnou
správu daně. Dále lze dosáhnout daňové úspory formou uplatnění slev na dani, společného
zdanění manželů, přerušení odpisovaní, osvobození od daně, volby odpisové metody nebo
pořízení majetku na konci zdaňovacího období. Tyto zákonné formy snížení daně mají za cíl
poskytnout zvýhodnění určité skupiny daňových subjektů či určité činnosti (např. věda
a výzkum), a tedy naplňují stimulační funkci daní.3 Daňová optimalizace může taktéž nabýt
nelegálních podob.4

1

NOVÁČEK, Miroslav. Daňové úniky jako společenský jev. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1999,
3, str. 281 [cit. 2019-03-27]. ISSN:1805-2789. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8996.
2
MARTINEZ, Jean-Claude. Daňový únik. 1. vyd. Praha: HZ Editio, 1995, str. 7. ISBN: 80-901918-3-5.
3
ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. str. 242. ISBN: 97880-74000-005-8.
4
VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR. V Praze: 1. VOX, 2016,
str. 42-43. ISBN: 978-80-87480-44-1.
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Je třeba konstatovat, že daňový únik je přirozeným výsledkem opačných zájmů subjektů
daňového vztahu a je jednou z forem snahy o minimalizaci daňové povinnosti.
Na jedné straně stojí subjekt povinný na dani, jenž se v rámci svého racionálního chování
snaží minimalizovat tuto povinnost, která je v jeho případě považována za výdaj.5 Na druhé
straně stojí stát, jehož zájmem je maximalizovat efektivitu výběru zákonných daní.
Předmětem zkoumání této práce není samotná snaha o minimalizaci daňové povinnosti,
nýbrž jednání, kterých se dopouštějí daňové subjekty, aby dosáhly daného cíle ve spojení
s protiprávností takového jednání. Samotný pojem daňového úniku lze vymezit např. jako
protiprávní jednání daňového subjektu, jehož cílem je neoprávněné zkrácení své daňové
povinnosti.6
Obecněji vymezuje daňový únik Boháč, podle kterého jde o „případ, kdy nedochází ke
stanovení a placení daně v souladu se zákonem a tím veřejný rozpočet nedostává daňový
příjem ve výši, v jaké má".7 Janovec přidává, že se jedná v případě daňového úniku
o nezákonnou cestu snížení daňové povinnosti.8 S obsahem prvku nezákonnosti souhlasí
taktéž Klimešová, podle ní se u daňových úniků jedná o takové nelegální aktivity, jež jsou
v rozporu se zákony.9 Typicky může být tento pojem naplněn „nepodáním daňového
přiznání za situace, kdy tato povinnost vzniká, zkreslením hospodářského výsledku
opomenutím významných skutečností a příjmu, nebo jejich úmyslným zkreslením,
neuhrazením vyměřené daně, vymáháním vrácení daně, na kterou neexistuje nárok,
paděláním dokumentů“.10 Široký vedle toho zahrnuje mezi daňové úniky též snahy
o minimalizaci daňové povinnosti v souladu s textem zákona, které jsou však v rozporu

5

VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR. V Praze: 1. VOX, 2016,
str. 42. Ekonomie. ISBN: 978-80-87480-44-1.
6
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra a kol. Finanční a daňové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2009. str. 297 s. ISBN: 978-80-7380-155-7.
7
BOHÁČ, Radim. Teoretické a praktické otázky českého daňového práva z hlediska daňových úniků a
podvodů. In: BABČÁK, Vladimír; ROMÁNOVÁ, Anna; VOJNÍKOVÁ, Ivana (eds.). Daňové právo vs.
daňové podvody a daňové úniky: nekonferenčný zborník vedeckých prác I. diel. Košice: Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika. [online]. 2015, str. 38 [cit. 2019-02-04]. ISBN: 978-80-8152-303-8. Dostupné z:
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_46_1.pdf.
8
JANOVEC, Michal. Daňové úniky jako nelegální daňová optimalizace. In: BABČÁK, Vladimír;
ROMÁNOVÁ, Anna; VOJNÍKOVÁ, Ivana (eds.). Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky:
nekonferenčný zborník vedeckých prác I. diel. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. [online]. 2015, str.
209. [cit. 2019-02-04]. ISBN: 978-80-8152-303-8. Dostupné z:
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_46_1.pdf.
9
KLIMEŠOVÁ, Ludmila. Daňová optimalizace. Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014, str. 47. Právo a
management. ISBN: 978-80-87974-06-3.
10
BALCO, Tomáš. Otázky meze přípustnosti daňové optimalizace. In: ZOUFALÝ, Vladimír (ed.). Sborník
konference Karlovarské Právnické dny. Praha: Leges, 2013. str. 433. ISBN: 978-80-87576-56-4.
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s úmyslem zákonodárce.11 V závislosti na daném autorovi lze rozlišovat daňový únik, který
je charakterizován nezákonností, nebo širší vymezení daňového úniku jako jednání,
které v sobě zahrnuje též nacházení nezamýšlených mezer v zákoně. Martinez zahrnuje pod
daňovými úniky jak nezákonné jednání směřující k minimalizaci daňové povinnosti, jako je
např. podhodnocení předmětu zdanění, tak i jednání spočívající v zneužití práva
k majetkovému obohacení nebo volbě mezi daňově výhodnějšími jurisdikcemi tzv. „zneužití
práva útěku před daněmi“.12 V takových případech je mnohem obtížnější jasně označit
jednání za zákonné, či nezákonné. Pauličková uvádí příklady daňového úniku,
které spočívají např. v machinacích v daňovém účetnictví, krácení hotovostních příjmů,
podnikání přes fiktivní firmy nebo přelévání kapitálu z prosperujících společností do
předlužených obchodní společností.13 Taktéž Boněk tvrdí, že za daňové úniky lze označit
využívání „nedostatků v zákonech, způsobem, který nebyl záměrem zákonodárce“.14
Z řečeného lze idenfitikovat základní prvky daňového úniku: vždy se jedná
o minimalizaci daňové povinnosti v kombinaci s protiprávním jednáním, nebo s jednáním
v mezích zákona ale v rozporu s úmyslem zákonodárce. Kvůli této nejasnosti někteří autoři
rozlišují daňové úniky legální (tedy ty v mezích textu zákona) a nelegální,15 takový názor
sdílí též autor Daňových pojmů.16 Pojetí legálního daňového úniku však v této práci není
využíváno. Avšak právě kvůli této terminologické nejasnosti bývají v zahraniční literatuře
často odlišovány pojmy tax evasion a tax avoidance. Dle OECD se u tax evasion jedná
o těžko definovatelný pojem, který však obecně popisuje „nezákonná ujednání, v nichž je
daňová povinnost skryta nebo ignorována, tj. daňový poplatník platí méně na daních, než je
povinen platit tím, že skrývá své příjmy nebo informace před daňovými orgány“.17 Vedle
toho OECD považuje za tax avoidance za taková „uspořádání záležitostí daňového

11

ŠIROKÝ, Jan. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: CH Beck, 2008, str. 241-242. ISBN:
978-80-74000-005-8.
12
MARTINEZ, Jean-Claude. Daňový únik. 1. vyd. Praha: HZ Editio, 1995, str. 7. ISBN: 80-901918-3-5.
13
PAULIČKOVÁ, Alena. Daňové úniky a daňové raje. Tieňová ekonomika a daňové úniky. In: Časopis pro
právní vědu a praxi. [Online]. 2002, 4, str. 343. [cit. 2019-03-27]. ISSN: 1805-2789. Dostupné z:
https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8217.
14
BONĚK, Václav. Daňové pojmy. Ostrava: Sagit, 2001, str. 108. Lexikony. ISBN: 80-7208-265-5.
15
PAULIČKOVÁ, Alena. Daňové úniky a daňové raje. Tieňová ekonomika a daňové úniky. In: Časopis pro
právní vědu a praxi. [Online]. 2002, 4, str. 345. [cit. 2019-03-27]. Dostupné z:
https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8217.
16
BONĚK, Václav. Daňové pojmy. Ostrava: Sagit, 2001, str. 108. Lexikony. ISBN: 80-7208-265-5.
17
OECD. Glossary of Tax Terms. In: OECD.org [online]. [cit. 2018-12-03]. Dostupné z:
http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm.
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poplatníka, která májí snížit daňovou povinnost, a ačkoli by takové uspořádání mohlo být
striktně legální, je to obvykle v rozporu se záměrem zákona, dle kterého se má řídit“.18

1.1.1. Tax avoidance v rámci daňového úniku
V některé zdroje zahraniční literatury označují tax avoidance přímo jako legální činnost,
protože se jedná o „zákonné uspořádání nebo plánování něčích záležitostí tak, aby byla
snížena jeho daňová povinnost“19 či „využití zákonem dostupné možnosti daňového
plánování s cílem minimalizovat daňovou povinnost“.20 Rosen zastává taktéž názor,
že pojem tax evasion popisuje zásadně legální jednání a jedná se o změnu chování daňové
subjektu tak, aby zákonným způsobem snížil svoji daňovou povinnost.21 Komise EU
zohledňuje však i problematické aspekty tax avoidance, definuje jej jako: „jednání v rámci
zákona, někdy na okraji zákonnosti, aby byla minimalizována nebo vyloučena daň, která
by jinak byla dlužná. Často se jedná o využívání doslovného textu zákona, mezer a nesouladů
s cílem získat daňovou výhodu, která nebyla původně legislativou zamýšlena“.22
Lze tedy shrnout, že obecným rysem pojmu tax avoidance je jednání v mezích zákona
a dosažení snížení daňové povinnosti „šikovným využitím možností, které ponúká zákon“.23
Problematická část tax avoidance se objevuje ve chvíli, kdy takto formálně legální jednání
naplňuje znaky zneužití práva. V této oblasti například judikatura SDEU stanoví,
že o zneužití práva půjde tehdy, pokud jednání vyhovuje textu zákona ale „jeho hlavním
cílem nebo jedním z jeho hlavních cílů je získání daňové výhody, která je v rozporu s cílem
nebo účelem platného daňového práva“.24 Tedy jednání chybí ekonomické opodstatnění.
Komise EU neskončila pouze u tohoto vymezení pojmu tax avoidance, v rámci Doporučení

18

OECD. Glossary of Tax Terms. In: OECD.org [online]. [cit. 2018-12-03]. Dostupné z:
http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm.
19
MARTIN, Elizabeth A., ed. A dictionary of law. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2003, str. 491.
Oxford paperback reference. ISBN: 0-19-860756-3.
20
GARNER, Bryan A. a Henry Campbell BLACK. Black's law dictionary. 9th ed. St. Paul, MN: West,
c2009, str. 1599. ISBN: 978-0-314-19949-2.
21
ROSEN, Harvey S. Public finance. 3rd ed. Homewood, IL: Irwin, c1992, str. 353. ISBN: 0-256-08376-2.
22
KOMISE EU. Time to get the missing part back. In: ec.europa.eu [online][cit. 2019-02-03]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/missing-part_en.
23
PAULIČKOVÁ, Alena. Daňové úniky a daňové raje. Tieňová ekonomika a daňové úniky. In: Časopis pro
právní vědu a praxi. [Online]. 2002, 4, str. 344. [cit. 2019-03-27]. ISSN: 1805-2789. Dostupné z:
https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8217.
24
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 26. února 2019 ve věci Skatteministeriet v. T Danmark a
Y Denmark Aps, sp. zn. C-116/16, paragraf 100.
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Komise o agresivním daňovém plánování25 byl tento jev popsán jako využívání „drobných
technických detailů jednoho daňového systému nebo rozdílů mezi dvěma či více daňovými
systémy za účelem snížení daňové povinnosti“.26 Vedle této definice byly doplněny příklady
toho, jakých podob může agresivní daňové plánování nabýt (např. dvojí odpočet nebo dvojí
nezdanění).27

1.1.2. Tax evasion v rámci daňového úniku
Zdánlivě legální tax avoidance se liší od pojmu tax evasion, tedy doslova daňový únik
(v užším smyslu), tím, že zde dochází k přímému porušení zákonné povinnosti zaplatit daň
v určité výši,28 takové jednání je pak následováno zákonným postihem. Jedná se o „jakákoli
protiprávní opatření přijatá s cílem vyhnout se zákonnému vyměření daně, například
utajením nebo neuvedením příjmů“.29 Ačkoliv přesná definice mezi pojmy tax evasion and
tax avoidance není stále zcela zakotvena, v některých případech je pojem tax evasion
spojován s přítomností úmyslu jako základního atributu, např. Gardner, definuje tax evasion
jako „úmyslný pokus o překonání nebo obcházení daňového zákona za účelem nezákonného
snížení daňové povinnosti“.30 Rozsah a forma zákonného postihu je závislá na rozsahu
porušení daňové povinnosti a míře zavinění na takovém jednání.31 Podle Komise EU v sobě
tax evasion zahrnuje „protiprávní opatření, při níž je daňová povinnost skryta nebo
ignorována. To znamená, že daňový poplatník zaplatí nižší daň, než je povinen zaplatit podle
zákona tím, že skryje příjmy nebo informace od daňových úřadů“.32

25

KOMISE EU.Doporučení Komise ze dne 6. prosince 2012 o agresivním daňovém plánování 2012/772/EU.
In: eur-lex.europa.eu [online]. 2012 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:32012H0772.
26
Tamtéž, str. 1.
27
KOMISE EU.Doporučení Komise ze dne 6. prosince 2012 o agresivním daňovém plánování 2012/772/EU.
In: eur-lex.europa.eu [online]. 2012, str. 1 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:32012H0772.
28
ROSEN, Harvey S. Public finance. 3rd ed. Homewood, IL: Irwin, c1992, str. 353. ISBN: 0-256-08376-2.
29
MARTIN, Elizabeth A., ed. A dictionary of law. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2003, str. 491.
Oxford paperback reference. ISBN: 0-19-860756-3.
30
GARNER, Bryan A. a Henry Campbell BLACK. Black's law dictionary. 9th ed. St. Paul, MN: West,
c2009, str. 1599. ISBN: 978-0-314-19949-2.
31
TICHÁ, M. Daňové úniky - institucionální aspekty. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí
[online]. 2007 [cit. 2018-12-03]. Dostupné z: https://docplayer.cz/2866137-Danove-uniky-institucionalniaspekty-michaela-ticha-1.html.
32
KOMISE EU. Time to get the missing part back. In: ec.europa.eu [online][cit. 2019-02-03]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/missing-part_en.
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Vedle toho Landgráf specifikuje pojem tax fraud, doslova přeloženo jako daňový podvod.
Tím se rozumí zásadně úmyslné nelegální jednání vedoucí ke snížení daňové povinnosti
a zpravidla dochází k trestněprávnímu postihu.33 Ve vztahu k daňového úniku se jedná
o pojem užší a lze tvrdit, že se jedná o „podmnožinu“ pojmu daňový únik.34 Typicky se jedná
o případy, kdy jsou využívány padělané listiny a jsou záměrně předkládány nepravdivé
údaje. Takové pojetí koresponduje s přístupem Komise EU, podle níž pojem tax fraud
popisuje formu: „úmyslného daňového úniku, který se obecně trestá podle trestního práva.
Termín zahrnuje situace, ve kterých jsou předloženy úmyslně nepravdivá prohlášení nebo
jsou vytvářeny falešné dokumenty“.35
Obrázek č. 1: Minimalizace daňové povinnosti

Vlastní zpracování autora.

33

LANDGRÁF, Roman. Uplatňování extralegálních argumentů v daňovém právu (právní moralismus versus
legalismus v daňovém právu). In: BABČÁK, Vladimír; ROMÁNOVÁ, Anna; VOJNÍKOVÁ, Ivana (eds.).
Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky: nekonferenčný zborník vedeckých prác I. diel. Košice:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. [online]. 2015, str. 343. [cit. 2019-02-04]. ISBN: 978-80-8152-303-8.
Dostupné z: https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_46_1.pdf.
34
BOHÁČ, Radim. Teoretické a praktické otázky českého daňového práva z hlediska daňových úniků a
podvodů. In: BABČÁK, Vladimír; ROMÁNOVÁ, Anna; VOJNÍKOVÁ, Ivana (eds.). Daňové právo vs.
daňové podvody a daňové úniky: nekonferenčný zborník vedeckých prác I. diel. Košice: Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika. [online]. 2015, str. 38 [cit. 2019-02-04]. Dostupné z:
https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_46_1.pdf.
35
KOMISE EU. Time to get the missing part back. In: ec.europa.eu [online][cit. 2019-02-03]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/fight-against-tax-fraud-tax-evasion/missing-part_en.
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1.1.3. Daňový únik ve spojení s tax evasion a tax avoidance
V otázce vyhýbání se daňové povinnosti existují relativně bohaté prameny z judikatury
týkající se zneužití práva. Jedná o zajímavou problematiku, která přitahuje odborný i laický
zájem. Cílem této práce nebude podrobnější výzkum této otázky. Z výše uvedeného
teoretického zasazení pojmů lze pro tuto práci vytvořit model dle obrázku č. 1,
se kterým pracuje např. Ministerstvo financí ČR.36 V pojetí této práce je boj proti daňovým
únikům pojímán v širším smyslu a týká jak tax evasion, tak i tax avoidance. V obojím
případě se jedná o společensky škodlivé jednání, které deformuje hospodářské prostředí, míří
proti zamýšlenému účelu zákonodárce, jeho výsledkem je zisk nespravedlivé konkurenční
výhody, proti němuž postupují daňové orgány.

1.2. Fenomén BEPS. Vymezení daňových úniků u právnických osob
Obecně lze daňové úniky rozlišit pro užití této práce na a) daňové úniky v oblasti přímých
daní, b) daňové úniky v oblasti nepřímých daní a c) daňové úniky s mezinárodním prvkem.
V případě přímých daní se jedná především o krácení příjmů a to např. zatajováním
či krácením skutečné hodnoty tržeb, nadhodnocováním výdajů a nesprávným
nebo fiktivním uplatněním daňových výhod. Konečným cílem zůstává snížení základu daně
a distorze skutečného stavu hospodaření. Těchto daňových úniků se dopouští především
podnikatelské právnické osoby, u fyzických osob jsou tyto daňové úniky méně četné.
K daňovým únikům v oblasti přímých daní může být dále využita nesprávná evidence časově
rozlišených nákladů, chybného stanovení odpisů dlouhodobého majetku, vystavování faktur
za fiktivní služby, neoprávněného uplatnění daňových výhod nebo nadhodnocování
odčitatelných položek.37
V oblasti nepřímých daní dochází k daňovými únikům na spotřebních daních,
např. pašováním/prodejem nelegálního alkoholu a cigaret bez kolků, do této skupiny patří

36

KRESTEŠOVÁ, Martina a Vladislav REZEK. Daňové nedoplatky a daňové úniky. In: MFCR.cz [online].
2013, str. 10 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2013-10_Danovenedoplatky-a-danove-uniky.pdf.
37
ŠIROKÝ, Jan. (2008) Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, str. 250.
ISBN: 9788074000058.
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též daňové úniky na dani z minerálních olejů. Další skupinou úniků u nepřímých daní jsou
daňové úniky na DPH, ty představují pravděpodobně největší zdroj úniků na dani, a mezi
nimi nejvýznamnější jsou karuselové podvody. Z posledních dostupných dat činila ztráta
na potenciálně vybrané dani (tzv. VAT Gap) na území EU 147,1 miliard eur,
což v představuje 12,3 % z potenciálně vybrané daně (tzv. VAT Total Tax Liability, VTTL).38
V ČR za rok 2016 činila hodnota VAT Gap 2,165 miliard eur, což představuje snížení
z 2,521 miliard eur za rok 2015 a 14,19 % z VTTL. ČR se daří v posledních 5 letech
konstantně snižovat svůj VAT Gap39 a zvyšovat celkové příjmy z výběru DPH.40 K únikům
na DPH může docházet např. prostřednictvím chybného zařazení do příslušné daňové
skupiny, imaginárního vývozu do zahraničí nebo neoprávněnému nároku na osvobození
od daně.41
Tato práce je zaměřena především na zkoumání daňových úniků v oblasti daní
z příjmů právnických osoby s důrazem na jejich mezinárodní prvek, ty bývají v zahraniční
literatuře označovány jako Base Erosion and Profit Shifting (dále jen „BEPS“)42 nebo
např. International Corporate Tax Avoidance. Tyto pojmy odkazují na formu daňového
plánování nadnárodních společností, jejíchž účelem je minimalizace daňové povinnosti
např. přesunem zisků z jurisdikcí s vyšším daňovým zatížením do jurisdikcí s nižším
daňovým zatížením, umělým nastavením vnitropodnikových cen, využíváním odlišností
mezi daňovými systémy nebo mezer v mezinárodních smlouvách,43 konečným cílem
zůstává dosažení (globálně) nižší daňové daňové povinnosti.44 Podle OECD jde též
38

CENTER FOR SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH. Study and Reports on the VAT Gap in the EU28 Member States: 2018 Final Report. In: ec.europa.eu [online]. 2018, str. 16 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf.
39
Jedná se o snížení o 6,2 % ve srovnání s rokem 2012. Pro srovnání tato mezera představuje na Slovensku
25,68 %.
40
CENTER FOR SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH. Study and Reports on the VAT Gap in the EU28 Member States: 2018 Final Report. In: ec.europa.eu [online]. 2018, str. 19 a 23 [cit. 2019-02-03].
Dostupné z: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf.].
41
ŠIROKÝ, J. Daňové teorie: s praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: CH Beck, 2008. str. 250-251. ISBN: 97880-74000-005-8.
42
Doslova přeloženo jako narušování (daňového) základu a přesouvání výnosů. S tímto pojmem je spojena
taktéž iniciativa OECD, která je taktéž pojmenována BEPS.
43
Více na toto téma srov. ALM, James, Jorge MARTINEZ-VAZQUEZ, Sally WALLACE. Taxing the hardto-tax : lessons from theory and practice. 1 ed. Emerald Group Publishing Limited, 2005. ISBN: 9780444516770.
44
BEER, Sebastian, Ruud DE MOOIJ, Li LIU. International Corporate Tax Avoidance: A Review of the
Channels, Magnitudes, and Blind Spots. In: IMF.org [online]. 2018, str. 4 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z:
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/07/23/International-Corporate-Tax-Avoidance-AReview-of-the-Channels-Effect-Size-and-Blind-Spots-45999.
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o taková opatření, která dosahují nulového nebo nízkého zdanění tím, že přesouvají zisky
mimo jurisdikci, kde se uskutečňují činnosti vytvářející tyto zisky. Nulové či nízké zdanění
není samo o sobě negativem, tím se stává teprve, pokud je takového stavu docíleno „postupy,
které uměle oddělují zdanitelný příjem od činností, které ho vytvářejí“.45 Globalizace vedla
k přechodu od ekonomických modelů nadnárodních společností zaměřených specificky pro
jednotlivé země ke globálním modelům založených na složitých vlastnických strukturách,
vedle toho vzrostl význam služeb a digitálních produktů, to vše umožnilo společnostem
jednodušší umístění některých podnikových činností tam, kde jsou vzdáleny od svých
zákazníků. Tento vývoj poskytl prostor pro nadnárodní společnosti značně snížit jejich
daňová zatížení pomocí agresivního daňového plánování např. identifikací a využíváním
právních arbitráží. Z této situace jsou poškozeny především vlády (snižováním výnosů ze
zdanění), individuální plátci daně (přenesením daňového zatížení na ně) a samotné obchodní
společnosti zúčastněné na trhu (ztráta reputace, nespravedlivé konkurenční znevýhodnění).46
Právnické osoby využívají strategie, které lze nejobecněji rozlišit do tří skupin: a) cenové
přesuny47 b) nízká kapitalizace c) ostatní strategie. Nejzávažnější podoby BEPS využívají
v různé formě daňových rájů. Cenové přesuny tkví v zaplacení vyšší, nebo nižší než tržní
ceny spojené osobě.48 Principem nízké kapitalizace je např. využívání půjček s nadměrným
úrokem, platby úroků z nich se jednomu subjektu započítávají do položek snižující základ
daně, zisk plátce úroků je tímto převeden do jiného státu - k druhému subjektu, který sídlí
v daňově atraktivnější jurisdikci. Ostatní formy využívají ke stejnému cíli např. licenční
poplatky, fakturování fiktivních konzultačních služeb, konflikty vzešlé ze smluv o zamezení
dvojího zdanění, hybridní schémata atd.49

45

OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. In: OECD.org [online]. 2013, str. 10 [cit. 201902-03]. ISBN: 978-92-64-20271-9. Dostupné z: https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf.
46
OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. In: OECD.org [online]. 2013, str. 8 [cit. 2019-0203]. ISBN: 978-92-64-20271-9. Dostupné z: https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf.
47
Tzv. transfer pricing.
48
V této práci bude používán pojem spojené osoby, pokud se jedná o českou právní úpravu. Obdobný pojem
je využíván v SZDZ a v jazyce OECD, jde tzv. sdružené podniky. Pojem sdružené podniky bude užíván
v kontextu OECD/OSN nebo tam, kde autor v angličtině užívá pojmu associated enterprises.
49
BEER, Sebastian, DE MOOIJ, Ruud, LIU, Li. International Corporate Tax Avoidance: A Review of the
Channels, Magnitudes, and Blind Spots. In: IMF.org [online]. 2018, str. 7-10 [cit. 2019-02-03]. Dostupné z:
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/07/23/International-Corporate-Tax-Avoidance-AReview-of-the-Channels-Effect-Size-and-Blind-Spots-45999.
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Jak bylo již zmíněno, nejzávažnější forma BEPS zahrnuje též daňové ráje, ty jsou
využívány jak právnickými a fyzickými osobami, tak i organizovanými zločineckými
skupinami k praní špinavých peněz.50 Henry odhaduje, že 21 až 32 biliónů dolarů51
globálního soukromého bohatství je umístěno bez zdanění ve více než 80 daňových rájích.52
Tørsløv, Wier a Zucman odhadují, že 45 % zisků nadnárodních společností se uměle
přesouvá do daňových rájů, což představuje zhruba 600 miliard eur, celosvětová ztráta na
dani z příjmu právnických osob činí zhruba 200 miliard eur za ročně (12 % celosvětových
příjmů daně z příjmu právnických osob). Největší ztráty zaznamenávají státy EU, ty ztrácí
ročně zhruba 20 % svých příjmů. Nejvíce z tohoto mezinárodního přesunu zisků těží Irsko,
Nizozemsko a Lucembursko, u nich představuje efektivní míra zdanění právnických pouze
2-3 %, ta se však vypočítává z vysokého základu daně díky příznivému daňovému prostředí
pro nerezidenty.53
Graf č. 1: Ztráta na dani z příjmů PO vlivem umělého přesouvání zisků (% z celkově
vybrané daně)

Zdroj: Tørsløv, Wier a Zucman. Dostupné z: http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2017.pdf.
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SUAREZ, Enrique Raul. Tax Havens Explained With Maps. In: Researchgate.com [online]. 2016, str. 6.
[cit. 2019-02-03]. Dostupné z: https://doi.org/10.13140/rg.2.1.4607.0163.
51
To představuje hodnotu vyšší než součet HDP USA a Japonska.
52
HENRY, James. The price of offshore revisited. New estimates for "missing" global private wealth,
income, inquality, and lost taxes. In: Taxjustice.net [online]. 2012, str. 33.[cit. 2019-02-04]. Dostupné z:
https://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf.
53
TØRSLØV, Thomas, Ludvig WIER a Gabriel ZUCMAN. e600 Billion and Counting: Why High-Tax
Countries Let Tax Havens Flourish. In: gabriel-zucman.eu [online]. 2018, str. 4 [cit. 2019-02-04]. Dostupné
z: http://gabriel-zucman.eu/files/TWZ2017.pdf.
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2. Fungování daňových úniků pomocí snižování daňového
základu a přesouvání zisků
2.1. Typy strategií BEPS
V předchozích částech práce bylo zmíněno, že mezinárodní daňové úniky nabývají různých
forem, ty jsou charakterizovány především strategiemi a instrumenty, kterých daňové
subjekty využívají. Konečným cílem zůstává snížení daňové povinnosti a to především
pomocí zvyšování daňově uznatelných nákladů a vytváření umělých struktur v rámci
korporátních vztahů. Tato podkapitola má za cíl představení hlavních technik, které jsou
využívány ve spojitosti s (nejen) mezinárodními daňovými úniky právnických osob, vedle
těchto přímočarých technik jsou též popsány další sofistikovanější strategie hybridní povahy.
Věřím, že poznání těchto základních konceptů je zásadním předpokladem pro pochopení šíře
možností, které mají podnikatelské právnické osoby (nadnárodní společnosti) k dispozici
a nezbytnou podmínkou pro efektivní boj s nimi. Poznání těchto strategii taktéž čtenáři blíže
představí problematiku BEPS. Chtěl bych přitom podoktnout, že k BEPS dochází
i mimo účast daňových rájů. Daňové ráje dále slouží k názorné ilustraci celého procesu,
proto jich tato podkapitola využívá.

2.1.1. Převodní ceny
Převodní ceny nebo také transfer pricing jsou nejčastěji využívaným a nejvýznamnějším
instrumentem na poli mezinárodních daňových úniků, jedná se o nástroj daňové
optimalizace a lze je charakterizovat jako proces „stanovení cen pro transakce mezi
sdruženými podniky,54 které zahrnují převod majetku i služeb. Tyto transakce se rovněž
označují jako "řízené"55 transakce, odlišné od "neřízených" transakcí mezi podniky,
které nejsou sdruženy a lze předpokládat, že fungují nezávisle56 při stanovení podmínek pro
takové transakce“57 a obnáší „stanovení, analýzu, dokumentaci a úpravu přeshraničních cen
54

Tzv. associated enterprises.
Tzv. controlled transactions.
56
Tedy v rámci principu tržního odstupu.
57
OSN. INTRODUCTION TO TRANSFER PRICING. In: UN.org [online]. 2016, str. 2 [cit. 2019-02-04].
Dostupné z: https://www.un.org/esa/ffd/wpcontent/uploads/2016/12/13STM_TPM_B1_Introduction_TP_20161125_v8_clean_A.pdf.
55
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mezi spojenými osobami za zboží, služby nebo užívání majetku (včetně nehmotného
majetku)“.58 Převodní ceny jsou tedy ceny stanovené pro transakce mezi sdruženými
podniky.59 O sdružené podniky se jedná, pokud se společnost jednoho smluvního státu podílí
přímo, nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo kapitálu společnosti druhého smluvního
státu.60 Stanovení převodní ceny spočívá ve vytvoření takové cenové politiky v rámci
sdružených podniků, aby byla co největší část skupinového zisku zdaněna v zemi
s nejnižším možným daňovým zatížením. Nadnárodní společnosti se totiž často skládají
z vícero poboček, dceřiných společností a divizí v různých zemích s odlišnými sazbami daně
ale i s různými způsoby stanovení základu daně. Největší vliv na daňové úniky mají
transferové ceny, pokud se některá z částí nadnárodní společnosti nachází v daňovém ráji.61
Může se jednat o transakce fyzického zboží, práv duševního vlastnictví nebo služeb.
Pro boj s převodními cenami je zásadní určení (spravedlivé) tržní ceny62 mezi stranami
transakce, určení této ceny je prováděno ze strany daňových orgánů. Daňové orgány při
tomto hodnocení aplikují princip tržního odstupu.63 Taková cena může být nadhodnocena,
to dovoluje kupující společnosti umělé snižování základu daně. Cena může být též
podhodnocena, tím prodávající strana může snížit výši zdanitelného příjmu. Obchod v rámci
spojených osob je sám o sobe legální a mnohdy nutný v rámci mezinárodního obchodu,
jedná se však zároveň o instrument, který může být zneužit k daňovým únikům a stává se
nelegálním, pokud není dodržen princip tržního odstupu.64 Tento princip znamená, že by
cena měla odpovídat ceně na volném trhu, která by platila mezi nesdruženými a nezávislými

58

PWC. Transfer pricing. In: pwc.com [online] [cit. 2019-02-04]. Dostupné z:
https://www.pwc.com/na/en/services/tax/transfer-pricing.html.
59
Obdobou sdružených podniků jsou v českém právním řádu spojené osoby dle § 23 odst. 7.
60
OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017. In: OECD.org
[online]. 2017 [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: http://www.oecd.org/tax/treaties/model-tax-convention-onincome-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm.
61
KRANECOVÁ, Jana. Transfer pricing v podmínkách České republiky. In RADOVAN Dávid, David
SEHNÁLEK, Jiří VALDHANS. Dny práva – 2010 – Days of Law, 4. ročník mezinárodní konference
pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, The conference proceedings. Brno: Masarykova
univerzita, 2010, str. 454. ISBN: 978-80-210-5305-2.
62
Takové určení je obtížné obzvlášť u nehmotných aktiv jako jsou autorské honoráře - copyright royalties,
patenty mezi přidruženými společnostmi.
63
Tzv. arm’s length principle.
64
OSBOURNE, David. Deterring Transfer Pricing Abuse: Changing Incentives as a Practical Alternative to
Global Tax Regime. Washington University Global Studies Law Review, [online]. 10(4). 2011, str. 814-815.
Dostupné z: https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=law_globalstudies.
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podniky.65 Transakce mezi dvěma sdruženými nebo závislými stranami by měla být
uskutečňována, jako by nebyly spojeny, aby nevznikla otázka o střetu zájmů. Pokud je tento
princip porušen, dochází ke k jejímu zneužívání,66 tento pojem lze tedy charakterizovat jako
manipulace s cenami transakcí mezi sdruženými podniky v rámci nadnárodních společností,
konkrétně při prodeji zboží a služeb za uměle vysoké, nebo nízké ceny.67
Převodní ceny bývají označovány za hlavní problém, který tkví v mezinárodním
zdanění,68 převodní ceny mají totiž totiž schopnost vyvolat významné důsledky - zbavují
vlád výnosů z daní. Nadnárodní společnosti mohou upravovat hodnotu svých transakcí tak,
aby minimalizovaly své daňové zatížení po celém světě. Techniky převodních cen umožňují
přenést zisk do jurisdikce s nízkými sazbami daně, a tím minimalizovat celkové daňovou
povinnost. Pokud spolu obchodují dvě společnosti v rámci společné vlastnické struktury,
není vždy v zájmu dosažení nejlepší ceny pro každou ze společností, ale takové ceny,
která vytváří co nejlepší celkový výsledek pro nadnárodní společnost, ke které entity
transakce patří. Společnosti tak často rozdělují zisk mezi více dceřiných společností tak, aby
se v jurisdikcích s vysokou daňovou povinností zaplatila minimální částka daně.
Příklad využití převodních cen
V tomto příkladu existují dvě dceřiné Společnosti A a B vlastněné Společností C. Společnost
A prodá Společnosti B ročně 1 000 kusů, cena jednoho kusu činí 1200 korun za kus.
Sazba daně v jurisdikci Společnosti A je ve výši 15 % a u Společnosti B 30 %. V důsledku
této transakce dosáhla Společnost A zisku 100 000 korun, zisk Společnosti B následnou
ekonomickou činností činil 200 000 korun. Pokud by však Společnost A prodala identických
1 000 kusů za cenu 1 300 korun za kus, Společnost B by zaplatila za dodávku Společnosti A
o 100 000 korun více, ale celkově by celá struktura zaregistrovala vyšší zisk z 225 000 korun
po zdanění na 240 000 korun. Blíže přiblíženo v tabulce č. 1. Kdyby situace byla obrácená

65

MARUF, Kamrul Hoque. International Tax Avoidance and Tax Havens. The Cost management [online].
45(1). 2017, str. 65 [cit. 2019-02-04]. ISSN: 1817-5090. Dostupné z:
http://www.icmab.org.bd/images/stories/journal/2017/Jan-Feb/11.Update_Income.pdf.
66
Tzv. mispricing.
67
TAX JUSTICE. Glossary. Tax justice toolkit. In: Taxjusticetoolkit.org [online][cit. 2019-02-04]. Dostupné
z: https://taxjusticetoolkit.org/home/glossary/.
68
SHEPPARD, Lee. Is Transfer Pricing Worth Salvaging? In: Tax Analysts [online]. 2012, str. 467 [cit.
2019-02-04]. Dostupné z: http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Sheppard_1208_Transfer_Pricing.pdf.
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a v jurisdikci Společnosti A byla vyšší sazba daně nebo byly vybírána cla, došlo by
k podhodnocení ceny za výrobky. Tím by došlo ke snížení daňové/celní povinnosti.
Tabulka č. 1: Příklad využití převodních cen

Vlastní zpracování autora.

Ve skutečnosti se neodehrála žádná změna v produkčních nákladech, která by
odůvodňovala zvýšení ceny z 1 200 korun za kus na 1 300 korun. Pouhá změna výše faktur
umožnila Společnosti C zvýšení celkového zisku v rámci skupiny. Takto denně probíhají
miliardy transakcí, kde jsou stranami osoby vlastněné jednou společností, ta může uměle
stanovovat výši faktur v závislost na rozdíly daňových sazeb mezi jurisdikcemi dovozu
a odvozu zboží. Mnohdy je takto obchodováno s nedokončenými produkty, některé z nich
jsou silně ovlivněny hodnotou duševního vlastnictví, takže je velmi obtížné stanovit hodnotu
transakce na základě principu tržního odstupu pro srovnání s deklarovanou hodnotou.

2.1.2. Nízká kapitalizace
Společnosti jsou financovány především ze dvou zdrojů - z vlastního kapitálu a obvykle též
v kombinaci s vnějším kapitálem (dluhy). Dluh může pocházet od externích věřitelů,
nebo má interní původ. Výběr finanční struktury (zejména v rámci nadnárodní skupiny),
je významný, protože má dopad na konečnou výši, kterou společnosti platí na dani z příjmů.
Společnost je nízko kapitalizovaná, pokud je vysoký poměr dluhů ve srovnání
s financováním vlastním kapitálem. Účetní zvýšení struktury dluhů je však v tomto případě
realizováno bez rizika dluhové expozice, jedná se totiž pouze o iluzorní dojem dluhu.69
Nadnárodní společnosti využívají nízké kapitalizace kvůli uznávání placených úroků
z půjček jako daňově odpočitatelné výdaje. Když si např. dceřiná Společnost A v jurisdikci
69

MARUF, Kamrul Hoque. International Tax Avoidance and Tax Havens. In: The Cost management
[online]. 45(1). 2017, str. 65 [cit. 2019-02-04]. ISSN: 1817-5090. Dostupné z:
http://www.icmab.org.bd/images/stories/journal/2017/Jan-Feb/11.Update_Income.pdf.
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s vyšším zdaněním pořídí úvěr od své mateřské Společnosti B v jurisdikci s nižším
zdaněním, výsledkem je snížení daňové povinnosti Společnosti A, protože splácí kromě výše
dluhu, který je umořován, též úroky, které jsou daňově uznatelné. Společnost A tímto
způsobem může uměle vykazovat hospodářskou ztrátu, i když v rámci celé struktury dochází
ve skutečnosti k zisku. Nízká kapitalizace je technikou vyhýbání se daňové povinnosti,
kde jsou dceřiné společnosti financovány především dluhem od mateřské společnosti
namísto vlastního kapitálu (nebo investorů). V některých případech může být poměr dluhů
uvnitř vlastnické struktury mnohonásobně vyšší ve srovnání s hodnotou externě
financovaných dluhů. Nedostatečné zveřejňování informací o struktuře vnitropodnikových
dluhů umožňuje zneužívání této techniky a výsledkem jsou mnohem vyšší úrokové sazby
u vnitropodnikových dluhů než úrokové sazby u externích dluhů.70 To popírá samotný
princip poskytování interních půjček. K boji proti nízké kapitalizaci přizpůsobilo mnoho
zemí své právní řády,71 těmito nástroji se podrobně zabývá třetí část této práce.

2.1.3. Licenční poplatky
Stanovením výše licenčních poplatků na uměle vysoké sazby placené dceřinými
společnostmi za užívání patentů, ochranných známek, know-how nebo jiného nehmotného
majetku může být využito k přesunu zisků ze zemí s vyšší daňovou sazbou do zemí
s nižší nebo žádnou daňovou povinností. Implementaci takové strategie usnadňují potíže při
odhadování hodnoty nehmotných aktiv na základě tržního odstupu. Kromě toho mohou
nadnárodní společnosti převádět nehmotná aktiva spojené osobě za podmínek, které by byly
nemyslitelné v obvyklých tržních podmínkách. Například by tak mohla nadnárodní
korporace přenést vysoce výnosné know-how dceřiné společnosti v daňovém ráji
za minimální cenu, aby si tak zajistila minimální daňovou zátěž pro výnosy z tohoto
know-how.

70

MARUF, Kamrul Hoque. International Tax Avoidance and Tax Havens. In: The Cost management
[online]. 45(1). 2017, str. 65 [cit. 2019-02-04]. ISSN: 1817-5090. Dostupné z:
http://www.icmab.org.bd/images/stories/journal/2017/Jan-Feb/11.Update_Income.pdf.
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BLOUIN, Jennifer, Harry HUIZINGA, Luc LAEVEN a Gaetan NICODEME. Thin Capitalization Rules
and Multinational Firm Capital Structure. In: IMF Working papers series [online]. 14(12). 2014, str. 2 [cit.
2019-02-04]. ISBN: 9781484384442.
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Příklad využití licenčních poplatků
Dceřiné Společnosti A a B jsou založeny Společností C. Nejdříve v případě, pokud by
neexistoval systém využití licenčních poplatků a roční příjem Společnosti B by činil
1 000 000 korun při nákladech 700 000 korun, celkový zisk činil 300 000 korun.
Při zdanění 30 % by činil celkový zisk po zdanění pro celou strukturu 210 000 korun.
V druhé variantě Společnost C poskytne patent pro Společnost A, která se nachází na
Bermudách s nulovou sazbou daně, a ta poskytne licenci Společnosti B. Společnost B
dosáhne taktéž příjmů 1 000 000 korun při nákladech 700 000 korun, avšak k tomu zaplatí
Společnosti A 50 000 korun za poskytnutí licence. Základ daně představuje 250 000 korun,
po zdanění činí zisk Společnosti B 175 000 korun. Celkový zisk za celou skupinu však
představuje 225 000 korun zvýšených o 50 000 korun. Tato metoda využití dceřiné
společnosti v daňovém ráji představuje agresivnější formu využití licenčních poplatků,
v jiném případě může poskytnout Společnost C licenci přímo Společnosti B72 a 50 000 korun
zisk z něj by byl daněn podle daňové sazby v jurisdikci Společnosti C.
2.1.4. Overheads
Nadnárodní společnosti mohou poskytovat centrálně rozličné funkce v rámci struktury svým
dceřiným společnostem (např. výzkum a vývoj technologií, produktový design, logistika,
zákaznická podpora, brand management nebo marketing) a tím dosáhnout přesunu zisků
z jurisdikcí s vyšší daňovou sazbou do jurisdikcí s nižší daňovou sazbou. Vysvětlením tohoto
jevu bývá skutečnost, že by náklady na tyto funkce neměly být snášeny pouze jedinou
společností, pokud ostatní entity v rámci struktury požívají prospěch z těchto činností.
Řešením je proto účtování poplatků dceřiným společnostem za poskytované funkce.
Otázkou zůstává, zda jsou tyto poplatky rozděleny rovnoměrně a spravedlivě.
Zkoumání správného nastavení této výše je v praxi velice obtížné kvůli mnoha faktorům,
které musí být zohledněny při stanovení poplatků (počet zaměstnanců, DPH dané země,
stav aktiv atd.). Nadnárodní společnosti kvůli tomu v některých případech alokují větší část
těchto poplatků v jurisdikcích s vyšším daňovým zatížením a tím uměle snižují svoji

72

Takový mechanismus by měl smysl, pokud sazba daně v Zemi C byla nižší než 30 %.
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daňovou povinnost. Neexistuje jednotná metodologie stanovení výše těchto poplatků,
existují snahy o formulaci obecných pravidel, každý vzorec má však své nedostatky.73

2.1.5. Využívání smluv o zamezení dvojího zdanění a hybridní struktury
Tato podkapitola je jakousi syntézou strategií, které byly výše popsány. Realita
mezinárodních daňových úniků bývá komplexnější a nadnárodní společnosti mnohdy
využívají více zmíněných strategií najednou s pečlivým zkoumáním národních
a mezinárodních daňových pravidel. Vedle technik výše uvedených může daňový subjekt
vybírat zemi pro založení dceřiných společností podle SZDZ a zakládat společnosti v těchto
státech tak, aby se minimalizoval zdanění svých zisků a v některých případech se dokonce
spoléhat na konflikty, které nakonec vedou k nulovému zdanění. Taková strategie je též
někdy označována jako treaty shopping. Společnosti v tomto případě spoléhají na rozdílný
přístup k některým typům příjmů v rámci daňových smluv. To může vést ke konfliktům
v kvalifikaci, kdy vnitrostátní právní předpisy o rezidenci jednoho státu kategorizují určité
příjmy jako ty, které má stát původu příjmu výlučné právo zdanění. Stát zdroje zisků zase
kategorizuje tento konkrétní zisk jako nezdanitelný dle dané daňové smlouvy.
Double Irish & Dutch Sandwich lze považovat za hybrid mezi treaty shopping,
převodními cenami a využití licenčních poplatků. Tato metoda je dnes jednou ze známějších
strategií používaných nadnárodními korporacemi v rámci EU a umožňuje nadnárodním
společnostem působit v Unii s mimořádně výhodnými daňovými sazbami, např. společnost
Apple operovala v Irsku za efektivní daňové sazby menší než 1 %, v roce 2014 odvedla
dokonce pouhých 0,005 % ze svých zisků, 74 společnost Google takto operovala za efektivní
daňové sazby 2,4 %.75
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Obrázek č. 2: Double Irish & Dutch Sandwich na příkladu Google

Vlastní zpracování autora.

V ilustračním případě na společnosti Google US jsou založeny čtyři dceřiné společnosti.
První Společnost A je založena na Bermudách, na tu mateřská společnost Google US
převede z USA část svých nehmotných aktiv. Bermudská společnost pak řídí a vlastní aktiva
jako je značka Google, technologie, patenty, jména, systémy a další práva duševního
vlastnictví. Společnost A založí jako svoji pobočku holdingovou Společnost B (Google
Ireland Holding) v Irsku. Tato společnost je řízena z Bermud a nemá v Irsku fyzické
pracoviště, jedná se o tzv. shell company. Kvůli tomu, že je Společnost B řízena
a kontrolována ze zahraničí, jde podle irských daňových zákonů o daňového rezidenta
Bermud. Jedná se o tzv. burmudsko-irský hybrid. Společnost B založí dceřinou Společnost
C76 (Google Ireland Limited) taktéž v Irsku77 a holdingovou Společnost D v Nizozemsku.

76

Jedná se o skutečnou ekonomickou entitu, která má zhruba 2 000 zaměstnanců a řídí operace mimo trh
USA.
77
Ta je zřízená podle irského práva a jedná se o irského daňového rezidenta. Tento fakt je důležitý kvůli
zdanění v USA. Příjmy hybridu A/B by totiž byly předmětem daňové povinnosti v USA, protože jde o osobu
kontrolovanou mateřskou společností Google US. Pokud se ale jedná o irského daňového rezidenta, pak kvůli
smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi Irskem a USA nejsou výnosy Společnosti C předmětem zdanění
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Hybdridní společnost A/B pak poskytne licenci Společnosti D, ta poskytne podlicenci
Společnosti C a ta dále poskytuje podlicenci všem ostatním přidruženým společnostem
fungujícím (nejen) v jednotlivých členských státech EU. Tyto přidružené společnosti pak
následně platí Společnosti C licenční poplatky z příjmů na základě poskytnutých práv.78
Cílem tohoto schématu je přenesení většiny tohoto zisku ke Společnosti A/B
na Bermudách, kde zisky podléhají nulovému zdanění příjmů právnických osob. Společnost
C však nemůže získané zisky přímo přenést ke Společnosti A/B, protože by licenční
poplatky podléhaly srážkové dani při opuštění irské jurisdikce. K obejití tohoto pravidla
přichází na řadu nizozemská79 Společnost D, která slouží k odklonu zisků. Nizozemská
Společnost D původně poskytla Společnosti C podlicenci, protože obě společnosti operují
v rámci EU, platby licenčních poplatků mezi nimi nejsou zatíženy srážkovou daní.80
Společnost C zaplatí licenční poplatky Společnosti D. Teoreticky by měla být Společnost C
považována za irského daňového rezidenta a její zisky by měly podléhat zdanění v rámci
irské jurisdikce. Společnost C však uměle sníží svůj zisk tím, že její příjmy jsou zcela
zatíženy licenčními poplatky, které musí zaplatit nizozemské Společnosti D, jedná se
tedy o daňově uznatelné náklady. Ten samý princip je aplikován pro zdanění příjmů
Společnosti D v Nizozemsku, která platí licenční poplatky Bermudsko-irské A/B. Podle
legislativy Nizozemska a ustanovení SZDZ je popsaný Bermudsko-irský hybrid A/B
považován za irskou entitu, proto finální převod zisků od Společnosti D ke Společnosti A/B
na Bermudách je též osvobozen od zdanění.81 Tímto způsobem byly z Irska za rok 2010
přesunuty zisky ve výši až 95 miliard dolarů ročně, ve srovnání s rokem 2000 se jedná zhruba
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o 700 % narůst. Za stejné období stoupl však počet zaměstnanců u těchto společností
o méně než 10 %.82

2.2. BEPS v prostředí ČR
Poradenská společnost Bisnode odhaduje, že 13 002 českých společností je vlastněno
právnickými osobami se sídlem v daňovém ráji činí a kontrolují tak 2,7 % českých
společností, do kterých investovaly 353 miliard korun. Ve srovnání s minulými lety se jedná
o mírný pokles, ten má být výsledkem tlaku EU na daňové ráje, prolomení bankovního
tajemství a evidence skutečných vlastníků právnických osob v ČR. Objem kapitálu, který je
investován z daňových rájů kontinuálně klesá, a to z 417 miliard v roce 2015 na 353 miliard
za

rok

2017.

K

tomuto

poklesu

měl

přispět

především

návrat

společností

z Nizozemí, Seychel a Lichtenštejnska.83
I v případě českých firem je hlavním důvodem pro využívání daňových rájů snaha
o minimalizaci daňové povinnosti a anonymita. Mezi další důvody patří právní úprava
daňových rájů umožňující z hlediska obchodního práva vlastnické vztahy, které nejsou
v českém právním řádu dovoleny, nízké požadavky z hlediska vedení účetnictví a ochrana
před věřiteli. Další motivací je samotná česká právní úprava, která neuznává ztrátu z prodeje
pohledávek a ztrátu z prodeje cenných papírů jako daňově uznatelné náklady. Finanční
správa označuje především převodní ceny jako „střed pozornosti“ pro nadnárodní
organizace i národní finančních správy.84
Z hlediska Finanční správy ČR je problémem využívání převodních cen především
k daňovému plánování. U daně z příjmů právnických byly daňové kontroly zaměřeny na
“odčitatelné položky na výzkum a vývoj, transferové ceny, korunové dluhopisy a dále např.
na neoprávněné uplatňování ztrát z předchozích období”.85 V roce 2017 doměřila Finanční
82
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správa daň o výši 1 048 mld. korun v souvislosti s transakcemi mezi spojenými osobami
a převodními cenami, za rok 2016 činilo toto číslo 886 milionů,86 jedná se o dvojnásobné
zvýšení se srovnání s rokem 2015 a šestnáctkrát více než ve srovnání s rokem 2014,
kdy bylo doměřeno 59 milionů korun.87 Zájem Finanční zprávy o kontrolu převodních cen
měl za následek zvýšení počtů žádostí o závazné posouzení tvorby převodních cen mezi
spojenými osobami a to hlavně u “velkých” daňových subjektů.88
Graf č. 2: Počet českých společností ovládaných vlastníkem v daňových rájích.

Vlastní zpracování autora. Zdroj: Bisnode. Dostuné z: https://www.bisnode.cz/o-bisnode/o-nas/novinky/euzatapi-danovym-rajum.
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Dle analytického centra Globopolis jsou společensky daňové úniky vnímány kriticky
především u mezinárodních společností, dle jejich průzkumu společnosti MEDIAN
k největším daňovým únikům podle respondentů dochází na úrovni firem, a to zejména u
těch „velkých a mezinárodních“.89 58 % dotázaných je přesvědčeno, že k velkým daňovým
únikům dochází v mezinárodních firmách, 48 % respondentů tak uvažuje o velkých českých
firmách. K zásadním důvodům umožňujícím existenci daňových úniků v ČR 44 %
dotázaných uvádí špatná mezinárodní pravidla, vyvádění zisků do daňových rájů a malou
kontrolu a 41 % špatné zákony v ČR. Toto vnímání daňových úniků „velkých“ daňových
subjektů má vliv na legitimizační mechanismus drobných daňových úniků, ten vychází
z toho, že ve „velkém byznysu“ k nim dochází naprosto běžně. Vnímaná tolerance k únikům
do daňových rájů ze strany státu tak může mít sekundární důsledky v tom, že posiluje
ospravedlňování a frekvenci obcházení daní na individuální úrovni.90
Graf č. 3: Názory na frekvenci daňových úniků podle typů poplatníků.

Zdroj: Globopolis. Dostupné z: https://glopolis.org/_press/cesi-jsou-kriticti-k-danovym-unikum-velkychfirem-mensi-uniky-jimi-omlouvaji
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Dle Raczkowskiho představuje daňová ztráta ČR kvůli daňovým únikům (tzv. Tax Gap)
15,45 % HDP.91 Pérez, Brada a Drábek poznamenávají, že se v Lichtenštejnsku
a na Britských panenských ostrovech nachází značné množství českých přímých
zahraničních investic a podle nich praní peněz představuje téměř 30 % zahraničních investic
odcházejících z ČR.92 Neziskový think-tank Globopolis odhaduje, že by ČR mohla přicházet
ročně až o 57 miliard korun v souvislost s „přesouváním zisků“.93 Reakcí na toto tvrzení
zveřejnilo Ministerstvo financí ČR odhad, v němž předpokládá roční ztrátu ve výši pouhých
6 až 16 miliard korun ročně.94 Dle Jánského činí taková ztráta pravděpodobně 10-20 %
současného celkového inkasa z daně z příjmů PO, což by z úrovně za rok 2017 představovalo
zhruba 16 až 32 miliard korun. Jánský provedl též průzkum mezi odborníky,95 i jejich odhady
se nachází průměrně tomto pásmu 10-20 % celkového inkasa, a to na 26 miliard korun
ročně.96 Pro srovnání NKÚ odhaduje ztráty na dani z DPH na 105 miliard korun ročně.97
Za využití posledních dostupných dat lze dojít k zajímavému závěru, podle informací
Finanční správy bylo za rok 2016 podáno 500 002 daňových přiznání právnických osob
a byla vybrána daň z příjmů právnických ve výši 156,1 miliard korun.98 To představuje
daňový zisk 310 200 korun na jednu právnickou osobu. Pokud bychom využili
kvalifikovaných odhadů výše, za předpokladu 13 185 právnických osob vlastněných
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z daňových rájů a ročního Tax Gap ve výši 26 miliard ročně, představuje daňový únik na
jednu takovou právnickou osobu zhruba 1 972 000 korun. Lze tedy potvrdit, že mezinárodní
daňové úniky se týkají především „velkých“ daňových subjektů a na ně by měla být
soustředěna pozornost v boji proti BEPS.

2.3. K významu BEPS a shrnutí poznání
Mezinárodní daňové úniky PO mají přirozeně značné negativní dopady na úroveň výběru
daně v jednotlivých státech. Celková výše Tax Gap zůstává předmětem zkoumání,
dle Zucmana jsou daňové systémy zemí EU největší obětí těchto daňových úniků,
kde Corporate Tax Gap činí až 20 %. Domnívám se proto, že by řešení otázky BEPS mělo
být jedním z prioritních úkolů EU. Důležitým poznáním je též fakt, že většina těchto úniků
směřuje do evropských daňových rájů (viz. Graf 1), Irsko je např. vůbec největším zdrojem
korporátního BEPS na světě.99 Pojmenování daňových rájů a jejich asociace se vzdálenými
exotickými ostrovy zakrývá ve veřejné diskuzi nepříjemnou pravdu, že největším
problémem v rámci zdaňování právnických osob v EU jsou některé členské státy, které
preferují svůj zisk nad blahem celku. Zásadním problémem se proto jeví škodlivá daňová
soutěž. Po tlaku EU byla sice uzavřena mezera v systému Double Irish100 a mezinárodní
společnosti využívající této metody mají čas do roku 2020 přizpůsobit svoji finanční
strukturu. 101 Jedná se však pouze o řešení následku, ne příčiny problému.
Lze rozumně pochybovat o tom, že by tato změna měla být zásadním řešením
v problematice BEPS na území EU. Dokud budou v rámci mezinárodního zdanění existovat
jurisdikce, které nabízí cestu k vyhýbání se daňové povinnosti, je pouze otázkou času,
než najdou mezinárodní společnosti jinou populární jurisdikci, která poslouží k tomuto
účelu. I přesto si lze odnést užitečná poučení z poznání dosaženého v posledních letech.
Klíčovou úkolem je nejdříve vyřešení právních mezer a potlačení daňových rájů
v evropském právním prostoru. Možnosti k BEPS se nabízí mezinárodním společnostem

99

TØRSLØV, Thomas, Ludvig WIER a Gabriel ZUCMAN. THE MISSING PROFITS OF NATIONS. In:
NBER WORKING PAPER SERIES [online]. 2018, str. 41 [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: https://gabrielzucman.eu/files/TWZ2018.pdf.
100
Irsko změní svůj přístup v kvalifikaci příjmů a bude je posuzovat podle místa zdroje příjmů.
101
MCDONALD, Henry. Ireland to abolish controversial ‘double Irish’ tax arrangement. In:
Theguardian.com [online]. 2014 [cit. 2019-02-04]. Dostupné z:
https://www.theguardian.com/world/2014/oct/14/ireland-abolish-double-irish-tax-scheme-apple.

26

kvůli odlišné právní úpravě některých daňových institutů v jednotlivých zemích a konflikty
s SZDZ. Sjednocení této úpravy je jedním z důležitých podmínek boje proti BEPS. Dalším
poznáním je fakt, že zásahy a tlak EU mají značný vliv. EU by měla aktivně využívat svého
silného postavení a stát se hlavním aktérem v boji proti BEPS.
Podnikající právnické osoby těží ze zázemí jurisdikcí, v nichž provozují svoji činnost
a která je zdrojem jejich příjmů. Tyto funkce státu jsou financovány daněmi subjektů, které
se vyskytují na daném území. Ať jde o vymahatelnost práva, dopravní infrastrukturu,
elektřinu nebo vzdělávání pracovních sil, tyto náklady by měly být rovnoměrně rozloženy
mezi těmi, kdo těží z tohoto zázemí. Pokles státního inkasa daně z příjmů právnických osob
je zřejmým dopadem BEPS, vedle toho však existují další negativní následky, které jsou
méně viditelné, ale ne vždy méně závažné. Přesun zisků do jurisdikcí, které pomáhají tajit
zdroj a vlastníka finančních prostředků, podporuje kriminalitu a chrání ty, jež jednají
nezákonným způsobem. Dále bych rád vyzdvihl společenský dopad využívání těchto
technik. Existence daňových úniků narušuje důvěru v instituce a vnímání legitimity systému
vlády a spravedlnosti. Právě vnímání (nejen daňové) spravedlnosti je esenciálním pilířem
každé demokratické právní společnosti. Spravedlivé zdanění102 je zásadním faktorem
efektivního zdaňování, protože to je dle mého silně ovlivňováno daňovou morálkou
daňových subjektů. Vyšší sazba daně není vždy spojena s vyšším daňovým inkasem103 a bez
ohledu na sofistikaci systému výběru daně nebo kvalitu daňových předpisů, zůstává vysoká
daňová morálka první nezbytnou podmínkou pro efektivní výběr daní. Pokud zůstane
problém BEPS neřešen a jeho existence bude tolerována, či alespoň tato tolerance bude
vnímána ze strany široké veřejnosti, existuje riziko, že se ve společnosti daňové úniky
a aktivní snahy o vyhýbání se daňové povinnosti legitimizují. K tomu Pauličková dodává,
že daňové úniky „nepředstavuju totiž len krátenie príjmov štátného rozpočtu, ale majú
určujúci význam aj na uplatnenia princípu dobrovol’ného platenia daní serióznymi
daňovými subjektami.“104
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Neaktivita v boji proti BEPS má taktéž dopady na celkové hospodářské prostředí.
Podnikatelské subjekty, jež využívají nástrojů přesunu zisků, získávají nad ostatními
subjekty ekonomické soutěže nespravedlivou konkurenční výhodu (též tzv. princip
neutrálnosti daní105). V podmínkách dnešního konkurenčního prostřední může taková
výhoda v některých případech skončit eliminací ostatních subjektů hospodářské soutěže.
Pokračující trend globalizace a internacionalizace v prostředí rozsáhlých mezinárodních
daňových úniků právnckých může postavit ekonomické subjekty před výběr, aby buď
soutěžily poctivě a byly znevýhodňovány, nebo též využily nástrojů k BEPS. Neúspěch vlád
v zamezení mezinárodního úniku zpravidla větších daňových subjektů může vést
ke zvyšování výběrů daní u fyzických a menších právnických osob, a tím dále dochází
k umocňování nespravedlnosti při zdaňování. Selhání státu může pak působit jako „negativní
stimul“ pro poctivé plátce daně.106 Druhým následkem tohoto neúspěchu může být
omezování výdajů na nutné společenské potřeby, a tím se vrací zpět otázka přenášení
nákladů na ostatní subjekty a spravedlnosti.
Ačkoliv se ve srovnání s absolutní výší úniků na DPH, která činí až 105 miliard korun
ročně,107 může jevit problematika BEPS jako vedlejší záležitost, protože ty se podle
erudovaných odhadů pohybují zhruba na čtvrtině hodnoty úniků na DPH, zastávám však
názor, že by této problematice měla být věnována obdobná pozornost. V prvé řadě bych se
rád odkázal zpětně na průzkum organizace Globopolis,108 z ní můžeme dovozovat,
že ve společnosti existuje silná nedůvěra v podnikající právnické osoby (ať české či
mezinárodní) v oblasti daňových úniků. Bez ohledu na to, zda jsou takové představy
opodstatněné nebo skutečnou výši daňových úniků, pokud stát nezasáhne proti tomuto
trendu, pak se lze obávat, že bude narušena víra v koncept spravedlivého zdaňování, to dále
podpoří nelegální činnost ostatních poplatníků. Domnívám se, že tento společenský postoj
k daňovým únikům narušuje důvěru v instituce a právní stát jako takový, bez rázného
105

KARFÍKOVÁ, Marie a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2017, str.
144. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 978-80-7552-935-0.
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právní vědu a praxi. [Online]. 2002, 4, str. 343. [cit. 2019-03-27]. ISSN: 1805-2789. Dostupné z:
https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/8217.
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28

postupu proti nim bude posilována představa, že právnické osob mají prostředky k ovlivnění
státních institucí a tím dosahují nespravedlivého ekonomického zvýhodnění. V tom případě
by mohlo být pochopitelné pro ostatní účastníky ekonomických procesů, aby rovněž hledali
své cesty k dosažení takových zvýhodnění (která mohou být v jejich myslích legitimována
nelegálním počínáním právnických osob).
Další

rovinou této práce, kterou zastávám, se týká daňové kontroly ve smyslu

§ 85 odst. 1 DŘ, jedná se o jeden z nejdůležitějších nástrojů v boji proti daňovým únikům.
Podle Boháče samotná zákonná úprava na základě tzv. zásady autoaplikace daňového práva
subjektem daně, jejíž princip tkví v tom, že si daňový subjekt daň z příjmů sám vyčísluje
a poté jej uhradí, umožňuje daňové úniky.109 Tento proces, který je postaven na tvrzení110
daňového subjektu, musí tedy logicky mít taktéž nástroj, jak zpětně kontrolovat taková
tvrzení. Daňový subjekt má tedy povinnost sám daň přiznat, ale také povinnost svá tvrzení
doložit.111 Na základě posouzení povahy daňového kontroly se domnívám, že jejím
primárním účelem je především její preventivní (odstrašující) funkce, kdy daňový subjekt
srovnává mezi potenciálním ziskem z daňovém úniku a pravděpodobnosti dopadení daňovou
kontrolou a následnou sankcí. V ideálním případě v tomto strategickém uvažování o ziscích
a ztrátách převáží pravděpodobnost odhalení daňového úniku.112 Pokud však zkoumáme
počet provedených daňových kontrol,113 lze pozorovat jejich konstantní pokles, který bude
pravděpodobně vzhledem k náročnosti a zvyšující se komplexitě daňových kontrol
pokračovat i v budoucnosti.
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Graf č. 4: Počet daňových kontrol, výše doměřené daně (v mil. korun) a efektivita
daňové kontrol (v desetitisících korun).
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Ve společnosti vládne opodstatněný předpoklad, že existuje velmi nízké riziko provedení
daňové kontroly u konkrétního daňového subjektu. I ve veřejných médiích se tvrdí,
že daňová kontrola je u daňového subjektu v Praze provedena jednou za 114 let.114
Finanční správa může totiž realisticky vykonat ročně jen určitý omezený počet kontrol
a tento počet postupem času dále klesá. Proto je potřeba, aby daňové kontroly byly
až následným krokem, kterému předchází plošná riziková analýza, jež předem vytipuje
takové daňové daňové subjekty, u nichž existuje pravděpodobnost daňové úniku.
Tato plošná riziková analýza probíhá v praxi analýzou velkého množství daňových spisů,
údajů vykazovaných daňovými subjekty a dalších dat pomocí analytického softwaru.
Jedná se o tzv. „analytickou přípravnou práci...Výsledkem je, že se kontroly neprovádějí
„naslepo“, ale primárně míří na rizikové subjekty“.115 Finanční správa tímto způsobem
vyhodnocuje široké spektrum kritérií, bere v potaz např. skutečnosti vykazované daňovými
subjekty v daňových přiznáních, skutečnosti vyplývající z jiného daňového řízení, informace
získané na základě mezinárodní výměny informací či informace o daňových subjektech
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2019-02-04]. Dostupné z: https://www.podnikatel.cz/clanky/v-praze-k-vam-prijde-danova-kontrola-jednouza-114-let-cim-ji-privolate/.
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poskytnuté správci daně jinými subjekty. Dle tvrzení samotného GFŘ se jedná o kritéria,
jež jsou nazývána „rizikovým faktorem“, mezi nimi patří např. fakt, že daňový subjekt
„opakovaně vykazuje daňovou ztrátu“ nebo „figuruje jako jeden z článků podezřelých
firem“.116 Pokud tedy má být provedena daňová kontrola, pak by měla být provedena na
základě indicií tak, aby v kontextu omezeného počtu kontrol mohla být s velkou
pravděpodobností úspěšná. K takovému úspěšnému předběžnému vytipování je v prvé řadě
potřeba dostatek dat.
Z těchto poznatků vyvozuji, že se nelze spoléhat na daňové kontroly jako primární nástroj
v boji proti daňovým únikům, nýbrž je potřeba postavit systém, v němž vládne představa,
že zmíněná pravděpodobnost odhalení bude co nejvyšší, a to tedy na systému kompletní
transparence. Ačkoliv poskytování dat není mezi daňovými poplatníky populárním tématem,
domnívám se, že důvěra mezi veřejností a podnikajícími společnostmi byla zásadně
narušena (i vzhledem k nedávnými únikům informací ilustrující rozsah daňových úniků nebo
postupu Komise EU proti nadnárodním společnostem, které odvání efektivní daň v řádech
jednotek procent). K obnově této důvěry může povést pouze kompletní transparence
a otevřenost ze strany určitých daňových subjektů.
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3. Vybrané nástroje v boji proti BEPS
Zatímco se první část této práce zabývala zasazením teoretických východisek této práce
a druhá část měla za cíl zobecněný popis strategií využívaných v rámci mezinárodních
daňových úniků u korporátní daně, záměrně byla vynechána zmínka o nástrojích,
iniciativách a způsobu boje proti nim. Cílem této části je identifikace hlavních nástrojů v boji
proti BEPS, jejich analýza a zhodnocení jejich funkce.
Tato část se věnuje analýze právních nástrojů v českém právním prostředí, jejíž účelem
je přímo boj proti BEPS. Vzhledem k podstatnému množství těchto nástrojů,117 jejichž počet
navíc vzhledem k novým iniciativám stále stoupá, se tato část zabývá pouze těmi
nejpodstatnějšími nástroji. Jedná se o nástroje zabývající se doktrínou zneužití práva,
pravidly převodních cen, pravidly nízké kapitalizace, mezinárodní výměnou informací
a SZDZ.

3.1. Obecná pravidla proti zneužívání práva
V českém právním prostředí se vyskytoval institut zneužití práva především v rámci
soukromého práva,118 jako příklad lze zmínit vymezení zneužití práva Nejvyšším soudem
ČR, podle kterého „za zneužití výkonu práva lze považovat pouze takové jednání, jehož cílem
není dosažení účelu a smyslu sledovaného právní normou, nýbrž které je v rozporu s
ustálenými dobrými mravy vedeno přímým úmyslem způsobit jinému účastníkovi újmu“.119
Pro oblast daňového práva by byla aplikace takové definice obtížná s ohledem na využití
dobrých mravů. Do oblasti daní pronikl tento institut až skrze rozhodovací praxi NSS,
podle něhož z důvodů obecné povahy právní předpisů mohou nastat „situace, kdy určité
chování - nahlédnuto formálně (ve skutečnosti ovšem pouze zdánlivě) - odpovídá dikci
právního předpisu, avšak je současně pociťováno jako zjevně nespravedlivé, jelikož působí
újmu jiným. Takové chování nemůže být aprobovaným výkonem subjektivního práva, nýbrž
jeho právem reprobovaným zneužitím“.120 Výklad zneužití práva se zakládá na zásadách
zakazující obcházení a zneužívání zákona scire leges non est verba eorum tenere sed vim ac
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potestatem (znát zákony neznamená pamatovat si slova, nýbrž jejich smysl a působení) a
quando aliquid prohibetur, progibetur et omne per quod devenitur ad illud (cožkoli je
zakázáno, pak vše, čím by toho mohlo být dosaženo, je zakázáno také).
První příklady aplikace tohoto institutu lze nalézt v rozsudcích NSS na počátku 21. století.
V konkrétním případě se jednalo o případ zneužití ustanovení § 15 odst. 1 zákona ZDP,
podle kterého je možné odečíst od základu daně výše darů poskytnuté určitým subjektům na
účely stanovené dle ZDP. Skupina daňových subjektů založila občanské sdružení „Klub
voda-země-vzduch“ a tomuto sdružení poskytovaly daňově odčitatelné dary. Členy sdružení
byli však příbuzní osob stojících za daňovými subjekty, jež poskytly dary zmíněnému
sdružení, a ti z darů financovaly své osobní útraty. Správce daně po posouzení skutečností
doměřil uplatněné odpočty včetně sankcí. Daňové subjekty následně žalovaly Finanční úřad
ve správním soudnictví a prostřednictvím kasační stížnosti se dostala záležitost k NSS,
ten popsané jednání „s ohledem na skutkové okolnosti tohoto případu považuje nikoliv za
výkon práva, nýbrž za jeho zneužití“.121 Samotné zneužití práva podle NSS je „situace, kdy
někdo vykoná své subjektivní právo k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo společnosti;
takovéto chování, jímž se dosahuje výsledku nedovoleného, je jenom zdánlivě dovolené.
O chování toliko zdánlivě dovolené jde z toho důvodu, že objektivní právo nezná chování
zároveň dovolené a zároveň nedovolené; vzhledem k tomu, že ze zásady lex specialis derogat
legi generali vyplývá, že zákaz zneužití práva je silnější, než dovolení dané právem, není
takové chování výkonem práva, ale protiprávním jednáním ...Výkonu práva, který je vlastně
jeho zneužitím, proto soud neposkytne ochranu“122 Podobně NSS aplikoval zásadu zneužití
práva v případě, kdy si daňový subjekt odečetl od základu daně částku, která byla následně
uložena na několik let v bance a nikdy z ní nebylo čerpáno na účely stanovené podle
§ 15 odst. 1 ZDP.123
Je důležité v rámci institutu zneužití práva zmínit též judikaturu SDEU, z ní právě často
vychází i NSS. První kroky k formulaci doktríny o zneužití práva se objevuje v rozhodovací
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činnosti SDEU již v roce 1974 v případu Van Binsbergen,124 ten se týkal nizozemského
advokáta, který jednal jako zákonný zástupce svého klienta v Nizozemí. V průběhu řízení
převedl své bydliště z Nizozemska do Belgie a tím ztratil svou právní způsobilost býti
právním zástupcem v Nizozemsku (s ohledem nizozemské ustanovení, které stanoví,
že pouze osoby usazené v Nizozemsku mohou jednat jako zákonní zástupci u soudů).
Ten se u SDEU dovolával ustanovení Smlouvy týkající se svobody poskytovat služby ve
Společenství. SDEU rozhodl, že členský stát má právo přijmout taková opatření, která brání
výkonu služby vykonávané na jeho území, a to tehdy, pokud poskytovatel služeb využívá
ustanovení Smlouvy týkající se svobody služeb s cílem vyhnout se profesním pravidlům,
které by byl aplikovatelné v případě, že by poskytovatel služby byl usazen v tomto státě.125
Další zásadní rozhodnutí lze nalézt v případu Emsland-Stärke,126 kde SDEU formuloval
„test zneužití“. Případ se týkal německé společnosti Emsland-Stärke, která vyvážela
produkty z bramborového škrobu z Německa do Švýcarska. Příjemci zboží byly společnosti
zaregistrované na stejné adrese a řízené a zastoupené stejnými osobami. Společnost
Emsland-Stärke získala po dokončení obchodu vývozní náhradu ze strany německých
orgánů. Po dovezení zboží do Švýcarska byly zásilky přepraveny zpět do Německa (dokonce
stejným dopravním prostředkem) bez jakékoliv změny. Německé orgány proto požadovaly
vrácení vývozních náhrad. SDEU potvrdil, že všechny formální požadavky na poskytování
vývozních náhrad byly splněny v souladu s právem Společenství. Navzdory tomu však
rozsah předpisů Společenství nelze aplikovat k zakrytí zneužití práva, kde je jediným
účelem dosažení vývozních náhrad. V důsledku toho SDEU stanovil požadavky na zjištění
zneužití s ověřením dvou prvků: zaprvé, stanovení zneužití vyžaduje kombinaci objektivních
okolností, během kterých i přes formální dodržování stanovených podmínek v souladu
s pravidly, nebylo dosaženo účelu těchto pravidel ("objektivní test“). Zadruhé, vyžaduje
zjištění záměru získat výhodu skrze pravidla Společenství pomocí uměle vytvořených
podmínek pro jeho získání ("subjektivní test“).127 SDEU potvrdil povinnost vrácení vývozní
náhrady bez další sankce. Pozoruhodný shledávám bod rozhodnutí, v němž SDEU stanovil,
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že pokud není vyměřena sankce, není třeba, aby opatření, které je obcházeno, mělo jasný
a jednoznačný právní základ.128
Konečně v daňové oblasti bych zmínil rozhodnutí SDEU v případ Halifax.129 Společnost
Halifax vytvořila ve Spojeném království sofistikovanou strukturu dceřiných společností, na
jejíž základě si nárokovala odpočet DPH, k němuž by za obvyklých podmínek nedosáhla.
Daňové orgány zamítly nárok na odpočet DPH, protože považovaly za jediný účel
předmětných transakcí vyhýbání se DPH a podle principu zneužití práv by měly být tyto
transakce ignorovány. SDEU potvrdil, že nárok na odpočet DPH společnosti Halifax
nevznikl a zdůraznil, že právo Společenství nemůže být aplikováno ke zneužívání práva,
pokud jsou prováděné transakce mimo kontext běžného obchodní činnost a základním
účelem je neoprávněné získání výhod prostřednictvím právních předpisů Společenství.130
SDEU potvrdil, že byly splněny formální podmínky jak podle relevantní Šesté směrnice,131
tak i podle vnitrostátní implementace této směrnice, přesto však bylo výsledkem získání
daňového zvýhodnění v rozporu se sledovaným cílem dané směrnice. Ve světle tohoto
rozhodnutí však SDEU zdůrazňuje důležitost principu právní jistoty, legitimního očekávání
a práva společností zvolit si takovou právní strukturu, která jim dovoluje zmírnění jejich
daňové povinnosti.132
Zneužití práva v oblasti daní s sebou přináší výkladovou otázku, co je vlastně obsahem
této doktríny. Podle generálního advokáta Madura má být na ekonomickou činnost nahlíženo
jako zneužívající práva, „jestliže dotčená činnost nemůže mít žádný jiný účel nebo
opodstatnění než vyvolat použití ustanovení práva Společenství způsobem, který je v rozporu
s jejich účelem“ a to bez ohledu na subjektivní úmysly osob domáhající se práva
Společenství.133 V této otázce zastává SDEU o něco méně přísný přístup k určení zneužití
práva, ve případě Halifax tvrdí, že „musí být z řady objektivních faktorů zřejmé, že základním
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cílem dotyčných transakcí je získání daňové výhody".134 Tento přístup dále konkretizuje
v případě Cadbury Schweppes,135 kde bylo předmětem rozhodování SDEU aplikace CFC
pravidel na dceřiné společnosti Cadbury Schweppes. Podle SDEU by kromě daňových
motivací mělo být též zkoumáno, zda dceřiné společnosti vykonávají skutečnou
ekonomickou činnost.136 Dále v tomto rozhodnutí stanovuje, že samotné obcházení pravidla,
nepředstavuje automaticky zneužití (v rozporu s Van Binsbergen). V rozhodnutí Cadbury
Schweppes rozlišuje legitimní obcházení a zcela umělé uspořádání. Pokud hospodářský
subjekt vykonává skutečnou hospodářskou činnost, skutečnost, že si zvolil členský stát
s výhodnějšími právními předpisy, není relevantní pro určení zneužití práva.137
Na základě judikatury se v oblasti daní vyvinula různorodá pravidla proti zneužívání
práva, jejich výhodou je široký dosah v rámci celého právního prostředí a jejich aplikace
se vztahuje na všechny typy subjektů daně. Pomocí nich lze preventivně bojovat proti
daňovým únikům a identifikovat transakce, jejíž hlavním účelem je získání nespravedlivé
daňové výhody. Daňový subjekt dodržuje text zákona, ale toto jednání je označeno správcem
daně

za

zneužití

práva

na

základě

těchto

pravidel

proti

zneužívání

práva.

Ačkoliv se zneužívání práva (stejně jako daňové úniky) v oblasti daňového práva nachází
prakticky ve všech vyspělých zemích, není institut zneužití práva vždy užíván. Některé země
využívají koncept „simulovaného jednání“, GAAR138, doktríny obchodního účelu, doktríny
ekonomického účelu nebo jiných specifických ustanovení.139
Jak bylo výše popsáno, v oblasti českého daňového práva absentuje výslovné zákonné
zakotvení institutu zneužití práva. Nejblíže lze poukázat na ustanovení § 8 odst. 3 DŘ, podle
něhož správce daně vychází ze skutečného obsahu právního jednání, nebo dokonce šířeji
čl. 11 odst. 3 Listiny, jenž říká, že vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo
v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. V minulosti též existovala příbuzná
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zásada materiální pravdy140 upravena v § 2 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní
a poplatků, podle níž se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu. Aplikace zákazu
zneužívání práva s sebou přináší problémy především týkající právní jistoty a legitimního
očekávání,141 totéž konstatuje NSS: „ objektivní analýza zákazu zneužití práva musí být v
rovnováze se zásadami právní jistoty a ochranou legitimního očekávání (tyto principy jsou
v českém právu na ústavní rovině zakotveny v čl. 1 odst. 1 Ústavy, neboť jsou imanentní
pojmu materiálního právního státu“.142 Z obecné povahy právních předpisů si však nelze
představit společnost, kde by zákonodárce dokázal předvídat každou eventualitu, která může
nastat a institut zneužití práva je proto klíčový v boji proti daňovým únikům. Už proto je
třeba dle mého názoru vytknout tuto absenci právní úpravy zneužití práva v oblasti daňového
práva, kde je požadavek právní jistoty jednou ze základních aspektů správy daní. Není
vyhovující, že i po značné době od rozvoje tohoto institutu judikaturou, neexistuje explicitní
forma zákonného vyjádření. Totéž platí pro boj s daňovými úniky, pokud by měl správce
daně mít možnost využít pravidel proti zneužití práva, měl by s přesností vědět, jak je tento
institut zákonně upraven. Boj s daňovými úniky by se neměl spoléhat na soudní systém,
aby aplikoval tuto zásadu za správce daně.
Domnívám se, že institut zneužití práva by měl sloužit především jako materiální korektiv
a prostředek ultima ratio. To znamená, že by měl být předně aplikován před jakýmkoliv
daňověprávním jednáním ze strany daňového subjektu (v jeho preventivní roli), nebo
výjimečně až ve chvíli, kdy je takové jednání posuzováno daňovými orgány či soudy.
K takovému postoji se hlásí též NSS, ten konstatuje, že „zákaz zneužití práva je v jistém
smyslu ultima ratio, a proto musí být uplatňován restriktivně a za pečlivého poměření
s jinými obdobně důležitými principy vlastními právnímu řádu, zejména principem právní
jistoty“143 a „zároveň je zapotřebí zdůraznit, že zákaz zneužití práva představuje výjimku
z pravidla“.144 Pokud má být splněn takový účel, pak se jeví absence zákonného zakotvení
tohoto institutu jako zřejmá vada současného systému. I v případě, že bychom změnili postoj
a očekávali především od správce daně, že bude aplikovat pravidla proti zneužití práva,
znovu se vracíme k problému, že zásada zákazu zneužití práva není výslovně obsažena
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v daňovém právu. Je tedy dle mého názoru vhodné, aby byla přijata úprava, která minimálně
upravuje zneužití práva jako výslovnou zásadu daňového práva a v ideálním případě rozvíjí
obsah tohoto pojmu na základě judikatury. Současná situace neprospívá jak daňovému
poplatníkovi, tak ani správci daně v boji proti daňovým únikům. Vláda ČR (resp. MF) ještě
v roce 2017 odmítala uvedení této zásady do daňových zákonů,145 tento přístup
se ale obrátil a obecné pravidlo proti zneužití daňového práva bude součástí DŘ v rámci
implementace směrnice ATAD. Podrobněji bude o této skutečnosti rozvedeno
ve čtvrté kapitole.
I přesto je třeba připomenout, že nevýhodou pravidel proti zneužívání tkví v jejich sporné
interpretaci a proto je jejich aplikace často podmíněna soudní kontrolou. Mnohdy je závěr
správce o zneužití práva konfrontován daňovým subjektem a spor se ocitá před správními
soudy (nebo dokonce Ústavním soudem), takový proces může trvat až roky, během něj však
můžou mnohé společnosti zcela zaniknout. Využití pravidel proti zneužití práva je
limitováno kvůli časové náročnosti a obtížích při dokazování. Domnívám se, že další
limitující aspekt těchto pravidel tkví v jejich zamýšleném preventivním účelu, účinnosti
tohoto pravidla nakonec spoléhá na daňovou kontrolu, která musí takové zneužití odhalit.
V poslední řadě je třeba konstatovat, že toto pravidlo lze velmi těžko aplikovat např. na
některé transakce, kde není přímý ekonomický účel nutným elementem, mezi takové
transakce patří například přímé zahraniční investice. Pokud míří platba do daňových rájů,
pak lze těžko prokazovat zneužití.146

3.2. Pravidla převodních cen
O základním principu převodních cen bylo zmíněno v druhé části této práce, jejich podstatou
je ovlivňování základu daně pomocí umělého nastavení cen obchodních transakcí mezi
spojenými osobami. Cílem pravidel a nástrojů proti převodním cenám je zabráněním
subjektům obchodovat „pod tržní cenou“ a tím snižovat výši zdanitelného příjmu na jedné
straně, nebo „nad tržní cenou“ a tím dosáhnout odpočtů základu daně na druhé straně.
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V českém právním řadu je upraven boj proti převodním cenám v § 23 odst. 7 ZDP, v této
zákonné úpravě se odráží iniciativa OECD, konkrétně definice klíčových pojmů podle
čl. 9 VSZDZ.147 Součástí opatření proti převodním cenám je např. též ustanovení
§ 22 odst. 1 písm. g) 3. ZDP podle kterého „za podíly na zisku se pro účely tohoto ustanovení
považuje i zjištěný rozdíl mezi sjednanou cenou a cenou obvyklou na trh“.148
Dle § 23 odst. 7 ZDP pokud se rozdíl v ceně sjednané mezi spojenými osobami
neodůvodněně149 liší od od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami
v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek,150 správce daně
upraví základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Odlišností od konstrukce navržené OECD
je úprava, podle které nelze-li určit takovou cenu k úpravě základu daně, použije se cena
určená podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Zákon rozlišuje dvě kategorie spojených osob: kapitálově spojené
osoby a osoby jinak spojené. Kapitálově spojenými osobami se rozumí, jestliže
se jedna osoba přímo/nepřímo podílí alespoň na 25 % kapitálu nebo 25 % hlasovacích
právech druhé osoby/více osob. Za jinak spojené osoby považuje zákon takové osoby:
„1. kdy se jedna osoba podílí na vedení nebo kontrole jiné osoby,
2. kdy se shodné osoby nebo osoby blízké podílejí na vedení nebo kontrole jiných osob, tyto
jiné osoby jsou vzájemně osobami jinak spojenými. Za jinak spojené osoby se nepovažují
osoby, kdy je jedna osoba členem dozorčích rad obou osob,
3. ovládající a ovládaná a také osoby ovládané stejnou ovládající osobou,
4. blízké,
5. které vytvořily právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové
ztráty“.151
Ačkoliv se takto formulovaná zákonná úprava jeví relativně jasná, aplikační praxe
je v mnohém komplikovanější. Čtenáři pravděpodobně došlo, že stanovení takových cen na
147
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základě principu tržního odstupu, které „by byly sjednány mezi nespojenými osobami
v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek“, s sebou přináší
značné potíže jak pro daňový subjekt (z hlediska legitimního očekávání), tak pro správce
daně (z hlediska posuzování a dokazování). Pokud bychom uvažovali nad cenou tvořenou v
rámci

koncernu,

ta

v

sobě

obsahuje

často

těžko

vnitřně

ocenitelné

prvky

(např. duševního vlastnictví), prokazování takové „fér“ ceny je velmi obtížné
a administrativně nákladné. Určení metody zjištění převodních cen, základní zásady tvorby
převodních cen a vymezení spojených osob je předmětem samostatného pokynu GFŘ
D-332, tento pokyn by se měl ve velmi blízké budoucnosti novelizovat novým pokynem
D-34.152 Vzhledem k dynamickému vývoji v poznání nových technik převodních cen tento
nový pokyn pravděpodobně odráží novou metodiku týkající se převodních cen z iniciativy
BEPS OECD.
Podstatou uplatnění principu tržního odstupu je porovnání podmínek tzv. řízené transakce
s podmínkami nezávislých transakcí, tedy provedení řádné srovnávací analýzy. Řízenou
transakcí se rozumí jakékoliv obchodní transakce mezi spojenými osobami, nezávislou
transakcí se rozumí obchodní vztahy mezi nezávislými podniky.153 Správci při aplikaci této
srovnávací analýzy musí zohlednit faktory jako:
a) Vlastnosti majetku a služeb. U věcí se jedná o jejich fyzické vlastnosti, kvalitu,
spolehlivost, dostupnost na trhu, objem nabídky na trhu. U majetku nehmotného
charakteru je třeba se zaměřit na formu transakce (např. jde-li o poskytnutí licence nebo
prodej), typ majetku (např. patent, obchodní značka, know-how).
b) Vykonávané funkce. To znamená provést funkční analýzu spočívající v nalezení
a porovnání činností a míry odpovědnosti jednotlivých sdružených podniků ve srovnání
s nezávislými podniky. Analyzuje se funkce uvnitř skupiny (např. o výrobní činnost,
výzkum a vývoj, distribuční činnost, reklamu, financování, řídící funkce atd.)
c) Smluvní podmínky. Cílem má být zjištěno, jak mají být rozděleny zodpovědnosti
a rizika či přínosy z prováděných transakcí.
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d) Ekonomické okolnosti. To obnáší především porovnání podmínek na trhu (velikost
trhu, rozsah konkurence, dostupnost obdobného produktu, úroveň nabídky a poptávky,
kupní síla, výrobní náklady).
e) Podnikatelské strategie. Příkladem takové strategie, která hraje faktor při stanovení
ceny je např. snaha o průnik na nový trh, kdy ceny mohou být do značné míry zkresleny
vyššími náklady na zavedení produktu a současně jsou uplatněny nižší prodejní ceny
tohoto produktu k získání nových zákazníků.154
Vedle těchto základních faktorů musí brát v úvahu další skutečnosti, jako např. zjištění,
zda deklarovaná transakce skutečně proběhla, zda nejsou ve smluvních podmínkách
obsaženy vzájemné kompenzace (které by měly za následek snížení ceny), srovnání údajů
za více zdaňovacích období (např. vývoj zisku za poslední roky) nebo porovnání zisků
a ztrát v rámci celé skupiny.155 Na základě takto provedené srovnávací a funkční analýzy lze
přistoupit ke stanovení výše převodních cen, pokyn GDŘ doporučuje využití tradiční
transakční metody nebo ziskové transakční metody. Podrobné metodické pokyny zjištění
převodních cen se řídí Směrnicí OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky
a daňové správy.
Správce daně v případě převodních cen má před sebou komplikovaný úkol a jak bylo již
řečeno, i (poctivému) daňovému subjektu v tomto případě mohou vzniknout značné obtíže
s prokazováním ceny na základě principu tržního odstupu. Z hlediska zásady legitimního
očekávání vítám, že se podle vlastních slov Finanční správy zvyšuje využívání institutu
závazného posouzení tvorby převodních cen mezi spojenými osobami. Věřím totiž,
že v oblasti boje proti daňovým unikům u právnických osoby je nejpodstatnějším faktorem
transparentnost, a to i za cenu vyšších administrativních nákladů. Takový přístup se může
zdát daňovým subjektům nespravedlivý nebo že je zasahováno do jejich sféry podnikatelské
autonomie, domnívám se navzdory tomu, že tato transparentnost přinese nejvíce užitku
právě poctivému daňovému subjektu, pokud se podaří eliminovat/zredukovat nespravedlivé
daňové (a ekonomické) výhody u jejich nepoctivých konkurentů.
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Na druhou stranu bych uvítal, pokud by existoval v rámci ČR specializovaný orgán,
který by se zabýval problematikou převodních cen, a to jak v rámci stanovení cen na principu
tržního odstupu, tak i závazného posouzení tvorby převodních cen. Vzhledem k popsané
komplexitě problematiky, časové náročnosti celé metodiky a zájmu, aby se institut
závazného posouzení využíval co nejčasněji, by bylo vhodné, aby byl vytvořen zvláštní úřad,
jež by dokázal kumulovat poznatky a zkušenosti v tomto oboru. Jsem si vědom, že pravidla
proti převodním cenám mají své nedostatky (ty vidím např. v úzké aplikovatelnosti
u transakcí jen u spojených osob a nemožnost aplikace na nepřímé finanční transfery).
Jisté problémy mohou vzniknout při odlišném pojetí a metodice tržního odstupu, které může
mít za následek daňovou arbitráž. I přesto se domnívám, že vzhledem k sílící globalizaci,
zvyšujícímu počtu nadnárodních společností a obchodu v rámci koncernu jsou pravidla proti
převodním cenám pro boj s daňovými úniky velmi významné.
3.3. Pravidla nízké kapitalizace
Principu využití nízké kapitalizace k daňovým únikům je popsaný k v podkapitole 2.3.2. této
práce, účelem pravidel proti nízké kapitalizaci je omezení využívání nákladů úrokového
charakteru v daňovém plánování k umělému snižování základu daně (a nepřímo taktéž proti
nadměrnému zadlužování společností). Obecně jsou totiž úroky placené dlužníkem daňově
uznatelným výdajem. Metoda nízké kapitalizace nabízí pro mateřské společnosti cestu,
jak vyvést zisk z tuzemských dceřiných společností např. tím, že jsou dceřiným
společnostem poskytovány úvěry místo kapitálového vkladu. Na druhou stranu „vlastní
kapitál (res. podíly vyplácené z kapitálu či podílu na zisku) nejsou mnohdy daňově
uznatelné“.156 Takové důvody vědou společnosti k preferenci tzv. ekvitního financování,
aby optimalizovaly svoji daňovou povinnost. Pravidla nízké kapitalizace se řídí především
ustanovením § 25 odst. 1 písm. w) ZDP, to definuje pro užití ZDP pojem finančního výdaje
(resp. náklady), těmi se rozumí: úroky z úvěrových finančních nástrojů a související výdaje
(náklady) včetně výdajů (nákladů) na obstarání, zpracování úvěrů a poplatků za záruky,
pokud je věřitel osobou spojenou ve vztahu k dlužníkovi. Osoba spojená se řídí podle
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ustanovení § 23 odst. 7 ZDP (viz. podkapitola této práce o převodních cenách). Pravidlo
proti nízké kapitalizaci tedy svým způsobem vychází z principu tržního odstupu.157
Pro určení výše uznatelnosti těchto finančních výdajů mezi spojenými osobami se provádí
tzv. test nízké kapitalizace, za daňové výdaje nelze uznat takové finanční výdaje, o kterou
úhrn finančních nástrojů od spojených osob přesahuje čtyřnásobek výše vlastního kapitálu
u příjemce úvěrových finančních nástrojů, nebo šestinásobek je-li příjemcem úvěrového
finančního nástroje banka nebo pojišťovna.158 Úvěrovým finančním nástrojem pro účely
ZDP se rozumí obecně závazkový vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo
poskytnutých peněžních prostředků, vždy jde o úvěrový finanční nástroj v případě:
„1. úvěr,
2. zápůjčka,
3. dluhopis,
4. vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a
5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky“.159
Kromě těchto položek jsou však další výdaje, které by mohly představovat odměnu placenou
za poskytnutí úvěru nebo půjčky náklady na obstarání úvěru, např. „náklady na obstarání
úvěru (např. znalecký posudek vyžadovaný a vyhotovený bankou), poplatky za zpracování
úvěru (např. poplatky za posouzení žádosti a ohodnocení rizika, administrativní náklady),
poplatky za bankovní záruky“.160 Pravidla nízké kapitalizace se vztahují na všechny dluhové
smlouvy bez ohledu na to, kdy došlo k jejich uzavření smlouvy.161 Vystává proto otázka
o retroaktivitě takového ustanovení, k tomu konstatoval ÚS: „nepravá retroaktivita je
v oblasti daňového zákonodárství s ohledem na jeho poslání přípustná tehdy, je-li to
potřebné k dosažení zákonem sledovaného cíle a lze-li dospět k závěru, že při celkovém
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poměřování ,zklamané' důvěry v právo a významu a naléhavosti důvodů právní změny byla
zachována hranice únosnosti“.162
Zákon dále myslí i na případy, kdy je ve snaze vyhnutí se testu nízké kapitalizace využita
třetí nespojená osoba,163 která jedná pouze jako formální věřitel, ačkoliv skutečným
věřitelem a konečným dlužníkem jsou spojené osoby. U formálního věřitele finanční
prostředky pouze „protečou“. Skutečný první věřitel poskytne úvěr nespojené osobě
(formální věřitel, první dlužník), ta využije tyto prostředky a poskytne úvěr další společnosti
(skutečný a druhý dlužník), která by byla bývala posuzována jako spojená osoba
se skutečným věřitelem. Jde o tzv. back-to-back úvěry nebo řetězové úvěry. Pro účely
ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) ZDP se považují strany úvěru za osoby spojené,
pokud „podmínkou pro poskytnutí úvěrového finančního nástroje dlužníkovi věřitelem je
poskytnutí přímo souvisejícího úvěru, zápůjčky nebo vkladu tomuto věřiteli osobou spojenou
ve vztahu k dlužníkovi“.164 Klíčové je tedy posouzení o spojitosti osob u původního prvního
věřitele a konečného dlužníka podle § 23 odst. 7 ZDP. Hodnota těchto úvěrů se započítává
do hodnoty pro test nízké kapitalizace, jeho vlastní postup se provádí na základě Pokynu
GFŘ č. D-6.
Specifickým režimem se řídí úvěry mezi společností usazenou v tuzemsku jako
dlužníkem a zahraničním neusazeným subjektem jako věřitelem. Pokud jsou strany takového
úvěru považovány za spojené osoby, je třeba aplikovat test nízké kapitalizace a řídit se
§ 22 odst. 1 písm. g) bodem 3 ZDP.165 Úroky, jež překročí hranici testu nízké kapitalizace,
je třeba vyloučit z daňově uznatelných výdajů, navíc je potřeba takové úroky v souladu
s § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3 překlasifikovat na podíly na zisku či dividendy, podle
§ 25 odst. 1 písm. zl) totiž „finanční výdaje (náklady), které plynou z úvěrového finančního
nástroje, kde úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční výdaje (náklady) stanou
splatnými, závisí zcela nebo převážně na zisku dlužníka“. Tato výše se posléze zdaní podle
českého práva, nebo podle relevantní SZDZ.166 Podle českého práva se jedná o 15 % zvláštní
sazbu daně podle § 36 ZDP, kterou srazí a odvede plátce daně v ČR. Úroky, které však
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nepřevýšily limit testu nízké kapitalizace se řídí statusem upraveným pro úroky podle
§ 22 odst. 1 písm. g) bodu 4 ZDP.167
Ze zákonného ustanovení se domnívám, že takto formulované podmínky nejsou vhodně
nastaveny vzhledem k praktickým možnostem správce daně identifikovat řetězové úvěry
a vztahy mezi subjekty finančních nástrojů. Pravděpodobnost identifikace a následného
prokazování takové struktury ztěžuje boj s daňovými úniky a aplikace tohoto ustanovení
se mi jeví značně komplikovaná. Taktéž z pohledu daňového subjektu může taková úprava
zasahovat do jeho práva na legitimní očekávání, protože povinností daňového subjektu
je totiž posouzení, zda existuje mezi osobami transakcí vztah, který by je klasifikoval jako
spojené osoby. Takový problém dokazuje Sobotková, podle níž určení spřízněnosti
společností: „v praxi může jít mnohdy o složitý problém, a proto podcenění analýzy
a identifikace vztahů spojitosti by se nemuselo vyplatit, obzvláště u složitých nadnárodních
struktur“.168 Nepřehlednost dále umocňuje fakt, že takové posouzení musí proběhnout
za každé zdaňovací období, nestačí proto zjišťování o vztahu spřízněnost pouze v době
uzavření smlouvy. Vítám proto předpokládaný vývoj, který má tuto situaci změnit po
implementaci směrnice ATAD. Úvěry posuzované pro test nízké kapitalizace by totiž
neměly v budoucnu rozlišovat mezi spojenými a nespojenými osobami, nýbrž by se mělo
jednat o poměr celkové výše úroků vzhledem k EBITDA, tato varianta se mi jeví v mnohém
funkčnější (i když limituje možnosti společností při nastavování finanční struktury)
vzhledem k její plošné aplikovatelnosti.
Vedle hodnocení samotné zákonné úpravy bych se rád též vyjádřil k nastavení samotné
výše testu nízké kapitalizace pomocí komparace s ostatními členskými státy EU. Jak bylo
již zmíněno v této kapitole, jedná se o hranici čtyřnásobku výše vlastního kapitálu u příjemce
úvěrových finančních nástrojů. Takový systém169 využívá většina členských států EU,
výše tohoto poměru se však významně liší, při jejím zkoumání lze dovodit relativně
konzervativní přístup ČR v nastavení poměru u tohoto testu. Ze všech členských zemí má
výše nastaven test nízké kapitalizace pouze jedna jediná země: Slovinsko a to v poměru 5:1.
167
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Poměr 4:1 (obdobně jako ČR) pak využívají pouze tři ostatní členské země: Dánsko,
Lotyšsko a Litva. Ve srovnání s tím činí poměr pro daný test 1:1 v Belgii nebo 1,5:1 ve
Francii.170 I ve srovnání s ostatními zeměmi EU lze tedy dojít k závěru, že přístup k nízké
kapitalizaci v českém právním řádu je velmi liberální a umožňuje příliš široký prostor pro
agresivní daňové plánování.
3.4. Mezinárodní výměna informací
V souvislost s bojem proti daňovým únikům se v posledních letech stává klíčovým nástrojem
výměna informací na mezinárodní úrovni, ta je upravena především v ZMSSD. Tato právní
úprava je odrazem na Akce 13 BEPS OECD a z toho plánu vycházející implementace
směrnice Rady EU 2016/881 ze dne 25. května 2016, tzv. DAC III. Cílem této úpravy je
podle slov MFČR „zvýšení transparentnosti“ a „řešení problémů spojených s agresivním
daňovým plánováním a mezinárodními daňovými úniky“.171 Mezinárodní spolupráce při
výměně informací je vystavena na třech typech výměny informací: výměna informací na
žádost, automatická výměna informací a výměna informací z vlastního podnětu.172 Výměna
informací z vlastního podnětu (též tzv. spontánní výměna) poskytne správce daně
kontaktnímu místu jiného státu informace, pokud např. předpokládá, že v tomto jiném státě
může dojít ke zkrácení daně nebo bylo daňovému subjektu byla stanovena nižší daň.173
V roce 2017 ČR obdržela celkem 355 žádostí o výměnu informací a výměn z vlastního
podnětu, ČR odeslala v roce 2017 celkem 388 žádostí o výměnu informací a spontánních
výměn174 a na základě provedených šetření byla doměřena daň ve výši 162 mil. korun a
snížena daňová ztráta o 305 mil korun.175
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Zásadním aspektem mezinárodní spolupráce při správě daní je nově zakotvený princip
automatické výměny určených informací,176 ta je zákonem charakterizována jako:
„pravidelné a systematické poskytování předem určených informací ústředním kontaktním
orgánem kontaktnímu místu jiného státu, které probíhá v pravidelných obdobích bez
předchozí žádosti“.177 Předmět automatické výměny informací se řídí dle ustanovení § 12b
ZMSSD, jedná se o informace:
„a) podle druhů příjmu a majetku,
b) oznamované finančními institucemi,
c) o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem,
d) oznamované nadnárodními skupinami podniků“
Tento předmět automatické může být dále rozšířen na základě mezinárodní smlouvy.178
Subjekty, kterých se týkají informace podle druhů příjmu a majetku, se řídí podle
čl. 8 směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní ve znění směrnice Rady
2014/107/EU, jedná se o daňové rezidenty jiného členského státu EU. Rozsah subjektů,
na které se vztahuje rozsah informací závisí na konkrétním předmětu, jako celek se jedná
o údaje fyzických osob, právnických osob, sdružení osob a jakékoli jiné právní uspořádání
jakékoli povahy a formy.179 Automatická povinná výměna informací mezi členskými státy
EU se kde týká 5 nefinančních kategorií příjmů a kapitálu: 1) příjmy ze zaměstnání,
2) odměny ředitelů, 3) produkty životního pojištění, na něž se nevztahují jiné právní nástroje
Unie týkající se výměny informací a další podobná opatření, 4) důchody a 5) vlastnictví
nemovitostí a příjmy z nemovitostí.180 Vzhledem k tomuto rozsahu nebyl tento nástroj nikdy
hojně využíván, jmenovitě se totiž automatická výměna informací netýká DPH, cla ani
spotřební daně,181 na ně se vztahují jiné právní předpisy EU o správní spolupráci mezi
členskými státy. Takto úzce specifikované příjmy nemají dle mého široké uplatnění v boji
proti BEPS, tři zbývající kategorie považuji za významnější nástroje.
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Takovou významnou kategorií jsou informace oznamované finančními institucemi
(taktéž automatická výměna informací o finančních účtech), která byla do ZMSSD zavedena
zákonem č. 105/2016 Sb., tzv. Lex GATCA.182 Jedná se o informace, které jsou finanční
instituce183 povinny sbírat a dále oznamovat Finanční správě, jedná se konkrétně o informace
o oznamované osobě, která je ze zúčastněného státu o oznamovaném účtu.
Oznamována osoba je pro účely ZMSSD definována podle § 13e především negativně,
není jí např. akciová společností, jejíž akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu
s cennými papíry, vládní entita, mezinárodní organizace, centrální banka nebo finanční
instituce.184 Oznamovaným účtem se rozumí pro účely ZMSSD finanční účet, jenž vede
česká finanční instituce, držený oznamovanou osobou,185 dále též účet vedený nefinanční
entitou, jejíž ovládající osoba je oznamovanou osobou.186 Mezi zúčastněné státy patří
členské státy EU, smluvní státy, se kterými Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu
a smluvní státy, se kterými uzavřela Evropská unie mezinárodní smlouvu pro tyto účely.187
Takto široce vymezený okruh zúčastněných států je velmi důležitý pro úspěch celého
systému automatické výměny informací, v této kategorii se nejedná pouze o členské státy
EU, nýbrž mnohem širší okruh států.188 Ty se účastní automatické výměny informací s ČR
především na základě Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech
(dále jen „Úmluva“) a Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně
informací o finančních účtech. Mezi takové státy patří např.: Bahamy, Barmados, Bermudy,
Hongkong, Kajmanské ostrvovy, Lichtenštejnsko, Ostrov Man, San Marino, Seychely nebo
Švýcarsko.189 Některé státy známé jako daňové ráje si sjednaly přístup k systému s odkladem
často do roku 2018 nebo 2019, přesto se jejich účast počítá jako dílčí úspěch.
Tyto preferenční daňové jurisdikce jsou často součástí této spolupráce kvůli dohodě EU
s danou jurisdikcí, z toho pohledu lze pozitivně hodnotit politický tlak, jenž je na ně ze strany
EU vyvíjen.
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V rámci této kategorie lze shrnout tři povinnosti finančních institucí: prověřovat, zjišťovat
a oznamovat. Finanční instituce prověřují např. daňovou rezidenci klienta, adresu sídla,
místo založení nebo zřízení právnické osoby nebo adresu jednoho správce nebo několika
správců svěřeneckého fondu v daném státě. Jedná se o informace o oznamovaném účtu,
jehož majitelem je tzv. oznamovaná osoba a právnická osoba nebo jednotka bez právní
osobnosti, jejichž ovládající osoba je oznamovanou osobou. O tomto účtu jsou zjišťovány190
tyto informace:
„a) jméno nebo označení majitele účtu,
b) datum a místo narození majitele účtu,
c) adresa místa trvalého nebo jiného pobytu nebo adresa sídla majitele účtu a
d) daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo majitele účtu používané pro daňové
účely ve státě, kde je daňovým rezidentem, a kód tohoto státu“.191
Dané zjišťování probíhá v praxi formou prohlášení klienta finanční instituce
(např. Prohlášení o daňovém rezidentství klienta192), v rámci tohoto prohlášení klient potvrdí
zemi své daňové rezidence. Nejpodstatnější povinnost se týká informací oznamovaných
správci daně podle § 13k ZMSSD, toto oznámení obsahuje např.: údaje zjištěné
o oznamovaném účtu nebo zůstatek na oznamovaném účtu, hodnotu tohoto účtu ke konci
kalendářního roku a mnoho dalších údajů. Při nesplnění těchto povinností může správce daně
finanční instituci subjektu pořádkovou pokutu do výše 500 000 korun.193
U informací o daňových stanoviscích s přeshraničním prvkem194 se jedná se
o informace týkající se předběžných daňových rozhodnutí, jejíž předmětem je výklad
právního předpisu týkajícího se daní, které souvisí s přeshraniční transakcí nebo posouzení,
zda určitá činnost vytváří stálou provozovnu.195 Dále jde o informace týkající se
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předběžných posouzení převodních cen mezi subjekty nadnárodních společností196
s přeshraničním prvkem, jejíž předmětem je závazné posouzení způsobu, jakým byla
vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami související s přeshraniční transakcí. 197
Rozsah takto poskytovaných informací se řídí podle ustanovení § 13x ZMSSD, ty obsahují
např: identifikační údaje dotčené právnické osoby, popis jejich podnikání, transakce nebo
řady transakcí v obecných rysech a jejich hodnotu, kritéria používaná ke stanovení
sjednaných cen mezi spojenými osobami. ČR v současnosti vyměňuje informace
o závazných posouzeních k transferovým cenám a od roku 2018 též informace o závazných
posouzeních týkající 51 se přisuzování zisků stálým provozovnám. V roce 2017 ČR obdržela
ze zahraničí celkem 153 rozhodnutí a odeslala celkem 26 rozhodnutí.198
Poslední kategorií jsou informace oznamované nadnárodními skupinami podniků
(CbCR), ta představuje automatickou výměnu informací za nadnárodní skupiny podniků,
jejichž společné konsolidované výnosy za celou skupinu dosahují podle § 13zd ZMSSD výše
nad 750 milionů eur. Takové informace mají povinnost podávat všechny nadnárodní skupiny
s mateřskou zemí jak v EU, tak takové nadnárodní skupiny, které jsou řízeny ze třetích zemí.
Tento rozsah mimo EU je podle mého zásadním krokem k efektivnímu boji proti BEPS,
jedná se konečně o jednotný postup, který díky politickému tlaku USA a EU získává na
relevanci. Na základě § 13zb ZMSSD poskytují tedy též informace nejen jiný členský stát
EU, ale také smluvní státy, s nimiž ČR podepsala dokument k provedení mezinárodní
smlouvy vztahující se k CbCR.199 Kompletní seznam států vyměňující CbCR zprávy lze
nalézt ve Finančním zpravodaji 8/2018,200 mezi zásadní z nich lze vyjmenovat: Bermudy,
Jersey, Kajmanské ostrovy, Ostrov Man, Lichtenštejnsko, Monako, Švýcarsko nebo
Hongkong. Ačkoliv se některé z těchto jurisdikcí se přidávají k systému CbCR taktéž až
jistým časovým odstupem, např. Hongkong pro vykazovaná účetní období začínající
nejdříve 1. ledna 2019, lze i přesto považovat jejich účast za dílčí úspěch projektu.
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Obrázek č. 3: Mateřská entita je ze státu vyměňujícím zprávy podle zemí

Vlastní zpracování autora.

Obsahem těchto informací jsou agregované údaje za nadnárodní skupinu jako celek
rozdělené ve vztahu ke každému státu nebo jurisdikci (např. výnosy, daň z příjmů, základní
kapitál, hospodářský výsledek, počet zaměstnanců, hodnota aktiv, a to podle jednotlivých
zemí, ve kterých ta která skupina působí),201 vedle toho obsahují též informace o tom,
ve kterých státech (resp. jurisdikcích) vyvíjí činnost členské subjekty skupiny, podle práva
jakého státu/jurisdikce jsou založeny a popisu jejich hlavní činnosti podnikání.
Zmíněné společnosti mají povinnost podat Ohlášení prostřednictvím Elektronického podání
(EPO) k Finanční správě. Generální finanční ředitelství vydalo v této souvislosti informaci,
ve které mimo jiné uvádí, že: Správcem daně pro obě podání (Ohlášení, Oznámení) je
Specializovaný finanční úřad. Kromě EPO mají tyto subjekty ještě za povinnost podat tzv.

201

§ 13zi odst. 1 písm. a) bod. 1 ZMSSD.
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Oznámení, to podává nejvyšší mateřská nebo zastupující entita skupiny. V ČR byla první
Ohlášení podána 31. 10. 2017.202 První výměna informací proběhla v červnu 2018.203
Obrázek č. 4: Mateřská entita je ze státu nevyměňujícím zprávy podle zemí

Vlastní zpracování autora

Česká entita, která je členem nadnárodní skupiny podniku v rámci Ohlášení
Specializovanému finančnímu úřadu, je povinna uvést nejvyšší mateřskou entitu, její stát
a jurisdikci. Pokud je česká entita nejvyšší mateřskou entitou skupiny musí takovou zprávu
sestavit a podat formou Oznámení, v ní musí popsat požadované údaje o celé nadnárodní
skupině. Zprávu za celou skupinu podává zastupující entita v případě, že je mateřská
společnost ze státu, která není součástí automatické výměny informací.204 Cílem tohoto
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instrumentu je poskytnutí relevantních informací pro posouzení správného rozdělení základu
daně mezi jednotlivé státy, takto získané informace budou automaticky rozesílány
do

jednotlivých

daňových

jurisdikcí

relevantním

správcům

daně

podle

toho,

kde mezinárodní skupina vykonává ekonomické aktivity. Na základě takto obdržených
informací můžou správci daně lépe analyzovat, jestli se nadnárodní skupiny nevyvíjí
činnosti k vyhýbání se jejich daňové povinnosti a identifikovat potenciální nesoulad mezi
vykazovanými údaji. České společnosti součástí nadnárodních skupin pravděpodobně
nebudou často zasaženy povinností podat Oznámení, protože se jedná často o dceřiné
společnosti. Navzdory tomu se jich bude týkat povinnost podat Ohlášení a v něm označit
nejvyšší mateřskou entitu celé skupiny.
Vedle těchto zmíněných nástrojů bych v rámci výměny informací zmínil dohody
o výměně informací v daňových záležitostech (TIEA), které jsou ČR uzavírány s daňově
preferenčními jurisdikcemi. V současné době má ČR sjednáno celkově 13 takových dohod.
Relevance těchto úmluv podle Finanční správy v budoucnu poklesne kvůli existenci
Úmluvy,205 k 29. 10. 2018 přistoupilo k Úmluvě 104 jurisdikcí.206

Dle mého názoru je

CbCR nástroj automatické výměny informací velmi důležitým krokem k úspěšnému v boji
proti BEPS a hodnotím jej velmi pozitivně. V prvé řadě se stále domnívám, že základním
cílem boje proti daňovým únikům by neměla být snaha vytvoření systému, dokáže pomocí
kontrol odhalit nekalé praktiky. Takový cíl by byl nerealistický a potkal by se nakonec
s neúspěchem. Boj s daňovými úniky byl měl být postaven na kompletní transparenci
a vytvoření vědomí o nevyhnutelnosti odhalení. K takové transparenci směřují nástroje
výměny informací. Věřím, že informace z kategorie o daňových stanoviscích
s přeshraničním prvkem a oznamované nadnárodními skupinami podniků významně
pomůžou (nejen) v boji proti převodním cenám díky postupnému odhalování vlastnických
struktur nadnárodních společností. Vedle toho tyto informace samozřejmě poskytnou
správci daně nástroj k analýze dat a boji proti přesouváním daňových základů do daňově
výhodnějších jurisdikcí.
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Věřím, že se i informace poskytované finančními institucemi projeví jako další významný
nástroj pro správce daně. Jedná se totiž o informace, které daňový subjekt nepředkládá sám,
jsou shromažďovány na automatické bázi a především neexistuje alternativa, jak se vyhnout
poskytnutí takové informace. V dnešním globalizovaném světě je využívání finančních
institucí naprosto nezbytné pro jakoukoli ekonomickou činnost, v tomto případě jsou
poskytované údaje o transakcích mimo kontrolu daňového subjektu a věřím, že s takovým
vědomím se zvýší představa míry rizika odhalení. Lze se odkázat na odůvodnění poradenské
společnosti Bisnode, která poukázala na „prolomení bankovního tajemství“207 jako jednoho
z důvodu pro kontinuální návrat českých PO z daňových rájů. Důležitým aspektem
je rozšíření povědomí v široké veřejnosti o rostoucí transparenci,208 odhalování dosud
ukrytých míst a tím dosažení poklesu atraktivity daňový rájů, což se zřejmě již daří.209
Dále velmi kladně hodnotím existenci Specializovaného finančního úřadu, který se zabývá
specifickou agendou, takový přístup umožňuje kumulaci expertízy na jednom místě.
Věřím, že takový trend specializovaných agentur bude dále v budoucnu pokračovat
s ohledem na rostoucí komplexitu daňových záležitostí. Na druhou stranu negativně
hodnotím nízkou výši pokut, jež mají vynucovat součinnost jednotlivých subjektů dle
ZMSSD. U finančních institucí se jedná o 500 000 korun a u nadnárodních skupin o nejvýše
o 1 500 000 korun. Pokud přihlédneme k tomu, že se povinnosti z CbCR týkají takových
skupin, jejichž konsolidované výnosy činí nad 750 milionů eur, tato pokuta představuje při
současném kurzu 0,0076 % jejich výnosů. Obnovou analogii lze aplikovat na finanční
instituce. Při takové výši se v některých případech vyplatí nadnárodním skupinám riskovat
a údaje záměrně zkreslovat. Navrhoval bych proto podstatné zvýšení pokut při nesplnění
informačních povinností.
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3.5. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění
Hlavním účelem SZDZ210 je odstranění dvojího zdanění, které je spojeno s přeshraničním
obchodem služeb a zboží, pohybem kapitálu a osob. Jejich druhým (pro tuto práci
důležitějším) účelem je předcházení daňovým únikům u daňového subjektu s vazbami na
více než jednu zemi. Podle International Tax Glossary se jedná u SZDZ o „termín obecně
používaný k označení dohody mezi dvěma (nebo více) státy pro zamezení dvojího zdanění“211
a existuje rozličné množství druhů SZDZ, jež mohou být bilaterální nebo multilaterální,
nejčastěji se týkají zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu a jejich účelem je též
zaměření na předcházení daňovým únikům. V rámci této kapitoly bych chtěl zdůraznit
právě tento méně známý charakter SZDZ. Tyto smlouvy upravují rozdělení práv ke zdanění
mezi smluvními stranami, ty mohou být výlučné, nebo sdílené.212 Obecně lze účel SZDZ
rozlišit:
a) zamezení dvojího zdanění, ke kterému by jinak došlo kvůli mezinárodní transakci nebo
jiné skutečnosti, pokud by jednotlivé země aplikovaly svá daňová pravidla na totožný příjem
či kapitál;
b) rozdělení daně mezi státy, které jsou stranami SZDZ;
c) zamezení daňovému úniku vzniklému z dané mezinárodní transakce nebo
skutečnosti.213
Taktéž podle Komise pro fiskální záležitosti OECD: „hlavním účelem smluv o zamezení
dvojího zdanění je podpora výměny zboží a služeb a pohybu kapitálu a osob vyloučením
mezinárodního dvojího zdanění. Cílem daňových dohod je taktéž zabránění daňovým
únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem“.214 SZDZ mají z hlediska boje proti daňovým
únikům důležitou roli i pro jejich postavení v právním systému ČR, podle čl. 10 Ústavy:
„vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká
210
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republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného
než zákon, použije se mezinárodní smlouva“. SZDZ mají proto v aplikaci přednost před
ZDP. Dále podle čl. 27 Vídeňské úmluvy o smluvním právu: „strana se nemůže dovolávat
ustanovení svého vnitrostátního práva jako důvodu pro neplnění smlouvy“.215
K boji proti BEPS jsou v VSZDZ216 formulována rozličná ustanovení, mezi hlavní z nich
patří např. čl. 7 a 9, ty zabývají nastavení zdanitelného příjmu ve jednotlivých zemích
smluvních stran podle toho, zda využívá daňový subjekt převodních cen. Účelem těchto
dvou článků je správná aplikace principu tržního odstupu pro vnitropodnikové transakce.
Čl. 26 se např. zabývá

výměnou informací mezi daňovými správami. ČR má

v současnosti 93 platných SZDZ.217 Cílem této části je poukázání na SZDZ jako možného
nástroje v boji proti BEPS. Vzhledem ke velkému počtu platných smluv, kde je jednou ze
stran ČR, bude ke zkoumání této problematiky vybrána konkrétní SZDZ s Lichtenštejnskem
(dále jen „ČR-FL“) a na ní budou analyzována ustavení k zamezení daňových úniků,
v některých případech bude odkázáno pro srovnání na VSZDZ OECD.
Nejprve se zaměřím na pojetí daňové rezidence. Daňové zákony ČR rozeznávají daňovou
rezidenci právnických osob podle kritérií v § 17 ZDP, jež určují, zda jde o daňového
rezidenta, který má neomezenou daňovou povinnost, nebo daňového nerezidenta, který má
omezenou daňovou povinnost. Pro využití SZDZ je důležitá skutečnost, že každý stát
vymezuje obsah pojmu daňového rezidenta jinak a taktéž jsou odlišně nastaven rozsah jeho
povinností. Obecně stále platí, že daňový rezident je daňový subjekt s neomezenou
(celosvětovou) daňovou povinností vůči danému státu, taková povinnosti se vztahuje jak na
příjmy plynoucí z tohoto státu, tak na příjmy plynoucí ze zahraničí. Omezenost daňové
povinnosti u daňového nerezidenta tkví v tom, že jeho daňová povinnost je omezena pouze
na příjmy ze zdrojů z území tohoto státu. SZDZ zde slouží k tomu, aby zamezily dvojímu
zdanění u subjektů, které mohou být podle vnitrostátního práva smluvních stran daňovými
rezidenty obou států. Paralelně lze tento účel aplikovat i na nezdanění, tedy aby byl zdaněn
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příjem takového subjektu, který by byl jinak považován za daňového nerezidenta obou
smluvních států. Určujícím kritériem pro určení rezidentství (a s ní spojenou neomezenou
daňovou povinností) podle § 17 odst. 3 ZDP je sídlo PO na území ČR nebo (reálné) místo
jejího vedení (tedy místo, odkud je poplatník řízen). Zatímco sídlo na území ČR je relativně
jasný pojem, k výkladu místa vedení vydalo MF sdělení, v němž jej popisuje jako „místo,
kde jsou ve skutečnosti prováděna klíčová řídící a obchodní rozhodnutí, která jsou nezbytná
k provádění průmyslové a obchodní činnosti podniku jako celku a která nemohou být na
nižších úrovních řízení měněna... jinými slovy místem, kde jsou určovány činnosti, které mají
být proveden podnikem jakož celkem“.218
Právě OECD a vliv VSZDZ jsou důležitým faktorem pro současnou úpravu daňového
rezidentství, MF se přímo odkazuje na čl. 4 VSZDZ pro zakotvení tohoto termínu novelou
ZDP pod číslem 492/2000 Sb.219 Úprava pracující s kritériem místa vedení poskytuje správci
daně nástroj v boji proti daňovým únikům formou zastřeného stavu, kdy se daňový subjekt
formálně zaregistruje v jiné jurisdikci a podle odlišného právního řádu než ve skutečnosti
působí a kde skutečně generuje své příjmy. Zásadním přínosem pro boj proti daňovým
únikům je, že formální registrace nemusí být pro určení daňové rezidenta podstatná. Český
správce daně může označit osobu za daňového rezidenta ČR bez formálního usídlení
v tuzemsku. Taktéž čl. 4 ČR-FL vychází z toho, že existuje více kritérií, jež určují daňového
rezidenta (místo vedení nebo jakéhokoliv jiného podobného kritéria), však v případě,
že by se u osoby jednalo o daňového rezidenta obou smluvních států, je kritérium místa
„hlavního vedení“ určující faktor daňového rezidenství. Tato uniformita přístupu (nejen)
k daňovému rezidentství je klíčová v prevenci tzv. treaty shopping, který se v mnohých
případech spoléhá na rozdíly v právní úpravě smluvních stran. Pokud tedy správce daně
zjistí, že se skutečné místo vedení společnosti registrované v Lichtenštejnku nachází v ČR,
může se domáhat na základě SZDZ celosvětových příjmů této společnost.
Daňový nerezident je upraven formulací, podle niž se nejedná o daňové rezidenta, pokud je
„podrobena zdanění v tomto státe pouze z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo
majetku tam umístěného“.220 Podle Sojky a kol. však v praxi není snadné prokazovat v ČR
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společnostem registrovaných v jiných zemích, že zde mají skutečné vedení (ty takovou
domněnku nemusí vyvracet). Správce daně musí ve smyslu § 92 odst. 5 DŘ prokázat takové
tvrzení dostačenými důkazy.
Další odraz VSZDZ v právní úpravě institutů v rámci českého právního řádu
je úprava tzv. stále provozovny, jedná se o zásadní institut zdaňování daňových nerezidentů,
označuje trvalé místo činnosti, jehož prostřednictvím je zcela nebo zčásti vykonávána
činnosti podniku. Tento výraz v sobě zahrnuje zejména:
„a) lokální místo vedení;
b) závod;
c) kancelář;
d) továrnu;
e) dílnu;
f) důl, naleziště ropy nebo plynu, lom nebo jakékoli jiné místo těžby přírodních zdrojů“.221
Pro svoji povahu daňového nerezidenta by jeho příjmy mohly při neadekvátní právní
úpravě zůstat nezdaněny (nebo zdaněny dvakrát). Důvodem, proč je o stálé provozovně
pojednáváno v rámci daňových úniků, je jejich „neusazený“ charakter v daném státě. Stálá
provozovna není zapsána se sídlem či založena podle českého práva, její skutečné místo
vedení se může nacházet v jurisdikci jiného státu. Jedná se aplikaci omezené daňové
povinnosti na příjmy ze zdrojů na území ČR.222 I přes skutečnost, že se jedná o daňového
rezidenta jiného státu, může taková entita vyvíjet na území ČR ekonomickou činnost
a generovat příjmy. Lze uvést příklad, kdy by brazilská společnost získala zakázku
k vybudování dálnice v ČR, posléze by na území ČR prováděla stavební práce po dobu tří
let. Protože se jedná o daňového rezidenta Brazílie, její daňová povinnost se váže k Brazílii.
Bez úpravy stálé provozovny by takové příjmy zůstaly na území ČR nezdaněny.
Takové příjmy se ve skutečnosti řídí dle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) ZDP, podle něhož
se za příjmy ze zdrojů na území ČR považují „příjmy z činností vykonávaných
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prostřednictvím stálé provozovny“. Zákon definuje stále provozovnu podle § 22 odst. 2 ZDP
jako „ místo k výkonu činností“ daňového nerezidenta a uvádí, že takovou stálou
provozovnou může být např. „dílna, kancelář, místo k těžbě přírodních zdrojů, místo prodeje
(odbytiště), staveniště“. V jistých případech podle § 22 odst. 2 ZDP se jedná o stálou
provozovnu po splnění časové testu, tedy pokud přesáhne „jejich doba trvání šest měsíců
v jakémkoliv období 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích“. Na tyto příjmy nerezidentů
je uplatněna tzv. zvláštní sazba daně podle § 36 ZDP. V minulém případě by se na brazilské
staveniště vztahoval čl. 5 ČR-FL odst. 3 písm. a), jenž považuje za trvalou provozovnu místo
činnosti trvající déle než 12 měsíců. Vedle určení zdroje příjmů podle § 22 podle místa,
kde je činnost vykonávána, je též dalším hlediskem, kdo tento příjem vyplácí223 a kde je
umístěn či využíván majetek, ze kterého příjem plyne.224
Obecně je smyslem definice stálých provozoven zajištění zdanění v místě zdroje příjmů,
resp. místa, kde je realizována skutečná ekonomická činnost. Daňová povinnost stálé
provozovny není podmíněna formálním právním vztahem k ČR, nýbrž faktickým původem
(zdrojem) příjmů, které generuje z činnosti na území ČR. V návaznosti na to lze odkázat
na čl. 7 ČR-FL, podle níž jestliže podnik vykonává svoji činnost prostřednictvím stále
provozovny v druhém státě, „mohou být zisky podniku zdaněny v druhém státě, avšak pouze
v takovém rozsahu, v jakém je lze přičítat této provozovně“. K zisku takové stálé provozovny
se přistupuje jako kdyby byla „samostatný podnik...a byla zcela nezávislá ve styku
s podnikem, jehož je stálou provozovnou“.225 Aplikace těchto ustanovení působí samozřejmě
taktéž proti dvojímu zdanění, k tomu by došlo k v případě, že by jeden stát zdanil stálou
provozovnu na základě zdroje příjmů, druhý stát by zdanil provozovnu na základě daňové
rezidence. V rámci boje proti daňovým únikům zamezuje, aby zisk generovaný na území
jednoho státu stálou provozovnou zůstal nezdaněn. Přesné vymezení obsahu stálé
provozovny v SZDZ tedy zabraňuje generování zisku na základě nějaké činnosti na území
státu, aniž by v něm byl takový zisk nezdaněn.
Česká úprava stálé provozovny má své specifikum ve srovnání s VSZDZ, důvodem pro
toto specifikum lze nalézt ve výhradě k čl. 5 VSZDZ, v němž si ČR vyhrazuje dodatečnou
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úpravu tzv. službové stálé provozovny.226 Odraz tohoto specifika lze nalézt v čl. 5 odst. 3
písm. b) ČR-FL, kde je poskytování služeb považováno za stálou provozovnu,
pokud „činnosti takového charakteru trvají na území druhého smluvního státu po jedno nebo
více období přesahující v úhrnu šest měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období“.
Pro srovnání VSZDZ a SZDZ mezi Spojeným královstvím a Francii z roku 2009227,
která přebírá zcela odst. 3 bez jakékoli změny a časový test je zde podmíněn trváním po
dobu 12 měsíců. Verze uplatňována ČR je z časového hlediska striktnější ale dle mého taktéž
více precizní. Další způsob, jakým úprava v ČR-FL může bojovat proti daňovým únikům je
např. pomocí formulace čl. 5 odst. 5, podle něhož se považuje za stálou provozovnu i případ,
kdy „jedná ve smluvním státe na účet podniku a má a obvykle vykonává oprávnění uzavírat
jménem smlouvy jménem podniku“. Toto ustanovení brání např. činnosti, která by
dovolovala právnické osobě z jednoho státu fakticky zaměstnávat osoby v druhém státu
a tam vykonávat obchodní činnost (bez fyzické provozovny, která by nebyla formou služby)
bez založení stálé provozovny. To neplatí, pokud společnost jedná prostřednictvím
nezávislého zástupce (např. makléř nebo generální komisionář).228
I přes tento účel čl. 5 VSZDZ dochází k obcházení tohoto pravidla, důkazem tohoto
problému je Akce 7 iniciativy BEPS, jehož cílem je zabránění umělému obcházení statusu
stálé provozovny.229 To se může dít např. rozdělováním kontraktů v návaznosti na SZDZ
stanovené rozhodné časové testy pro vznik stavebních stálých provozoven nebo
tzv. fragmentace činnost, jde o případy, kdy se rozdělí činnost podniku do dílčích aktivit,
ty jsou následně hlášeny jako pomocné a přípravné činnosti, které nepodléhají zdanění stálé
provozovny.230

226

VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury Nejvyššího
správního soudu a Conseil d'Etat (Francie). Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, str. 26. Daňová
řada (Wolters Kluwer ČR). ISBN: 9788073575502.
227
UK/FRANCE DOUBLE TAXATION CONVENTION. In: publishing.service.gov.uk [online]. 2009 [cit.
2019-02-04]. Dostupné z:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/496672/fra
nce_dtc_-_in_force.pdf.
228
Čl. 5 odst. 6 ČR-FL.
229
OECD. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. In: OECD.org [online]. 2013, str. 19 [cit. 201902-03]. ISBN: 978-92-64-20271-9. Dostupné z: https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf.
230
Mezinárodní iniciativy proti vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti přímých daní. In: MFCR.cz
[online]. 2016, str. 22 [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicnihttps://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Dane_Material_2016_BEPS_1.pdf.

60

Skutečný vlastník příjmů je rovněž pojmem, kterému je vhodné se v tomto tématu
věnovat. Je nutné totiž rozlišovat mezi okamžitým příjemce příjmu a jeho skutečným
vlastníkem. Lze říci, že okamžitým příjemcem může být každý, komu je příjem poukázán
bez toho, aby z něj měl reálný užitek. Skutečnému vlastníku lze tento příjem objektivně
ekonomicky přisoudit a ten je povinen jej též zdanit. Problematika skutečného vlastnictví
je důležitá především pro zdaňování pasivních příjmů.231 ZDP pracuje s pojem skutečného
vlastníka v ustanovení § 19 odst. 6 ZDP, podle něhož „příjemce podílu na zisku, příjmu
z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti, úroků z úvěrového finančního
nástroje a licenčních poplatků je jejich skutečným vlastníkem, pokud tyto platby přijímá
ve svůj vlastní prospěch a nikoliv jako zprostředkovatel, zástupce nebo zmocněnec pro jinou
osobu“ nebo se týká též úpravy zdanění příjmů z licenčních poplatků.232 U VSZDZ
se s pojmem skutečného vlastníka lze setkat v č. 10, 11 a 12. V případe čl. 10 ČR-FL
upravuje zdaňování vyplácených dividend, obecně by měly být dividendy zdaňovány ve
státě rezidenta, jemuž jsou dividendy vypláceny. Odst. 2 toho samého článku dovoluje,
aby vyplácené dividendy byly „rovněž zdaněny ve smluvním státě, jehož je společnost,
která je vyplácí, rezidentem“, pokud však skutečný vlastník dividend je rezidentem
druhého státu, je takové zdanění omezeno sazbou daně 0 % či 15 % podle tohoto ustanovení.
Pokud skutečný vlastník vykonává svoji činnost prostřednictvím stále provozovny ve státě,
ze kterého je mu vyplácena dividenda, a jestliže účast, pro kterou se dividendy vyplácejí,
se skutečně váže k této stále provozovně, pak se na tyto příjmy vztahuje čl. 7 upravující
zdaňování příjmů stálých provozoven. Takto formulovaným ustanovením lze zabránit
daňovému úniku formou vyplácení dividend, které zahraniční společností pouze „protečou“
a ve skutečnosti se jejich právní titul váže ke stále provozovně.
Formulace ustanovení podle čl. 10 odst. 2 ČR-FL může být taktéž užito k boji proti
daňovým únikům. Český daňový subjekt by mohl založil v Lichtenštejnsku společnost,
aby tam byly vypláceny dividendy, které by podléhaly zdanění v tomto druhém státě.233
Pokud správce daně zjistí takovou skutečnost, bude požadovat zdanění takového příjmu,
protože skutečný vlastník příjmů z dividend není lichtenštejnská společnost, ale český
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daňový rezident. Touto lichtenštejnskou společností příjem pouze „protéká“, aby se nakonec
dostal ke skutečnému vlastníkovi, který z příjmu bude mít ekonomický užitek. Odkázal bych
se opět na sdělení MF, podle něhož „pokud příjem ve formě dividend, úroků nebo licenčních
poplatků obdrží rezident jednoho smluvního státu jednající jako zprostředkovatel nebo
pověřenec (čili okamžitý příjemce) pro někoho jiného, nelze ho chápat jako skutečného
vlastníka, bylo by proto v rozporu s předmětem a účelem smlouvy, kdyby stát zdroje tohoto
příjmu poskytoval daňové úlevy nebo osvobození pouze proto, že tento okamžitý příjemce
je rezidentem státu, s nímž má uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění“.
Obdobně je formulován čl. 11 o úrocích a čl. 12 o licenčních poplatcích. Těmito články
má být zabráněno tomu, aby byly využívány společnosti v druhém státu v nichž pouze
„protékají“ příjmy, ale skutečný vlastník příjmů (z dividend, úroků nebo licenčních
poplatků) se ve skutečnosti nachází ve třetí zemi nebo původ tohoto příjmu se váže na jeho
stálou provozovnu. Tyto příjmy jdou k tíži takové stále provozovny a předpokládá se, že tyto
příjmy mají zdroj v tom státu, kde je stálá provozovna umístěna. Čl. 11 odst. 5 obsahuje
vlastní úpravu pravidla boje proti nízké kapitalizaci, pokud totiž výše vyplácených úroků
přesahuje částku, která kterou by smluvil plátce,234 kdyby nebylo zvláštních vztahů mezi
plátcem a skutečným vlastníkem pohledávky (nebo další osobou), bude tato částka zdaněna
v souladu s českým právním řádem (upraví se o ní základ daně). Obdobná úprava se aplikuje
na nadhodnocené licenční poplatky v důsledku zvláštních vztahů mezi společnostmi podle
čl. 12 odst. 6 ČR-FL.
Obecně k zamezení daňových úniků prostřednictvím převodních cen na nadnárodní
úrovni slouží ve VSZDZ čl. 9 a další dílčí ujednání obsažená v čl. 11 a 12. Při posuzování
případů převodních cen se berou dále v potaz směrnice OECD pro nadnárodní podniky
a finanční správy a další metodické pokyny zpracované OECD.235 K zamezení zneužívání
převodních cen přebírá ČR-FL úpravu čl. 9 z VSZDZ, v ní se jedná o sdružené podniky,
jestliže:
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Jedná se o verzi principu tržního odstupu aplikované na úroky.
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„a) se podnik jednoho smluvního státu podílí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole,
nebo kapitálu podniku druhého smluvního státu, nebo
b) tytéž osoby se podílejí přímo nebo nepřímo na vedení, kontrole nebo kapitálu
podniku jednoho smluvního státu i podniku druhého smluvního státu a jestliže v těchto
případech jsou oba podniky ve svých obchodních nebo finančních vztazích vázány
podmínkami, které sjednaly nebo jim byly uloženy a které se liší od podmínek, které by
byly sjednány mezi nezávislými podniky, mohou jakékoliv zisky, které by, nebýt těchto
podmínek, byly docíleny jedním z podniků, ale vzhledem k těmto podmínkám docíleny
nebyly, být zahrnuty do zisků tohoto podniku a následně zdaněny“.
Formulace sdružených podniků je zde obdobná formulaci spojených osob podle
§ 23 odst. 7 ZDP, není však totožná, pokud vznikne taková odchylka, je nutno posuzovat
ustanovení ve prospěch smluvní úpravy. Zatímco čl. 9 ČR-FL mluví o „zahrnutí zisku“ do
základu daně, § 23 odst. 7 ZDP ukládá úpravu základu daně. Sojka a kol. dovozují,
že ustanovení podle ZDP „umožňuje základ daně z důvodu nedodržení pravidla tržního
odstupu nejenom zvýšit, nýbrž i snížit“.236 Tato možnost zahrnutí zisku do základu daně
slouží k boji proti daňovým únikům. Jestliže správce daně zjistí, že došlo ke stanovení cen
mezi sdruženými podniky ve výši, která neodpovídá principu tržního odstupu (jedná
se o takové „podmínky, které sjednaly nebo jim byly uloženy a které se liší od podmínek,
které by byly sjednány nezávislými podniky“237), může díky tomu dodatečně upravit daňovou
povinnost, zahrnout dodatečné zisky společnosti a následně zdanit. Druhý paragraf
čl. 9 VSZDZ upravuje tzv. zrcadlové narovnání základu daně, jedná se o proces, v němž
jeden smluvní stát zvýší základ daně určitému daňovému subjektu z důvodu zjištěného
nedodržení principu tržního odstupu, pak druhý smluvní stát je povinen provést zrcadlově
narovnání základu daně i u druhého sdruženého podniku. ČR zaregistrovala k tomuto
ustanovení
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vstupu

do
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výhradu,

jejím

projevem

je

v

ČR-FL

čl. 9 odst. 3, které limituje možnost tohoto přizpůsobení,238 podle něho se ustanovení
o zrcadlovém narovnání základu daně „nepoužijí v případě podvodu, hrubé nedbalosti nebo
236
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vědomého zanedbání“.239 Znovu lze srovnat SZDZ mezi Francii a Spojeným královstvím
v čl. 10. Ti přebírají VSZDZ bez dalšího. Tuto ostražitost hodnotím pozitivně, mám však
jisté pochybnosti o tom, jak lze v praxi prokazovat hrubou nedbalost nebo vědomé
zanedbání. O takových komplikacích v aplikační praxi se zmiňuje Sojka, důvodem je
absence procesních předpisů pro účel prokazování podvodu, hrubé nedbalosti nebo
vědomého zanedbání, ty totiž neupravují konkrétní správní postup v daném případě.240
Další ustanovení obsažené v SZDZ sloužící k boji proti daňovým únikům je v tomto
konkrétním případě čl. 25 ČR-FL týkající se výměny informací. O výměně informací bylo
pojednáno v předchozí části, tam byla výměna informací postavena především
na multilaterální platformě. U SZDZ se jedná o bilaterální dohody, kdy se strany zavážou
k vzájemné pomoci při poskytování informací, tento typ výměny bude pravděpodobně
v budoucnosti mnohem méně relevantní vzhledem k trendu posledních let, kdy jsou
informace poskytovány ve spolupráci mnoha států na automatické bázi. Výměna informací
na základě SZDZ obsahuje závazek poskytování informací k provádění SZDZ a vymáhání
vnitrostátních daňových právních předpisů. Tyto informace mohou sloužit pouze k účelu
stanoveném SZDZ a mohou být sděleny při veřejných soudních řízeních. Tento závazek
spolupráce není neomezený, takové limity jsou upraveny v čl. 25 odst. 3 ČR-FL,
např. závazky nesmí být vykládány tak, aby ukládaly smluvnímu státu povinnost provést
správní opatření, jež by porušovala právní předpisy druhého smluvního státu nebo
„poskytnout informace, které nemohou být získány na základě právních předpisů nebo
v běžném správním řízení tohoto nebo druhého smluvního státu“. Na druhou stranu
povinnost poskytnout spolupráci při výměně a jejich omezení nebudou „vykládána tak,
že umožňují smluvnímu státu odmítnout poskytnout informace pouze z důvodu, že nemá
domácí zájem na takových informací “ nebo protože „informacemi disponuje banka, jiná
finanční instituce, pověřenec nebo osoba, který jedná v zastoupení...nebo proto,
že se informace vztahují k vlastnickým podílům na osobě. Aby získaly takové informace,
mají daňové úřady dožádaného smluvního státu pravomoc, pokud je to nezbytné... vymáhat
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poskytnutí informací, které jsou předmětem tohoto odstavce, a to bez ohledu na...jakákoliv
ustanovení ve vnitrostátních právních předpisech tohoto státu, která stanoví jinak“.241
I přes limity poskytovaných informací podle čl. 25 odst. 3 se na dané SZDZ
s Lichtenštejnskem projevuje současný trend transparence a ústupků ze strany daňových
rájů. Ačkoliv je automatická výměna informací slibným nástrojem k boji proti BEPS,
výměna informací na základě bilaterálních SZDZ bude mít podle mého názoru stále
budoucnost a využití pro správce daně. Jedná se především o jinou formu výměny informací,
která je založena na dožádání a přímé komunikaci mezi úřady. Zatímco automatická výměna
informací poslouží jako účinný nástroj k prevenci daňových úniků díky zvýšené transparenci
a taktéž poskytne velké množství informací, pomocí kterých může správce daně
idenfitikovat možnost daňového úniku. V rámci řešení konkrétních případů zůstane
spolupráce mezi stranami (často založená na SZDZ) klíčovým faktorem při zjišťování
přesnějších informací a zajišťování důkazů.
Pozitivně vnímám uniformitu, kterou s sebou nově sjednávané SZDZ přináší díky práci
OECD. I přes snahy začlenit do VSZDZ ustanovení, která brání daňovým únikům,
není tohoto cíle stále dosaženo. Reakcí na zneužívání SZDZ k daňovým únikům je
např. Akce 6 iniciativy BEPS OECD. Existují hlasy, které zastávají užití Komentáře
k VSZDZ OECD při sporném výkladu a k zabránění zneužívání SZDZ, ten se totiž mění
s novým poznáním, upřesňuje a doplňuje a mohl by reagovat na skuliny, které jsou nalézány
k daňovým únikům. Přikláním se však k názoru, že takového komentáře lze použít pouze
co do jeho podoby v okamžiku uzavření SZDZ, pozdější změny a doplňky komentáře
by neměly být hodnoceny jako relevantní během výkladu, k tématu využití Komentáře
k VSZDZ se NSS vyjádřil: „lze jen obecně připomenout, že leží-li posouzení daňové
povinnosti na daňovém subjektu (ten je povinen daň sám vypočítat a uhradit), musí být
daňová povinnost stanovena jednoznačně. Nelze předpokládat, a po daňovém subjektu
požadovat jako chování právním řádem předepsané, že daňový subjekt bude sledovat
a respektovat pozdější dohody , pokud se nestanou součástí mezinárodní smlouvy, podle níž
je daňová povinnost posuzována (a tedy nebudou vnitrostátně právně závazné), či pozdější
praxi závazně nevyjádřenou a navíc jsoucí v rozporu s definicí pojmů obsažených
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ve smlouvách“.242 Jedním z navrhovaných řešení problematiky treaty shopping (tedy
dosažení aplikace SZDZ v situacích, které jsou uměle vytvořeny bez dalšího ekonomického
důvodu, a jejich jediným účelem je snížení daňové povinnosti, nebo dosažení dvojího
nezdanění) je doplnění VSZDZ o tzv. LoB243 klauzule nebo PPT244. Jedná se o metody, které
neuznávají určité jednání, pokud je jejich hlavní účel v rozporu se smyslem právní úpravy.
Vedle toho by měla být preambule doplněna: SZDZ „neslouží k vytvoření příležitosti
k nezdanění nebo ke snížení zdanění skrze daňové úniky či prostřednictvím vyhýbaní se
daňové povinnosti (minimální standard)“. Nejsem zcela přesvědčen, že jsou tyto doplňky
zcela nutné, již dnes se totiž SZDZ obecně vykládají podle čl. 31 Vídeňské úmluvy
o smluvním právu, podle níž: „smlouva musí být vykládána v dobré víře, v souladu
s obvyklým významem, který je dáván výrazům ve smlouvě v jejich celkové souvislosti,
a rovněž s přihlédnutím k předmětu a účelu smlouvy“.
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4. Změny s implementací Směrnice ATAD v daňovém balíčku
2019
Ačkoliv je cílem této kapitoly prozkoumání současných nástrojů v boji proti BEPS, chtěl
bych se alespoň ve zkratce zaměřit na novou právní úpravu, která je výsledkem
implementace směrnice ATAD.245 Rád bych zde představil některé související změny,
zhodnotil jejich přínos a identifikoval potenciální úskalí, která s sebou přináší. Tato část se
zabývá novou právní úpravou, jež je obsažena v rámci již platného tzv. daňového balíčku
2019,246 který byl Poslaneckou sněmovnou ČR schválen 21. 12. 2018, Prezident ČR jej
podepsal 15. 3. 2019247 a nabývá účinnosti 1. 4. 2019 (dále jen „daňový balíček“). V rámci
daňového balíčku jsou novelizovány některé daňové zákony. Daňový balíček bude též
zhodnocen v komparaci se zněním směrnice ATAD.

4.1. Omezení odčitatelnosti úroků
Jedná se o pravidlo obsažené v čl. 4 směrnice ATAD a je formulací pravidla nízké
kapitalizace z kapitoly 3.3. Toto pravidlo odpovídá doporučení Akce 4 iniciativy OECD
BEPS. Nově budou nadměrné výpůjční náklady odpočitatelné (daňové uznatelné) do výše
30 % zisku před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA), jedná se o krok,
který vede k plošnější aplikaci pravidla nízké kapitalizace, která se netýká nutně jen
spojených osob nebo nadnárodních skupin. Osobně hodnotím kladně tuto plošnou úpravu,
protože nelze předpokládat, že by Finanční správa byla schopna kontrolovat všechny vztahy,
které mohou existovat mimo formálně spojené osoby, proto vítám, že existuje takto
nastavený limit pro odčitatelnost výpůjčních nákladů.
Z možné škály 10 % až 30 % navrhované OECD si vybrala EU i ČR bohužel
nejkonzervativnější 30 % cestu. Přichází proto otázka, jak moc bude takové pravidlo účinné,
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s jistotou lze předpokládat, že oproti současné úpravě se zvýší počet subjektů, na něž se bude
tato nová úprava aplikovat. Podle MF se bude jednat o 13 % společností při úrovni 30 %,
při úrovni 10 % by se jednalo o 38 % společností.248 Volba této hranice je relativně
opodstatnitelná plošným zavedením pro všechny typy společností. Rád bych však podotkl,
že společnosti budou jistě pružně reagovat na tuto změnu a postupem času může vzniknout
situace, kdy se dané pravidlo bude aplikovat na minimum společností, protože ty se budou
pohybovat těsně pod hranicí 30 %. EU by měla situaci pozorně sledovat a být připravena
daný limit snížit.
Jistým usměrňujícím prvkem této přísnosti plošné aplikace je upraven v čl. 4 odst. 3
směrnice ATAD, ten dovoluje odlišnou právní úpravu pro nadměrné výpůjční náklady
nepřesahující 3 miliony eur, nebo pokud jde o daňový subjekt stojící mimo skupinu.
Vzhledem k odlišnosti ekonomické úrovně v ČR bych se přikláněl, aby tato hranice byla
nižší. MF zvažovala, aby taková výše byla nastavena na 1 milion eur.249 Nakonec v rámci
daňového balíčku byla využita hranice 80 milionů korun, což odpovídá zhruba hranici
3 milionů eur.250 Dalším umírňujícím prvkem podle § 23f písm. l) novely ZDP v rámci
daňového balíčku je uplatnění výjimky z tohoto pravidla pro společnosti, které nemají:
„1. přidruženou osobu vymezenou pro účely zdanění ovládané zahraniční společnosti,
2. stálou provozovnu a
3. povinnost podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky podle právních předpisů
upravujících účetnictví a není konsolidující účetní jednotkou podle právních předpisů
upravujících účetnictví“.251
Takto nastavená pravidla odráží zřejmé zaměření opatření se na společnosti s vyššími
obraty, které tvoří různorodé vlastnické struktury zakládající skupinu. Danému pravidlu
se vyhnou společnosti, které fungují pouze v ČR, v rámci boje proti BEPS s tímto
ustanovením souhlasím, financování z vnějších zdrojů je legitimní strategií finančního řízení
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a z hlediska vnitrostátní úpravy by nemělo být omezováno opatřeními, které míří proti BEPS.
Vzhledem k výše řečenému bych však upřednostňoval, aby byla využita odvážnější kritéria
aplikace omezení odpočítatelnosti úroků. V obou možných případech byly využity nejvyšší
možné limity (3 miliony eur a 30 % EBITDA). Pokud se limit 30 % EBITDA dotkne 13 %
společností, pak 80 milionová hranice a podmínky pro výjimky podle novely ZDP § 23f
písm. l) daňového balíčku dále významně sníží tento počet. Pokud zbylé společnosti, které
postihne toto pravidlo, změní svoji finanční strukturu těsně pod konzervativní hranici 30 %
EBITDA, je otázka, zda bude toto nové vůbec na někoho aplikovatelné.
Směrnice taktéž dovoluje členským státům „vyloučit nadměrné výpůjční náklady vzniklé
v případě úvěrů na financování dlouhodobých projektů v oblasti veřejné infrastruktury“.252
Ačkoliv se domnívám, že se jedná o dobrý záměr, upřednostňoval bych nevyužití takové
možnosti, protože ta může otevřít další cestu k daňovým únikům skrze takové úvěry.
Takovým projektem se rozumí takový projekt na zajištění, modernizaci a údržbu rozsáhlého
aktiva, které je podle členského státu v obecném veřejném zájmu. Takto otevřená definice
nabízí cestu ke zneužití a je dle mého názoru nadbytečná. Možnost této výjimky není
nakonec zapracována do daňového balíčku, což považuji vhodnou volbu. Podobný názor
zastávám též u možnosti členského státu upravit odečtení nadměrných výpůjčních nákladů
daňového poplatníka, pokud prokáže, že jeho poměr vlastního kapitálu je stejný nebo vyšší
než poměr celé skupiny. Taková úprava je odrazem různorodost strategie finančních struktur
společností, pokud by některý ze subjektů nevykazoval v rámci skupiny anomálii,
nejednalo by se o umělé uspořádání se záměrem daňového úniku. I zde však nalézám úskalí,
zaprvé, vzniknou bez pochyby komplikace s prokazováním a získáváním informací
o poměru vlastního kapitálu v rámci celé skupiny, obzvlášť pokud se budou ostatní subjekty
nacházet mimo EU. Zároveň se přímo nabízí cesta založení společnosti ve třetí zemi,
která bude předlužená a tím zvyšovat poměr celé skupiny. Tato výjimka taktéž není obsahem
výjimek pro omezení odpočítatelnosti úroků v daňovém balíčku.253
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Čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice ATAD.
Srov. 23f novely ZDP v rámci daňového balíčku a contrario.
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4.2. Zdanění při odchodu
Pravidla zdanění při odchodu254 upravená v čl. 5 směrnice ATAD se uplatňují, pokud
poplatník přesouvá:
a) aktiva ze svého ústřední do své stálé provozovny v jiném členském státě nebo ve třetí
zemi, pokud v důsledku tohoto přesunu přestává mít členský stát správního ústředí právo
zdanit přesunutá aktiva.
b) aktiva ze stálé provozovny v některém členském státě do ústředí nebo jiné stálé
provozovny v jiném členském státě nebo třetí zemi, v důsledku přesunu přestává mít členský
stát stálé provozovny právo zdanit přesunutá aktiva.
c) své daňové rezidenství do jiného členského státu nebo třetí země, kromě aktiv,
která zůstávají fakticky spojena se stálou provozovnou.
d) obchodní činnost stálé provozovny mezi členskými státy nebo do třetí země, pokud
v důsledku toho přestává mít členský stát provozovny právo zdanit přesunutá aktiva.255
Pro ČR se jedná o zcela nové pravidlo, protože zde dosud neexistovala právní úprava
zdanění při odchodu. Společnosti totiž mohou dosáhnout snížení daňové povinnosti
přesunutím aktiv do jurisdikce s nižším daňovým zatížením bez změny právního vlastníka
(přesun majetku v rámci jednoho poplatníka). Směrnice ATAD proto zachází s takovým
přesunem aktiv jako s jeho prodejem, v daňovém balíčku je tato fikce prodeje formulována:
„přemístění

majetku

bez

změny

vlastnictví

z

České

republiky

do

zahraničí

se pro účely daní z příjmů považuje za úplatný převod takového majetku sobě samému
za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích
za stejných nebo obdobných podmínek“.256 Následně se výsledek hospodaření nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji upraví odpovídajícím způsobem.
Jedná se o relativně přísné pravidlo, protože zdaňuje aktivum poplatníka, aniž by dosáhl
již jakéhokoliv zisku. Proto existuje možnost podle čl. 5 odst. 2 směrnice ATAD zaplatit tuto
daň ve splátkách během pěti let, takovou možnost lze logicky využít pouze v případě,
že se aktiva přesouvají v rámci členských státu EU, smluvní strany Dohody o EHP nebo má
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Tzv. exit taxation.
Čl. 5 odst. 1 směrnice ATAD.
256
§ 23g odst. 1 novely ZDP v rámci daňového balíčku.
255
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stát s členským státem EU uzavřenou Dohodu o vzájemné pomoci při vymáhání daňových
pohledávek. Toto právo je upraveno v § 38zg novely ZDP v rámci daňového balíčku.
V opačném případě by existovala šance, že správce daně již nikdy nedosáhne k výnosu ze
zdanění. V případech stanovených čl. 5 odst. 4 směrnice ATAD (např. při prodeji
přesunutého aktiva, následné přesunutí aktiva nebo rezidentství do třetí země, vstup
daňového poplatníka do likvidace) se ukončí odložení platby daně a daňový dluh se stane
vymahatelným. Při odložení platby může členský stát účtovat úroky,257 taková úprava mi
připadá v celku matoucí. Pokud by odložení zaplacení daně mělo sloužit jako zmírňující
prvek zdanění při odchodu a daňový poplatník má přímo podle směrnice ATAD „právo“258
odložit takovou platbu, pak při účtováním úroků za uplatněné právo dochází podle mého
k dvojímu zpřísňování daného pravidla. Proto se domnívám, že bylo správné, že vláda
nevyužila této možnosti v přijaté právní úpravě o přemístění majetku bez změny vlastnictví.
Ve směrnici však chybí definice pojmu „aktiva“, taková mezera otvírá cestu interpretačním
sporům (i v rámci SZDZ) a nabízí se prostřednictvím této mezery cesty k daňovým únikům.

4.3. Obecné pravidlo proti zneužívání
Čl. 6 směrnice ATAD stanoví obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu,259
podle tohoto pravidla se pro účely výpočtu daňové povinnosti nebere v úvahu operace,
které nejsou skutečné, „neboť jejich hlavním nebo jedním z hlavních důvodů jejich
uskutečnění bylo získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného
daňového práva“.260 Správce daně nepovažuje operace za skutečné do takové míry, do „jaké
nebyly uskutečněny z čistě hospodářských důvodů odrážející ekonomickou realitu“.
Smysl a účel obecných pravidel proti zneužívání byly zmíněny v kapitole 3.1., kde jsem též
zastával názor, že by bylo vhodné, aby se i v českém daňovém právním řádu nacházelo
výslovné zákonné pravidlo proti zneužívání. Lze totiž rozumně předpokládat, že společnosti
budou dále nacházet právní cesty, které dodržují text zákona a pomocí níž bude dosaženo
přesunu zisků a tím nezamýšlených daňových výhod. Nelze předpokládat, že by zákonná
úprava mohla pomýšlet na všechny eventuality a upravila vše specifickým opatřením.
V případech, že by byly takové operace rozpoznány a prokázány, má správce daně díky
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Srov. čl. 5 odst. 3 směrnice ATAD.
Čl. 5 odst. 2 směrnice ATAD.
259
Tzv. General Anti-Abuse Rule, GAAR.
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Čl. 6 odst. 1 směrnice ATAD.
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takovému pravidlu možnost nevzít jej v úvahu. Samotné MF ještě v roce 2017 konstatovalo:
„obecné pravidlo proti zneužívání dle článku 6 směrnice nebude výslovně vloženo do zákona
o daních z příjmů ani do jiného právního předpisu. Pravidlo je totiž implicitní součástí
právního řádu ČR a bude i nadále používáno ve správní i soudní praxi, jako je tomu doposud
i bez explicitního normování“.261 Toto pravidlo nakonec bude implementováno do DŘ,
což považuji za správné řešení. MF totiž zmiňovalo vždy o potenciální implementaci do
ZDP,262 volba DŘ je dle mého vhodnější, neboť pravidlo proti zneužívání se dotýká celé
oblasti daňového práva a neměla by být specificky aplikována jen na ZDP. Navrhované
znění novely DŘ v daňovém balíčku bude doplněno v § 8 o odst. 4, který zní: „při správě
daní se nepřihlíží k právnímu jednání a jiným skutečnostem rozhodným pro správu daní,
jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu se smyslem a účelem
daňového právního předpisu“ a § 92 novelizovaného DŘ upravující dokazování:
„skutečnosti rozhodné pro posouzení účelu právního jednání a jiných skutečností
rozhodných pro správu daní, jejichž převažujícím účelem je získání daňové výhody v rozporu
se smyslem a účelem daňového právního předpisu“.
Formulace směrnice ATAD, podle níž se neberou operace v úvahu, pokud bylo jejich
„hlavním důvodem nebo jedním z hlavních důvodů“ jejich uskutečnění získání daňové
výhody a zároveň maří předmět nebo účel daňového práva, se zdá být relativně přísná. I
dosavadní výklad ESD institutu zneužití práva, na který navazuje judikatura NSS,
zdůrazňoval často, že získání daňové výhody musí být „hlavním účelem“ jednání.263
Lze vcelku lehce představit situaci, kdy je jedním z cílů nějakého jednání též získání
daňového výhody (což je přirozená snaha daňového poplatníka) a toto jednání by mohlo být
správcem daně posouzeno jako odporující účelu zákona (tím podle něj může být co nejvyšší
výnos ze zdanění). Hodnotím proto kladně přístup daňového balíčku, který při implementaci
směrnice ATAD zvolil formulaci „převažujícího účelu“ jednání.
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MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Veřejná konzultace: Implementace směrnice EU proti vyhýbání se
daňovým povinnostem do českého právního řádu. In: MFCR.cz[online]. 2017, str. 16 [cit. 2019-02-24].
Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2017/verejna-konzultace-implementacesmernice-28011.
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Tamtéž.
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Např. rozhodnutí Halifax, paragraf 75.
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4.4. Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti
Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti264 navazuje na Akci 3 iniciativy BEPS OECD,
chce řešit případy, kdy daňový subjekt založí dceřiné společnosti nebo stálé provozovny
(tzv. ovládaná zahraniční společnost) v daňových jurisdikcích s nízkým daňovým zatížením,
tyto společnosti však nevykonávají skutečnou ekonomickou činnost a jejich hlavním účelem
je přesunutí zisku nadnárodní společnosti (např. pomocí licenčních poplatků). V těchto
jurisdikcích podléhají tyto příjmy minimálnímu zdanění a jsou tak ochráněny před českým
správcem daně. Podle tohoto opatření příjmy těchto zahraničních společností nebo stálých
provozoven podléhají zdanění v ČR. Podle § 38fa novely ZDP v rámci daňového balíčku
se na tyto příjmy za splnění určitých podmínek „hledí, jako by byly uskutečněny ovládající
společností na území České republiky“. Čl. 7 směrnice ATAD popisuje princip tohoto
pravidla, čl. 8 stanovuje samotný způsob výpočtu příjmů společnosti. Tato úprava se aplikuje
na ovládané zahraniční společnosti, a to za kumulativního splnění podmínek:
a) Ovládaná zahraniční společnost nevykonává podstatnou hospodářskou činnost.
b) Poplatník drží přímo či nepřímo (sám nebo se spřízněnou osobou) více než 50 %
kapitálu, hlasovacích práv nebo je oprávněn k více než 50 % zisku společnosti nebo stálé
provozovny (ovládaná zahraniční společnost).
c) Ovládaná entita podléhá ve svém státě efektivnímu zdanění (tzv. skutečné daňové
zatížení) o 50 % nižšího než by tomu bylo v ČR.265
Zákon též definuje tzv. přidružené osoby, jedná se o spojené osoby266 a osoby, pokud má
jedna osoba právo na alespoň 25 % podílu na zisku druhé osoby.267 Samozřejmě takto
zdaněné příjmy zahraniční ovládané entity nesmí být už být předmětem zdanění podle dosud
platné legislativy.268 V opačném případě by totiž došlo k dvojímu zdanění. Při splnění těchto
podmínek musí česká mateřská společnost zahrnout do svého základu daně nerozdělené
příjmy zahraniční ovládané společnosti. Jde především o příjmy pasivního charakteru
(ve formě úroků, licenčních poplatků, dividendy, příjmy z finančního leasingu269).
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Tzv. Controlled Foreign Corporation rules nebo též CFC rules.
Čl. 7 odst. 1 směrnice ATAD.
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Podle § 23 odst. 7 ZDP.
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Srov. § 38fa odst. 4 novely ZDP v rámci daňového balíčku.
268
Tamtéž.
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Tato úprava se neuplatní, pokud je doloženo, že zahraniční ovládaná společnost vykonává
podstatou ekonomickou činnost.
Směrnice ATAD umožňuje též druhou variantu podle čl. 7 písm. b). Správce daně podle
něj

zahrne

všechny

nerozdělené

příjmy

zahraničních

ovládaných

osob,

pokud by takové příjmy vznikaly „z operací, které nejsou skutečné a hlavním účelem jejich
uskutečnění bylo získání daňové výhody“.270 Ze zkoumání dvou variant určení příjmů,
které lze zahrnout do základu daně mateřské společnosti, souhlasím s variantou,
kterou implementuje daňový balíček. Ta je jasnější jak pro daňový subjekt, tak pro správce
daně, poskytuje stranám jistotu a věřím, že bude v praxi lépe kontrolovatelná.
Samozřejmou nevýhodou je eventualita, kdy výčet pro nové formy příjmů nebudou
postačovat. Podle čl. 8 odst. 1 se míra zahrnutí do základu daně české společnosti vypočítává
podle podílu ovládající společnosti na kapitálu společnosti ovládané, tedy na činnost
ovládané zahraniční společnosti se hledí, jako by byly uskutečněny ovládající společností na
území ČR „pouze v poměrné části vypočítané podle jejího podílu na základním kapitálu
ovládané zahraniční společnosti“.271
Z dané úpravy lze vyvodit, že tato úprava je zaměřená čistě na zahraniční ovládané
společnosti

v

daňových

rájích

(jurisdikce

charakteristické

nízkým

zdaněním),

které nevykonávají skutečnou ekonomickou činnost (shell companies). Cíleno je na příjmy,
které jsou díky své mobilitě velmi vhodné k přesunu zisků. Domnívám se, že role tohoto
nástroje bude především komplementární k dalším nástrojům, podle MF: „cílem CFC
pravidel není zvýšit daňové příjmy státního rozpočtu, ale spíše odradit poplatníky
od přesouvání zisků do daňově zvýhodněných jurisdikcí, resp. do zemí s nižším daňovým
zatížením či do daňových rájů“. Věřím však, že se může jednat o účinný nástroj, pokud bude
spárován s ostatními nástroji (jako je např. CbCR a automatická výměna finančních účtů).
Ve vhodné kombinaci by mohl odradit právnické osoby od pokusů o tyto přesuny.
Aby finanční správa mohla kontrolovat takových příjem, je v § 38da novely ZDP v rámci
daňového balíčku upravena povinnost plátce daně v ČR oznamovat správci daně příjmy
„plynoucího ze zdrojů na území České republiky daňovému nerezidentovi, ze kterého je daň
vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, a to i v případě, že je tento příjem od daně
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Čl. 7 odst. 2 písm. b) směrnice ATAD.
§ 38fa odst. 6 novely ZDP v rámci daňového balíčku.
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osvobozen nebo o němž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhá zdanění v České
republice“.

4.5. Hybridní nesoulady
Pravidla k řešení hybridních nesouladů jsou obsažena v čl. 9 směrnice ATAD, ta reaguje na
Akci 2 iniciativy BEPS OECD. Jedná se o problematiku, kdy jednotlivé daňové systémy
mají rozdílná pravidla pro posuzování právních subjektů a ekonomických instrumentů
(např. zda je subjekt daňovým poplatníkem nebo je daňově transparentní). Další odlišnosti
mohou plynout z toho, zda je využívaný nástroj mezi přidruženými osobami dluhovým
instrumentem (a úrok tedy daňově uznatelným nákladem) nebo se jedná o vlastní kapitál
a související platba je daňově osvobozenou dividendou. Těchto rozdílů využívají hybridní
schémata a lze jimi dosáhnout dvojího nezdanění nebo dvojích odpočtů.272 Domnívám se,
že tak, jak je pravidlo proti hybridním souladům ve směrnici ATAD formulováno,
dále posiluje trend principu kontroly zdanění u zdroje příjmu. První problém dvojího
odpočtu u přidružených osob je řešen pomocí čl. 9 odst. 1 směrnice ATAD: „v rozsahu,
v jakém vede hybridní nesoulad ke dvojímu odpočtu, proběhne odpočet pouze v členském
státu, v němž má daná platba svůj zdroj“. Pokud tedy vznikne nárok na dvojí odpočet,273
je tu stanoveno pravidlo, podle kterého proběhne odpočet pouze v jednom členském státu
- státu zdroje platby. Podle řešení daňového balíčku pokud dojde k rozdílné právní
kvalifikaci skutečnosti, která snižuje základ daně u přidružených osob více než jednou
a nedochází k vícenásobnému zahrnutí takového příjmu do základu daně přidružených osob,
pak se základ daně zvýší o částku odpovídající snížení základu daně, v případě,
„a) že státem, ve kterém tato položka vzniká nebo má zdroj (dále jen „stát zdroje“) není
Česká republika, nebo
b) státem zdroje je Česká republika a stát, ve kterém také dochází ke snížení základu daně
o tuto položku, neuplatňuje postup obdobný postupu podle tohoto odstavce“.274
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Mezinárodní iniciativy proti vyhýbání se daňovým povinnostem v oblasti přímých daní. In: MFCR.cz
[online]. 2016, str. 10 [cit. 2019-02-04]. Dostupné z:
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V druhém případě je řešena situace odpočtu bez zahrnutí, společnost tedy v jednom státě
nárokuje odpočet, ve státě příjemce však tato výše není zahrnuta, protože tato platba
je považována za příjem osvobozený od základu daně. Taková situace může nastat,
pokud jeden stát posuzuje platbu jako daňově uznatelný výdaj a druhý stát je klasifikuje jako
příjem osvobozený od daně. Řešením tedy je, aby stát plátce odepřel odpočet platby
do takové výše, v jaké vznikl takový nesoulad. Pokud je takový příjem zahrnut
do zdanitelných příjmů částečně, pak bude daňový výdaj uznatelný právě v takové výši.
Konkrétní řešení podle čl. 9 odst. 2 směrnice ATAD: „v rozsahu, v jakém vede hybridní
nesoulad k odpočtu bez zahrnutí, členský stát plátce odpočet takové platby odepře“.
Dle navrhované zákonné úpravy pokud výdaj snižující základ daně alespoň u jedné
přidružené osoby a současně nedochází k zahrnutí příjmu do základu daně u druhé
přidružené osoby, které plyne, pak se zvýší základ daně přidružené osoby, u které:
„a) došlo ke snížení základu daně, o částku odpovídající snížení základu daně v rozsahu,
v jakém nedochází k odpovídajícímu zahrnutí příjmu do základu daně v případě, že státem
zdroje je Česká republika,
b) nedošlo k zahrnutí příjmu do základu daně, o částku odpovídající nezahrnutému příjmu
v případě, že státem zdroje není Česká republika a stát, ve kterém tato platba snižuje základ
daně, neuplatňuje postup obdobný postupu podle tohoto odstavce“.275
Pro správce daně zde vzniká nelehký úkol, kdy musí posuzovat a zkoumat, zda platba
podléhá zdanění v zahraniční a do jaké výše. Písm. b) daného ustanovení řeší situaci,
kdy ČR není státem zdroje příjmu a stát, ve kterém tato platba snižuje základ daně
nepostupuje podle písm. a) ČR pak zvýší základě daně „za ní“. Je nutno podotknout, že se
jedná o dílčí implementaci na Akce 2 iniciativy BEPS, a takto formulovaná opatření jsou
podle mého názoru krokem správným směrem, ale nemají zdaleka potenciál vyřešit mnohé
problémy spojené s hybridními nesoulady. EU plánuje zapracovat zbylá doporučení OECD
ve směrnici ATAD II, podobu implementace této směrnice do vnitrostátní legislativy lze
předpokládat nejdříve počátkem roku 2020.
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5. Diskuze a návrh dalšího opatření
V rámci této části bych si dovolil představit některé nástroje, jejichž realizaci bych osobně
považoval za vhodnou. Mým osobním přístupem v boji proti BEPS je opakovaně dosažení
co nejvyšší míry transparence v činnosti nadnárodních společností. Dnešní nastavení
daňového systému dovoluje pouze limitovaný počet daňových kontrol, které by odhalily
sofistikované daňové úniky a nelze se na ně spoléhat, že by vyřešily dnešní problémy.
Proto je třeba posílit další aspekty, které budou doplňovat proces daňové kontroly. Jedním
z takových aspektů je zmiňovaná transparence, jež posiluje preventivní charakter nástrojů
proti daňovým únikům. Pokud nadnárodní společnosti nabydou pocitu, že jejich činnost je
zcela vystavena ke zkoumání a kontrole, věřím, že lze dosáhnout snížení atraktivity
daňových úniků. Z toho důvodu bych chtěl v této části krátce argumentovat pro zavedení
veřejně přístupných informací o nadnárodních společnostech.276
K diskuzi na toto téma je třeba též dodat, že současný (lákavý) trend zvyšování množství
informací, které mají nadnárodní společnosti za povinnost poskytovat, může od jistého bodu
mít opačný vliv na snahy o omezení daňových úniků. Pokud je východiskem pro posuzování
pravděpodobnost, že jistá společnost při rozhodování k vytvoření takové struktury,
která ji poskytne daňovou výhodu mimo úmysl zákonodárce, poměřuje strategicky mezi
zisky, které ji mohou z takového konání plynout s rizikem, že bude dopadena
(a následně sankcionována), pak zvýšené administrativní náklady spojené s poskytováním
těchto informací mohou působit proti snahám o snížení BEPS. Častým aspektem nástrojů,
které zkoumala tato práce, je požadavek značné součinnosti nadnárodních společností,
které musí kontrolovat transakce mezi spojenými osobami, nahlašovat vlastnické vztahy
nebo přesuny aktiv. To vše vede ke zvyšování personálních, poradenských a právních
nákladů.
Dalším prvkem, který je pravděpodobně nepopulární na úrovni jednotlivých států,
je snaha o zvýšení uniformity daňových systémů v rámci členských států EU. Často je
argumentováno, že rozdílně nastavené daňovém systémy jsou odrazem specifických
ekonomik, ačkoliv dekády probíhající globalizace poukazují, že spíše dochází
k rozmělňování těchto rozdílů. Nadnárodní společnosti využívají globalizaci ekonomik ke
276
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svému užitku, ale globalizovaná ekonomika zůstala pozadu v jednotném přístupu
k společným pravidlům. Stejně jako jsou daňové ráje výsledkem daňové soutěže, tak jsou
rozdílná pravidla výsledkem preference vlastního užitku nad společným užitkem.
Osobně proto doufám, že bude dále pokračovat trend sjednocování daňových opatření na
úrovni EU a prvním dosaženým úspěchem bude alespoň odstranění mezer v rámci členských
států.

5.1. Public Country-by-Country Reporting
Mým prvním argumentem pro zavedení tohoto opatření je skutečnost, že jeho realizace
s sebou nepřináší další dodatečné náklady, protože nástroj CbCR je již v současnosti plnění
funkční, jak bylo pojednáno v kapitole 3.5. Poskytování informací do CbC Reportů je již
zcela upraveno a první informace jsou již dostupné jednotlivým správcům daně.
Přeměnu tohoto nástroje do veřejné podoby je potom spíše otázkou politické vůle.
Věřím, že je v zájmu jednotlivých vlád, aby měla občanská společnosti přístup k těmto
informacím. Takové informace mohou být použity k vědeckému zkoumání daňových úniků
na úrovni akademické ale i angažovaných laiků, ne jednou jsem se setkal při zkoumání
tohoto tématu s odezvou výzkumníků, že je jejich bádání znemožněno nedostatečnou nebo
zastaralou databází o korporátních financích.277 Nelze se spoléhat na to, že by státní instituce
mohly vyvinout veškeré úsilí (a finance) ke zkoumání těchto dat. Existuje pravděpodobnost,
že takové informace budou analyticky lépe zkoumány např. v rukou think-tanks, které nejsou
zatíženy stejnými byrokratickými procesy. Některé nadnárodní společnosti tak publikují
formu svých CbC Reportů z vlastní iniciativy.278 Samozřejmě většina nadnárodních skupin
proti takovému zveřejňování brojí, proti je též OECD279 a ani členské státy EU nesouhlasí
jednotně s takovým návrhem, mezi oponenty takové iniciativy v rámci EU patří např.
Německo a Irsko.280
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Navzdory tomuto odporu existuje již na úrovni EU konkrétní návrh směrnice, která by
měla informace ze CbCR zveřejnit,281 tento návrh byl Evropským parlamentem schválen již
v červenu 2017.282 Text tohoto návrhu argumentuje posílením kontroly ze strany
veřejnosti283, což má přispět k odpovědnosti podniků za blahobyt společnosti, dále by
veřejný CbCR podporovalo informovanější veřejnou diskusi a pomohlo ke znovuzískání
důvěry občanů.284 O principu spravedlnosti ve zdaňování bylo již zmíněno v této práci,
bez pochyby došlo též k narušení důvěry veřejnosti v nadnárodní společnosti, které ochuzují
společnosti, které přispívají k jejich zisku. Pokud bude snaha o publikaci těchto dat
zablokována těmito nadnárodními společnostmi ve spolupráci jednotlivých vlád členských
států EU, nelze pak doufat v obnovu této důvěry. Tento zmiňovaný návrh je již od poloviny
roku 2017 projednáván Radou EU, v souvislosti na vlivnou opozicí Německa se ozývají
hlasy (např. německé neziskové organizace Netzwerk Steuergerechtigkeit), aby byla
ukončena „blokáda“ tohoto návrhu ze strany německé vlády.285 V současnosti neexistuje
dostatek politické vůle mezi vládami EU k prosazení této iniciativy a nelze předpokládat,
že by se vývoj dále posunul.
Odborový poradní výbor při OECD (Trade Union Advisory Committee to the OECD)
argumentuje, že výhody veřejného CbCR předčí potenciální nevýhody z něj, a pokud bude
uveden do praxe, projeví se tyto pozitivní účinky na celém světovém hospodářství.
Dalšími argumentem jsou podle tohoto výboru též nedostatečně financované daňové správy,
jejich nedostatek zaměstnanců nebo někdy dokonce neadekvátnost potřebných odborných
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znalostí pro přesné vyhodnocení množství dat o velkých nadnárodních společností.
Veřejné CbCR by značně zlepšilo schopnost daňových správ a dalších orgánů a vedlo by
k lepší a cílenější správě zdaňování nadnárodních společností. Mezi další argumenty lze
zařadit znovu zvýšení společenské odpovědnosti nadnárodních společností a právo
zaměstnanců a stakeholderů na informace.286 Zveřejnění CbCR podporuje též Odborový
svaz

evropských veřejných zaměstnanců (European Public Service Union, EPSU),

ten ocenil snahu Evropského parlamentu v daňové oblasti a podle generálního sekretáře
EPSU Goudriaana: “členské státy by se měly opustit od svého odporu vůči veřejnému CbCR
k umožnění účinné reakce na daňové úniky“. Knobel a Cobham argumentují, že nedostatek
přístupu k těmto informacím napomáhá globální nerovnosti,287 mezi neziskové organizace
stojící za veřejným CbCR patří např. Oxfam.288
Lze se rozumně domnívat, že pokud by veřejnost znala výši skutečně odvedené daně
nadnárodních společností jako je Google a Apple v Irsku, nepodařilo by se jim přes dvě
dekády provozovat svoji činnost za efektivního zdanění ve výši několika jednotek procent.
Příkladem využití takových dat jsou dnes veřejně přístupné informace o evropských
bankách, na základě jejich zkoumání zjistilo Transparency International EU, že mezi
nejproduktivnějšímu lokalitami 20 největších evropských bank patří Kajmanské ostrovy,
Maledivy, Lucembursko, Irsko nebo Mauricius. Z osmi evropských bank, které hlásí
milionové zisky na Kajmanských ostrovech, sedm z nich provozuje tamější činnost bez
zaměstnanců. Tyto evropské banky navíc provozují svoji činnost při efektním zdanění
6 %.289
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Závěr
Smyslem této práce bylo zkoumání právních aspektů týkajících se boje proti daňovým
únikům se zaměřením na daňové úniky v oblasti přímých daní u právnických osob (BEPS)
s mezinárodním prvkem. V prvé řadě byly vymezeny pojmy a teoretická východiska pro tuto
práci. Následná praktická část práce se v druhé kapitole zabývá posouzením samotné
problematiky BEPS jako aktuálního celospolečenského a globálního fenoménu. Jedná se
o jev, který má dle mého názoru zásadní dopad na důvěru a vnímání spravedlivého zdanění,
důvěru v instituce a chování ostatních daňových subjektů. Argumentuji, že ačkoliv
je absolutní výše daňových úniků u BEPS ve srovnání s úniky na DPH několinásobně menší,
její dopad na společnost nelze srovnávat pouze v přímých ekonomických ztrátách
na nevybrané dani. Dále zastávám názor, že by boj proti daňovým únikům a nástroje k němu
koncipované měly být postaveny stále více na zásadách kompletní transparentnosti ze strany
daňových subjektů a poskytování dostatku dat pro rizikovou analýzu potenciálních
daňových úniků. Domnívám se, že se lze stále méně spoléhat na daňovou kontrolu
jako hlavní nástroj v boji proti daňovým únikům, mělo by na ní být nahlíženo jako na
prostředek konečný a odstrašující. Mechanismus a nástroje boje proti daňovým únikům
by měly být proto koncipovány kolem předběžného poskytování informací správci daně
a otevřenosti.
Další část této práce se následně věnuje některým konkrétním současným
i budoucím nástrojům v boji proti BEPS. Obecně si dovoluji zhodnotit zmiňované nástroje
za konzervativnějšího typu, které ne vždy odráží urgenci, se kterou je třeba přistoupit
k tomuto problému. V prvé řadě samotné EU a OECD jsou instituce vytvořené uskupením
vyspělých ekonomik, jež alespoň relativně netrpí daňovými úniky jako země méně
rozvinuté, a jsou proto obecně konzervativnější v opatřeních, která vytváří. Takový případ
lze ilustrovat na snaze o prosazení veřejně přístupného CbCR nebo tématu konsolidované
daně na území EU, kdy neexistuje vůle k razantním reformám současného systému.
EU lze též vytknout, že v některých iniciativách zaostává i za činností OECD, například
v nových směrnicích ATAD a ATAD II nejsou obsaženy některé Akce BEPS OECD (např.
Akce 7-12). Dle mého názoru zákonodárství na české národní úrovni rezignovalo na
veškerou iniciativu v rámci koncepce nových nástrojů a přenechává ji zcela EU a OECD.
Na základě mého zkoumání docházím k závěru, že v některých případech zcela chyběly
či chybí některé nástroje v boji proti BEPS, ty přichází do českého právního řádu teprve jako
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reakce na činnosti zmíněných mezinárodních organizací. Dále lze vytknout na legislativní
úrovni ČR, že v případech možného uvážení způsobů implementace směrnic jsou často
preferovány velmi konzervativní alternativy. Moji osobní výtkou je dlouhodobé odmítání
uzákonění obecného pravidla proti zneužití práva (též GAAR) do českého právního řádu.
Tento stav se mění až s implementací směrnice ATAD.
Čtvrtá kapitola práce se věnuje analýze a zhodnocení připravovaných změn vlivem
směrnice ATAD, obecně hodnotím tyto změny za kladné a domnívám se, že dále přispějí
k boji proti daňovým únikům. Tyto nástroje a úprava povinné výměny informací v rámci
členských států dále posilují trend zvýšené transparence. Zároveň je však nutno poznamenat,
že tyto změny přichází s relativním zpožděním a jak bylo zmíněno, nejsou v ní např.
obsaženy kompletní iniciativy OECD. Jsem názoru, že by EU měla být v první linii v boji
proti BEPS. Jak bylo zmíněno v druhé části této práce, většina daňových úniků v oblasti
BEPS se totiž uskutečňuje v rámci EU. Ačkoliv pojem daňové ráje navazuje dojem
exotických ostrovů, jsou to právě některé členské státy, které jsou největšími viníky při
vytváření prostředí pro BEPS. Proto je zapotřebí intenzivní iniciativy EU, aby nejprve
vyřešila tento problém na vlastním území - a to prostřednictvím prosazení harmonizovaného
daňového prostředí v rámci členských států. Ač se jedná o nepopulární názor, domnívám se,
že se jedná o nejideálnější cestu, jak zamezit velké části daňových úniků na území EU.
V poslední části této práce je diskutováno o některých tématech týkající se budoucího
směřování v oblasti právní úpravy boje proti BEPS. V prvé řadě je zdůrazněn jistý korektiv,
který by měl usměrňovat požadavek transparentnosti, protože při přetížení daňového
subjektu administrativními náklady spojenými s poskytování součinnosti mohou mít
opatření proti BEPS opačný účinek. V poslední části této práce argumentuji, aby dnes
existují informace ze CbC Reportů byly zveřejněny a byla umožněna kontrola ze strany
občanské společnosti.
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Zákon č. 280/2009 Sb, daňový řád

EU

Evropská unie

NSS

Nejvyšší správní soud České republiky

OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie

Směrnice ATAD

Směrnice Rady EU č. 2016/1164, kterou se
stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se
daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na
fungování vnitřního trhu

SZDZ

Smlouva o zamezení dvojího zdanění

VSZDZ

Vzorová smlouva o zamezení dvojího zdanění
OECD

ZDP

Zákon č. 586/1992 Sb, zákon o daních z příjmů

ZMSSD

Zákon č. 164/2013 Sb. Zákon o mezinárodní
spolupráci při správě daní a o změně dalších
souvisejících zákonů
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Právní aspekty boje proti daňovým únikům
Abstrakt
Tato práce se zabývá právními aspekty boje proti daňovým únikům se
zaměřením na platné právní nástroje v rámci českého právního řádu. Práce je
rozdělena celkem do pěti částí. První část práce vymezuje pojem daňový únik,
srovnává pojetí tohoto pojmu se zahraničními pojmy tax avoidance a tax
evasion. Pojem daňový únik nemá v českém právním řádu zákonnou definici a
lze nalézt různé pohledy na obsah tohoto pojmu. Tato práce pracuje s daňovým
únikem jako nezákonným jednáním cílící k minimalizaci daňové povinnosti a
rovněž jako jednání, které směřuje k obcházení daňových právních předpisů.
Druhá část práce se zaměřuje přímo na problematiku BEPS, nejprve je tento
pojem vymezen a následně je přiblížen jeho význam v rámci ČR. Druhá část
práce též shrnuje poznatky o BEPS a jeho vliv na státní rozpočet, hospodářskou
soutěž a společnost. Třetí část práce je věnována některým konkrétním právním
nástrojům v boji proti BEPS, a to institutu zneužití práva, pravidlům
převodních cen, nízké kapitalizace, mezinárodní spolupráci a smlouvám o
zamezení dvojího zdanění. Tyto nástroje jsou podrobně popsány a je provedena
analýza jejich současné podoby. V práci je též vyjádřen osobní názor autora na
tyto nástroje, které pojímá jako velmi konzervativní. Obdobně jsou
analyzovány nástroje, které do českého právního řádu přichází s implementací
směrnice ATAD. Poslední část práce pojednává o některých vhodných
opatřeních, která by měla být v budoucnu přijata, mezi taková opatření patří
zpřístupnění dat z CbCR veřejnosti. Jednoznačně došlo k narušení důvěry mezi
občanskou společností a nadnárodními společnostmi, které neplní svoji
spravedlivou část daňové povinnosti. Domnívám se, že tato narušená důvěra
může být obnovena pouze skrze kompletní transparenci a jedním z prvních
kroků je zveřejnění dat ze CbCR. V práci je vyjádřen názor, že by Evropská
unie měla dále vyvíjet snahy o harmonizaci daňových systému v rámci
členských států.
Klíčová slova:
Daňové úniky, BEPS, směrnice ATAD
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Legal aspects of the fight against tax evasion
Abstract
This thesis deals with the legal aspects of the fight against tax evasion with a
particular focus on current legal instruments within the Czech legal order. The
thesis is divided into five parts. The first part of the thesis defines the concept
of tax evasion, compares the concepts of tax avoidance and tax evasion in the
foreign literature. The term tax evasion does not have a legal definition in the
Czech legal order and different views of the meaning of this term can be found.
This thesis works with tax evasion as an illegal arrangement aiming at
minimizing one’s tax liability, as well as acting towards circumventing tax
legislation. The second part also summarizes the knowledge about BEPS and
its influence on the state budget, competition and society. The third part is
devoted to selected specific legal instruments in the fight against BEPS, namely
the institute of abuse of law, transfer pricing rules, low capitalization,
international cooperation and double tax treaties. These tools are described in
detail and their current form is analyzed. The work also expresses the author's
personal opinion on these tools, which he considers to be very conservative.
Similarly, the instruments introduced into the Czech legal system with the
implementation of the ATAD Directive are analyzed. The last part of the thesis
deals with some recommended measures that should be adopted in the future,
such as making the CbCR data available to the public. There has been a clear
distortion of trust between civil society and multinationals, which do not fulfill
their fair share of tax liability. I believe that this distorted trust can be restored
only through complete transparency, and one of the first steps toward this goals
is to publish CbCR data. The thesis also expresses the view that the European
Union should continue in its efforts to harmonize tax systems within the
Member States.
Key words
Tax evasion, BEPS, ATAD Directive

94

