
Daňové ráje 

 

Abstrakt 

Problematika daňových rájů je často diskutovaným tématem posledních let, a to jak 

daňovými subjekty, tak daňovými poradci a taky finanční správou. Důvodem je aktivita EU a 

OECD v této oblasti a zvýšená legislativní aktivita regulující škodlivé praktiky daňových rájů 

Cílem této práce je souhrnně popsat daňové ráje se zaměřím na státy v Evropě, 

nadnárodní společnosti a přímé zdanění právnických osob. Stěžejními iniciativami jsou 

iniciativa OECD proti BEPS a balíček proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD, 

CCCTB, CCTB, DAC) EU. Daňové ráje lze zjednodušeně definovat jako státy v nichž 

daňový poplatník nižšího zdanění, než kterého by dosáhl ve státě zdroje příjmu. V širším 

smyslu se jedná nejen o nižší zdanění, ale i zprostředkování netransparentnosti beneficiárních 

vlastníků vůči daňovým správám státu zdroje příjmu. V první části této diplomové práce se 

zabývám základními, které jsou spojeny s daňovými ráji. A to konstrukčními prvky daně, 

definicí daňového ráje, daňovému úniku, vyhýbání se daňové povinnosti, daňové 

optimalizaci, daňovému plánování. V druhé části se zabývám projevy daňových rájů, kde na 

příkladech ukazuji jednotlivé škodlivé praktiky. V rámci této části se blíže věnuji Double Irish 

with Dutch Sandwich, převodním cenám, zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění, 

škodlivým daňovým praktikám ve spojení s daňovým rozhodnutími. V rámci této části se 

jednotlivé projevy prolínají s konkrétními případy, v nichž se škodlivé praktiky projevují. 

Třetí část navazuje na druhou část, protože zde analyzuji legislativu, která vznikla za účelem 

zamezení jednotlivých projevů. Na úvod třetí části provedu obecný úvod a následně se věnuji 

čtyřem větším okruhům, které jsou všechny výsledkem legislativní činnosti EU. Balíček proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem, který obsahuje směrnice ATAD, CCTB a CCCTB a 

DAC. Těmto třem okruhům se věnuji více podrobně. Čtenář se může dozvědět o konkrétních 

projevech těchto směrnic na český právní řád. Na závěr třetí části se zabývám seznamy 

daňových rájů. Část aspekty boje proti daňovým rájům je základem pro poslední část, která je 

de lege ferenda řešení. V de lege ferenda řešení poskytuji čtenáři můj pohled na ideální stav 

regulace daňových rájů.  
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