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Anotace
Jurisdikce po celém světě v současnosti bojují v rámci daňové soutěže o to, aby přilákaly
mobilní kapitál nadnárodních společností, co nejvýhodnějšími podmínkami. Některé
členské státy Evropské unie v daňové soutěži aktivně participují. Evropské komisi se
během posledního desetiletí podařilo prosadit řadu opatření, jejichž cílem je nadnárodním
společnostem zabránit realizovat schémata agresivního daňového plánování. Důvodem
těchto kroků je snaha o narovnání podmínek mezi soutěžiteli na vnitřním trhu a o
uspokojení poptávky veřejnosti a mezinárodního společenství po nalezení řešení. Tato
diplomová práce si klade za cíl odpovědět na otázku, zda nová úprava EU v oblasti boje
proti agresivnímu daňovému plánování ponechává členským státům prostor k tomu, aby
nadnárodním společnostem nadále umožnily pokračovat v daňové optimalizaci způsoby,
proti kterým je agenda zaměřená. Teoretický základ práci dodávají koncepty Ekonomické
analýzy práva, konkrétně koncept transakčních nákladů a postupy Ekonomické analýza
kriminality. Práce sestává ze dvou případových studií, které hodnotí vliv pravidel na známá
schémata, konkrétně je hodnocen vliv řízení o státních podporách na daňová rozhodnutí a
vliv pravidla ovládaných zahraničních společností proti škodlivým IP boxům. Cílem
hodnocení je identifikovat slabiny nástrojů regulace, které mohou členským státům pomoci
umožňovat obcházení opatření.

Annotation
Jurisdictions around the world currently compete to attract mobile capital of multinational
companies by providing them the most favourable tax conditions. Some EU member states
actively participate in tax competition. Over the past decade, the European Commission
has successfully enacted a number of measures aimed at preventing multinational
companies from implementing aggressive tax planning schemes. These measures aim to
establish fair conditions for competitors on the internal market and to meet the demand of
the public and of the international community for suppression of aggressive tax planning.
The theoretical background of the thesis derives from the field of Law and Economics,
specifically by using the concept of transaction costs and means of Economic analysis of
criminality. This thesis aims to answer the question of whether the new EU legislation
leaves room for the member states to continue in allowing multinational companies to
optimize taxes in the ways targeted by the EU measures. The thesis consists of two case
studies, which evaluate the impact of the rules on known tax optimization schemes. The
first one analyses the impact of state aid proceedings on tax rulings and the second one
analyses the influence of the controlled foreign company rule on harmful IP boxes. The
objective of the evaluation is to identify weaknesses in the regulatory instruments that can
help the member states to circumvent the goal of the EU legislation.
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Užívané zkratky
ATAD

BEPS
CFC rule
EHP
IP box
OECD
SFEU
TAXE

Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví
pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají
přímý vliv na fungování vnitřního trhu (Anti-Tax Avoidance Directive)
Eroze základu daně a přesouvání zisku (Base Erosion and Profit Shifting)
Pravidlo ovládaných zahraničních společností (Controlled foreign
corporation)
Evropský hospodářský prostor
Daňový preferenční režim zvýhodňující v režimu umístěné duševní
vlastniství (Intellectual property box)
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for
Economic Co-operation and Development)
Smlouva o fungování Evropské unie
Zvláštní výbor Evropského parlamentu pro daňová rozhodnutí a jiná
opatření podobná svojí povahou nebo účinkem
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Úvod
Globalizace a s ní spojená zvyšující se mobilita kapitálu podporují daňovou soutěž
mezi jurisdikcemi o to, který stát přiláká nejvíce investic. Míra daňové soutěže nutí vlády
světa snižovat daňové zatížení právnických osob a přesouvat daňovou zátěž na fyzické
osoby. Dostupná data potvrzují, že daňová optimalizace připravuje každoročně veřejné
rozpočty o miliardy eur v potenciálních příjmech.1 Výsledky daňové optimalizace
pokřivují hospodářskou soutěž mezi velkými nadnárodními podniky a malými a středními
podniky, které nemají možnosti využívat tak sofistikované způsoby daňového plánování,
jako nadnárodní podniky. Výsledkem je, že malé a střední podniky platí poměrně vyšší
daně než nadnárodní společnosti.2 Tím, že k různým způsobům daňové optimalizace,
přistupuje velká skupina společností, nutí tato skutečnost i jejich konkurenci k obdobným
krokům proto, aby mohla s těmito společnosti „udržet krok“.
V souvislosti s těmito trendy a s úniky informací v nedávné minulosti, které
odhalily některé z praktik optimalizace, se zvýšila poptávka veřejnosti a vlád po řešení
situace. „Vzhledem k přeshraniční povaze daňových úniků a vyhýbání se daňovým
povinnostem je snaha o vyřešení těchto problémů na čistě národní úrovni obvykle
neúčinná.“3 Z tohoto důvodu se chopila iniciativy skupina zemí G20 a OECD, z jejichž
popudu vznikl v roce 2013 projekt s cílem vypracovat soubor doporučení, která omezí
snižování daňového základu a účelový přesun zisků společnostmi (Base Erosion and Profit
Shifting, dále jen „BEPS“). Následně se iniciativy chopila i Evropská komise, neboť došla
k závěru, že k efektivnímu řešení není možné dojít pouze na úrovni členských států, a tudíž
by její činnost splňovala princip subsidiarity. Evropská Komise a spolu s ní i členské státy
vyjádřily svoji podporu snahám OECD a dobrovolně část agendy přejímají.
V současnosti je vytváření a implementace již přijatých pravidel, které mají za cíl
redukovat možnosti legální optimalizace v rámci EU, v plném běhu. Junckerova Komise
přistoupila k této agendě jako k prioritní a v průběhu jejího funkčního období došlo
k významným posunům.
Členské státy mají v daňové politice výlučnou pravomoc, tudíž veškeré společné
iniciativy musejí být na Radě přijaty jednomyslně. Evropský parlament má v daňové
oblasti pouze konzultativní pravomoc.4 Ačkoli je mimořádně těžké v dané oblasti
dosáhnout shody, tlak na její dosažení vytváří jak obava, že v případě nenalezení
uspokojivého řešení by řada členských států mohla přistoupit z daňové regulaci
jednostraně, tak i snaha dostát závazkům přijatým v rámci OECD.
Jde o stále se vyvíjející problematiku, závěry uvedené v této práci tudíž nelze
považovat za konečné, ale za zachycení určité fáze stavu vývoje. Lze předpokládat, že stav
„Sdělení o dalších opatřeních pro zvýšení transparentnosti a pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se
daňovým povinnostem“, Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropská komise, 5. 7. 2016,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0451 (staženo 4.6.2017), 1.
2
Ibid, 1.
3
Ibid, 2.
4
Petra Prášilová, „Evropský Parlament se ohlédl za dvouletým úsilím v oblasti daňové transparentnosti“,
Daňové reformy.eu, 16.3.2017, http://www.danovereformy.eu/korporatni-dane/articles/evropsky-parlamentse-ohledl-za-dvouletym-usilim (staženo 30.8.2018).
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zachycený v této práci nebude strnulý po desetiltí, ale naopak se bude dynamicky vyvíjet.
Stejně tak se může vyvíjet a judikaturou zpřesňovat výklad v této práci použitých norem.

Cíl práce
Cílem této diplomové práce je odpovědět na otázku do jaké míry může nová právní
úprava a přístupy v oblasti boje proti daňové optimalizaci zabránit členským státům, aby ať
už pasivně či aktivně umožňovaly pokračování agresivního daňového plánování ze strany
nadnárodních společností stejným způsobem a ve stejné míře jako doposud (tj. pomocí
stejných struktur daňového plánování). Z teoretického hlediska práce cílí na problematiku
dodržování zásady loajální spolupráce členských států s EU dle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o
Evropské unii. Řada členských států bývá označována za tzv. daňové ráje. Bylo
zaznamenáno a popsáno množství struktur daňového plánování, kterými členské státy EU
umožňují obchodním společnostem díky tzv. agresivnímu daňovému plánování razantně
snížit výši odváděných korporátních daní.
Mojí výchozí hypotézou je, že právní úprava má potenciál odstranit nejkřiklavější
příklady agresivního daňového plánování, které členské státy umožňují. Výskytu méně
alarmujících příkladů agresivního daňového plánování umožňovaných členskými státy
však nová pravidla zabránit nedokáží.
Na myšlenku zaměřit se na jednání členských států, kterým je umožňováno
nadnárodním společnostem, aby optimalizovaly svojí daňovou povinnost, mě přivedla
obvinění z pokrytectví znějící na adresu Evropská komise, poté co připravila Společný
seznam nespolupracujících jurisdikcí. Ze zahraničí se začaly ozývat hlasy, že EU jedná
pokrytecky, neboť jedněmi z nejaktivnějších jurisdikcí, které umožňují daňovou
optimalizaci, jsou i některé členské státy EU. Řada členských států ať vědomě či nevědomě
umožňuje nadnárodním společnostem optimalizovat svoje daňové povinnosti způsoby,
které jsou ze strany odborných kruhů blízkých Evropské komisi označovány za agresivní
daňové plánování, a EU si je toho do velké míry vědoma.
Určitou roli při výběru tématu práce hrála i skutečnost, že studijní a pracovní pobyt
v rámci programu Erasmus jsem strávila na Maltě a v Nizozemsku, tedy v zemích, které
jsou často předmětem kritiky za umožňování daňové optimalizace.
Rámcově bude tato práce sestávat z několika částí, nejdříve čtenáře seznámím s
teoretickým rámcem práce, s použitou metodologií a jednotlivými koncepty. Po
představení kontextu v rámci deskriptivní části práce, budou v rámci analytické části práce
představena pomocí případových studií modelová známá schémata daňové optimalizace.
Následně budou popsána opatření ze strany EU, která mají za cíl realizaci daných postupů
optimalizace znemožnit. Na základě obsahové analýzy právních dokumentů, budou
načrtnuty limity způsobu právní regulace, které by mohly být potenciálně zneužitelné ze
strany členských států EU. Cílem tohoto postupu práce je analyzovat „mezery“ v rámci
opatření EU, které by mohly být zneužitelné členskými státy, pokud by chtěly nadále
optimalizaci umožňovat.
Ihned v úvodních kapitolách této práce je třeba téma práce ohraničit. Předně se tato
diplomová práce zaměřuje pouze na problematiku daně z příjmů právnických osob.
V rámci práce není věnován prostor optimalizaci daňových povinností fyzických osob
4

nebo reformám EU v oblasti jiných daní než daní z příjmů, tj. například dani z přidané
hodnoty.
Práce je zaměřena výhradně na problematiku daňové optimalizace, nikoli na oblast
daňových úniků. Základním rozdílem mezi daňovými úniky a optimalizací je, že zatímco
daňový únik byl způsoben porušením zákona, příčinou daňové optimalizace bylo
obcházení zákona nebo využívání mezer v právu. Zatímco daňové úniky jsou trestnými,
v případě daňové optimalizace je možné pouze žádat navrácení získané výhody na základě
argumentace o zneužití práva. V posledním desetiletí akcentovaly v rámci debaty o daňové
optimalizaci argumenty o tom, že je třeba znemožnit i neetická jednání, která nelze
kvalifikovat jako daňové úniky. Evropská komise se v reakci na to pokusila v rámci svého
doporučení rozdělit daňovou optimalizaci hranicí určující, co je již za hranicí etiky,
přičemž praktiky za pomyslnou hranicí nadále nazývá agresivním daňovým plánováním.
Na závěr je třeba dodat, že práce se zabývá pouze optimalizací prováděnou
nadnárodními společnostmi, nikoli optimalizací ze strany malých a středních podniků nebo
velkých společností, které působí pouze v jedné jurisdikci. Toto zaměření práce bylo
zvoleno za prvé proto, že kroky OECD a Evropské unie cílí na optimalizaci nadnárodních
podniků, stejně tak jako pozornost veřejnosti a médií. Druhým významným důvodem pro
tento výběr bylo, že daňová optimalizace nadnárodními podniky má svá specifika oproti
způsobům optimalizace, kterou mohou volit podniky působící jen v jedné jurisdikci.

Teorie daňové soutěže mezi státy jako výchozí předpoklad
Základním pilířem mých úvah je existence daňové soutěže mezi jednotlivými
jurisdikcemi. Daňová soutěž (tax competition) nemá obecně přijímanou definici, spíše jsou
popisovány její efekty a způsoby, jakými k soutěži dochází. Pro přiblížení problematiky
tedy využiji větu, kterou pro vysvětlení využilo Ministerstvo financí v jedné ze svých
informativních zpráv: „Některé daňové systémy jsou zaměřeny k tomu, aby přilákaly
finanční a teritoriálně mobilní činnosti a formou škodlivé daňové soutěže ovlivnily
obchodní vztahy a investování, a ve svých důsledcích poškodily daňové základy zemí se
„standardním“ daňovým přístupem.“5 Jak je zřejmé z výše uvedeného vysvětlení, dochází
k rozlišování mezi škodlivou daňovou soutěží a daňovou soutěží. Hranice mezi škodlivou
daňovou soutěží a akceptovatelnou daňovou soutěží nejsou exaktně dané, hranice je spíše
vymezena pomocí znaků, které se mohou v průběhu času měnit.
S daňovou soutěží je úzce spojený pojem treaty shopping. Pokud je předmět činnost
budoucího daňového poplatníka dostatečně mobilní, tedy může být bez větších komplikací
a s přijatelnými náklady přesunut do jiné země, může si subjekt vybírat mezi jurisdikcemi,
kde bude vyvíjet činnost a kde bude podléhat jeho činnost daňové povinnosti. Stejně tak je
možné si i vybrat, kde bude právnická osoba, která realizuje danou činnost registrována,
případně v jaké jurisdikci bude mít sídlo. Budoucí poplatník, pro kterého je výše zdanění
důležitou otázkou, si může vybrat z široké škály jurisdikcí, se kterými uzavře příslovečnou
smlouvu tím, že v rámci této jurisdikce začne vykonávat činnost nebo se v ní zaregistruje,
„Zveřejnění zprávy „Tax cooperation: Towards a Level Playing Field – 2006 Assessment by the Global
Forum on Taxation“, Ministerstvo financí, 30.5.2006, https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskovezpravy/2006/2006-05-30-tiskova-zprava-5917-5917 (staženo 11.11.2018).
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proto treaty shopping. Jednotlivé jurisdikce se stejně jako zboží snaží zákazníkovi zalíbit, a
proto se některé z nich předhánějí ve výhodnosti nabídnutých podmínek. Situace je často
popisována výrazem „race to the bottom“, který poukazuje na předhánění se jurisdikcí v
tom, kdo nabídne nejvýhodnější podmínky, přičemž státy jdou s nabídkou až na pomyslné
dno. Ve 12 jurisdikcích světa dokonce příjmy právnických osob nepodléhají dani vůbec
(například naúzemí Vanuatu, Anguilla či Jersey).6
V rámci diplomové práce pracuji s předpokladem, že se členské státy EU stejně jako
mnoho ostatních států světa účastní daňové soutěže. Legislativa každého členského státu
EU v současnosti vykazuje řadu indikátorů agresivního daňového plánování, jednotlivé
státy se však od sebe liší množstvím indikátorů a objemem, ve kterém jsou jednotlivé
způsoby daňové optimalizace využívány.7 Řada členských států je považována z pohledu
umožňování agresivního daňového plánování za vysloveně problematická.8
„Pokud jde o výši daně z příjmů právnických osob, čelí státy z politického pohledu
dvojí výzvě. Na jedné straně veřejnost důrazně vyžaduje spravedlivější zdanění. Pokud
chtějí státy nadále zajišťovat sociální zabezpečení na stejné či zvyšující se úrovni, i přes
stárnutí populace, musejí udržet nebo dokonce i zvýšit příjmy rozpočtu. Na druhé straně
jsou členské státy pod neustálým tlakem vytvářet mezinárodně konkurenceschopné
systémy daně z příjmů právnických osob, jež budou přitažlivé pro nadnárodní investory.“9
Nedostatek informací a transparentnosti způsobuje, že ani členské státy sami nemusejí mít
informace o tom, jaký dopad na ně má jejich vlastní daňový režim.10
Z předpokladu existence celosvětové daňové soutěže a ze skutečnosti, že se řada
členských států EU aktivně této soutěže účastní, dovozuji, že i po ohlašované reformě
daňového práva v rámci boje EU proti agresivnímu daňovému plánování, se budou některé
členské státy chtít nadále aktivně účastnit daňové soutěže s cílem získat nové investory
nebo alespoň neztratit ty stávající. Ačkoli uznávám, že i v rámci daňové politiky bylo
pozorováno, že se členské státy skrze socializaci sami přiklonily ke změně svých postojů a
následně i ke změně své legislativy, s tímto předpokladem v rámce práce nepracuji
s ohledem na znění výzkumné otázky.
Tato práce se zaměřuje na nalezení odpovědi na otázku, jaký prostor pro
Josef Pravec, „Daňové pasti na unikající miliardy“, Ekonom č. 14, 4.4.2019, 14.
Množství indikátorů, které vykazují jednotlivé země a jejich charakter je srovnáván v rámci publikace
„Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators”, Ramboll Management Consulting and
Corit Advisory, Taxation Papers, Working Paper no. 61 (prosinec 2015),
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_a
nalysis/tax_papers/taxation_paper_61.pdf (staženo 21.4.2018).
8
„Komisař EU pro ekonomiku a finanční záležitosti Pierre Mosivici vyjmenoval 7 členských států, které
znepokojují svými politikami agresivního daňového plánování“ 8, jmenovanými zeměmi byly Belgie, Kypr,
Maďarsko, Nizozemsko, Malta, Lucembursko a Irsko. Tove Maria Ryding, „Tax sweethard deals between
multinationals and EU countries at record high“, Eurodad (březen 2018),
http://www.eurodad.org/files/pdf/1546881-tax-sweetheart-deals-between-multinationals-and-eu-countries-atrecord-high.pdf (staženo 31.3.2018), 1.
9
„Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět klíčových oblastí, kde
je třeba jednat“, Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropská komise, 17.6.2015, https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52015DC0302(staženo 17.2.2018), 5.
10
„Tax Transparency Package“, Taxation and Customs Union, European Commission, March 2015,
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/tax-transparency-package_en (staženo
4.2.2018), 1.
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umožňování obcházení práva bude členským státům zbývat po změnách v oblasti
zavedených Unií. Počítá tedy s tím, že členské státy budou chtít porušit zásadu loajality
spolupráce s EU. Vstupní předpoklad této práce, tedy že systém je zranitelný, přitom není
ojedinělou myšlenkou. Obavy o možnou pouze formální implementaci práva bez toho, aby
byla projevena snaha o jeho aplikaci, nejsou ojedinělé.11
Nabízí se otázka, proč by měly chtít členské státy umožňovat pokračování
agresivního daňového plánování, když samy přijaly za své závazky OECD a EU v boji
proti agresivnímu daňovému plánování. V oblasti daňové politiky je při hlasování v EU
třeba jednomyslnost, tudíž by stačilo, aby byl jediný stát proti a k posunu v problematice
by nedošlo. Žádný členský stát nemůže být přehlasován a tím donucen dodržovat
legislativu, se kterou nesouhlasil. Nicméně i členské státy, které těží ze skutečnosti, že
v rámci jejich jurisdikce je velmi příznivé daňové a investiční prostředí, jsou členy OECD
a někdy dokonce i skupiny G 20 a mají tudíž minimálně morální závazky uplatňovat
pravidla přijatá na těchto fórech.
Důvodů proč by mohly chtít členské státy pokračovat v umožňování agresivního
daňového plánování je hned několik. Předně nízké korporátní daně zvyšují atraktivitu
jurisdikce jako takové, zvlášť disponuje-li země i jinými výhodami typickými pro
offshorové jurisdikce jako stabilním právním prostředím, nízkou mírou administrativy,
vzdělanou pracovní silou, fungujícím bankovním systémem apod. Kromě veskrze
pozitivních aspektů se offshorové jurisdikce vyznačují i anonymitou skutečných zástupců
společností, možností využívat služeb tzv. nominees, tedy osob které zastupují společnosti
pouze formálně, složitou prolomitelností bankovního tajemství, možností mít pouze
formální sídlo (pak jde o tzv. schránkové společnosti) či nízkými požadavky na vedení
účetnictví nebo jejich absencí (např. chybí povinnosti předkládat účetní závěrky, bilance a
audity).12 Není náhodou, že o zatraktivnění jurisdikce skrze nízké zdanění často usilují
státy menší velikosti, za volbou daného ekonomického modelu je pak často snaha
kompenzovat přirozené nevýhody jurisdikce.
Na ekonomiku nízkého korporátního zdanění je navázána řada pracovních míst.
Sídlí-li v zemi pobočka nadnárodní společnosti a v zemi i skutečně vykonává určitou
činnost, využívá pak služeb místních zaměstnanců a odvádí státu nemalé prostředky na
odvodech a daních za zaměstnance. I schránkové společnosti, které v zemi reálně
nevykonávají žádnou činnost, mohou mít pozitivní dopad na zaměstnanost. Takovéto
společnosti potřebují místního zástupce pro komunikaci s úřady, pro vedení účetnictví,
využívají daňové poradce se znalostí místního práva a někdy využívají i služeb nominees
(osob určeným k zastupování vlastníka).
Pro představu, v zemích OECD dosahoval v roce 2016 průměr daňových výnosů
V publikaci se píše „For countries which are sceptical with regard to the introduction of CFC Rules due to
considerations related to possible locational disadvantages, the lack of a required minimum level of taxation
provides an opportunity for such states to formally implement the requirements of Article 7, 8 of the ATA
Directive, but then in practice to marginalize them by not taxing CFC income appropriately.” Till Moser,
Sven Hentschel, „The Provisions of the EU Anti-Tax Avoidance Directive Regarding Controlled Foreign
Company Rules: A Critical Review Based on the Experience with the German CFC Legislation“, Intertax,
vol. 45, is. 10 (2017), http://www.kluwerlawonline.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo 21.3.2019), 620 - 621.
12
Ludmila Klimešová, Daňová optimalizace (Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014), 184.
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daně z příjmů právnických osob jako procenta na celkově vybraných daních 9 %.13
Samotné výnosy z korporátních daní sice v zemích, které se prezentují jako daňově
přívětivé, v některých případech dosahují mírně vyšších hodnot než v ostatních zemích,
přesto nejde pravidlo. Výrazně vyšší výnos vykazovalo v EU v roce 2017 Lucembursko
(12,2 %), Irsko (11,5 %), Česká republika (11 %), Slovensko (10,8 %) a z okolních zemí
Norsko (10,4 %) nebo Švýcarsko (11,3 %).14 Výnosy daně z příjmů právnických osob
tudíž nejsou nejdůležitějším zdrojem příjmů pro státní pokladny ani v zemích, které
se prezentují jako daňově přívětivé.
Pro řadu členských států, jejichž model ekonomického rozvoje je založen na
atraktivitě jurisdikce, by utlumení těchto typů investic a příjmů mělo významný
ekonomický dopad. Ke změně existujícího modelu rozvoje by mohlo dojít, pokud by na to
daná země byla připravená, tj. měla by politickou vůli současný model rozvoje nahradit
jiným, podporovanou širokým politickým spektrem (nejen vládní koalicí, protože jinak by
změna systému nemusela mít dlouhého trvání), stejně tak jako podporu obyvatelstva.
Dosažení změn by muselo být doprovázeno přijetím skutečnosti, že země v nejbližší době
přijde o část příjmů, které nebudou zpočátku nijak nahrazeny.
Dalším důvodem, proč lze předpokládat, že některé státy mohou chtít hledat
způsoby, jak agresivní daňové plánování nadále umožňovat, je, že současná vlna zájmu o
preferenční daňové režimy není první. Předchozí snaha o řešení na konci 90. let sice do
určité míry v EU fungovala, nicméně snahu projevovaly členské státy pouze dočasně.

Teoretický rámec diplomové práce
Cílem připravované diplomové práce je odpovědět na otázku, zda díky současným
reformám ze strany EU dojde k uzavření prostoru pro škodlivou daňovou soutěž.
Konkrétně budu zkoumat, zda popsaným známým schématům daňového plánování řešení
navrhovaná EU zabraňují a zda jim zabraňují i za předpokladu, kdy by členské státy
vynaložily úsilí, aby toto snahu EU podryly. Cílem práce není předpovědět, zda nová
pravidla budou porušována, cílem je pouze určit, zda lze na základě dostupných informací
a dosavadních zkušeností s obdobnými reformami předpokládat, že obcházení pravidel
bude možné a případně, jaké skutečnosti toto umožňují. Identifikace problematických bodů
legislativy v důsledku nemusí ukazovat na zvýšené riziko obcházení právní normy
(nebude-li kultura dané země toto podporovat), ale může ukazovat na body, které budou
při aplikaci tvořit problémy. Tuto otázku si kladu především proto, že dle řady studií se
některé členské státy EU aktivně účastní škodlivé daňové soutěže, z čehož usuzuji, že
v tom mohou chtít pokračovat.
Pojmem umožnění obcházení bude v rámci diplomové práce chápán šířeji než
klasické obcházení povinností v podobě absence transpozice směrnice nebo její vadné
transpozice. Porušení smlouvy ze strany členských států a její možné důsledky budou také
„Corporate Tax Revenues“, OECD, 2016, https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_REV
(staženo 15.6.2019).
14
Ibid.
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zohledněny, nicméně základ zkoumání bude ležet jinde. S ohledem na existenci daňové
soutěže přepokládám, že existuje zájem některých členských států umožňovat nadále
nadnárodním společnostem daňovou optimalizaci alespoň v rozsahu, který nebude
v rozporu s právem. Druhým výchozím předpokladem je, že se Evropská unie při
navrhování nových právních norem zaměřila na dosažení možného a byla při své činnosti
značně limitována.

Ekonomický přístup k právu
Ekonomická analýza práva nebo také Law and Economics je přístupem, který nabízí
pohled na právo z ekonomické perspektivy, čímž umožňuje získat argumentační a
teoretickou základnu vlastní ekonomii například pro výzkum dopadů práva, pochopení
fungování institucí, rozhodování lidí nebo pro vytváření návrhů o tom, jaké by právo mělo
být.15 Ekonomie může sloužit ke zjištění relevantních skutkových okolností, může pomoci
v rámci debaty o cílech, dát teoretický základ právu (např. soutěžnímu), dodat mu
terminologii, pomoci při interpretaci (např. vágních termínů), pomoci při shromažďování
důkazů či dát právu koncepty (relevantní trh, oligopol).16
Ačkoli je předmětem této práce analýza práva, otázky, na které se ptám, mají často
ekonomický základ nebo alespoň ekonomické dopady. Z tohoto důvodu byla jako
teoretický základ práce vybrána ekonomická analýza práva. S ohledem na znění výzkumné
otázky byly vybrány v rámci směru Law and Economics koncepty, které umožňují
hodnotit vymahatelnost právních norem, která je de facto centrálním motivem této
diplomové práce.
Transakční náklady
Předně je třeba uvést, že transakční náklady jako koncept vyvolávají v komunitě
ekonomů vzrušené debaty s ohledem na skutečnost, že koncept postrádá všeobecně
uznávanou definici či vymezení hranic. Ekonom Allen ve svém článku Transaction costs
dokonce tvrdí, že „v ekonomické terminologii snad není sousloví, které by bylo více
zneužíváno nebo by se za něj naopak bojovalo více než právě za transakční náklady.“17
Důvodem sporů je odlišný přístup dvou ekonomických škol, které si koncept přivlastňují.
Zatímco pro neoklasickou školu jsou transakční náklady více spojeny s fungováním
cenového mechanismu jako náklady obchodování v rámci trhu, pro školu vlastnických
práv je rozhodující vznik transakčních nákladů při definování a vynucování vlastnických
práv.18
V rámci užšího přístupu bývají transakční chápány jako „překážka pro úspěšné
vedení soukromých vyjednávání.“19 „V odlišném pojetí lze o transakčních nákladech
Jan Broulík, Jan Bartošek, Ekonomický přístup k právu (Praha: C.H.Beck, 2015), 19-25.
Ibid, 26-27.
17
Douglas W. Allen, „Transaction costs“, Department of Economics - Simon Fraser University (1999),
http://ecsocman.hse.ru/data/008/450/1217/0740book.pdf (staženo 2.2.2019), 893.
18
Jan Broulík, Jan Bartošek, Ekonomický přístup k právu (Praha: C.H.Beck, 2015), 50; Douglas W. Allen,
„Transaction costs“, Department of Economics - Simon Fraser University (1999),
http://ecsocman.hse.ru/data/008/450/1217/0740book.pdf (staženo 2.2.2019), 893.
19
Robert Holman, Ekonomie, 6. vydání (Praha: C.H.Beck, 2016), 374.
15
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hovořit jako o všech nákladech souvisejících s fungováním cenového mechanismu
v reálném světě.“20 Toto vymezení lze dále zobecnit tak, že „jde o jakékoli náklady
související s formálními i neformálními, tržními, ale i jinými transakcemi, v jejichž
důsledku dochází (nebo je ex ante zamýšleno, aby došlo) k relokaci vzácných zdrojů.“21
Transakční náklady vznikají ve třech fázích transakce:22
1) vyhledávání (searching costs) - získávání informací (veřejných i neveřejných),
vyhledávání smluvního partnera, vyhodnocování a oceňování předmětu transakce,
určení si šíře vyjednávacího prostoru,
2) vyjednávání (bargaining costs) o podmínkách dohody,
3) vymáhání (enforcement costs) - náklady interpretace práva, kontroly dodržování
práva, vynucení práva a trestání porušení.23
Co se týká třídění, lze se setkat i s tím, které užil Robin C.O. Matthews, který
rozdělil transakční náklady na ex ante náklady „na přípravu a uzavření dohody a náklady
ex post – na zajišťování, popř. vynucování jejího plnění.“24 Transakční náklady spojené
s vymáháním bývají chápány jako součást širšího chápání transakčních nákladů, které
umožňuje „zohledňovat značnou šíři vlivů zatěžujících hladké uplatňování práva.“25
Transakční náklady jsou jako koncept do velké míry spojeny články Ronalda H.
Coaseho nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Ronald H. Coase koncept okrajově
představil již ve svém článku Povaha firmy26 z roku 1937, ve kterém odpovídal na otázku,
proč existují firmy. Firma dle jeho vysvětlení „vznikne tehdy, když jsou administrativní
náklady spojené s užíváním zdrojů „uvnitř firmy“ nižší, než by byly transakční náklady,
spojené s užíváním zdrojů prostřednictvím tržních směnných aktů.“27 Transakčním
nákladům, které autor ještě tedy nazval „náklady spojené s užitím cenového mechanismu“
(the costs of using the price mechanism)28, se jako konceptu po následující desetiletí
nevěnovala větší pozornost.29 Ronald H. Coase v roce 1960 vydal další přelomový článek
nazvaný Problém společenských nákladů30, jehož hlavní sdělení je v ekonomii známo jako
s tzv. Coasův teorémem. Dle jeho teze „v systému s nulovými transakčními náklady (který
fakticky předpokládá neoklasická ekonomie) povedou soukromá vyjednávání k paretoJan Broulík, Jan Bartošek, Ekonomický přístup k právu (Praha: C.H.Beck, 2015), 49.
Ibid, 50.
22
Robert Cooter, Thomas Ulen, Law and Economics, 5. vydání (Boston: Pearson Education, 2012), 91-99.
23
Robert B. Cooter Jr., Thomas Ulen, Law and Economics, 6. vydání (Harlow: Pearson New International
Edition, 2014), 74.
24
Robert Holman, Dějiny ekonomického myšlení, 4. vydání (Praha: C.H.Beck, 2017), 332; Francesco Parisi,
The language of Law and Economics: a dictionary (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 297.
25
Jan Broulík, Jan Bartošek, Ekonomický přístup k právu (Praha: C.H.Beck, 2015), 50.
26
Ronald H. Coase, „Nature of the Firm”, Economicač. 4 (listopad 1937),
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x (staženo 1.2.2019), 386-405.
27
Robert Holman, Dějiny ekonomického myšlení, 4. vydání (Praha: C.H.Beck, 2017), 334.
28
Douglas W. Allen, „Transaction costs“, Department of Economics - Simon Fraser University (1999),
http://ecsocman.hse.ru/data/008/450/1217/0740book.pdf(staženo 2.2.2019), 893.
29
„Článek se setkal s ohlasem až v 70. a 80. letech, kdy na myšlenky, které v něm byly obsaženy, navázal O.
Williamson a další představitelé nové institucionální ekonomie.” Robert Holman, Dějiny ekonomického
myšlení, 4. vydání (Praha: C.H.Beck, 2017), 334.
30
Ronald H. Coase, „The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economicsč. 4, vol. 56 (listopad
2013), https://www.jstor.org/stable/10.1086/674872 (staženo 1.2.2019), 837-877.
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optimálnímu výsledku, a to nezávisle na původním rozdělení vlastnických práv.“ 31 To, co
zabraňuje soukromým vyjednáváním s optimálním výsledkem bez ohledu na původní
rozdělení vlastnických práv, jsou dle Coaseho transakční náklady. Sám Coase vymezil
transakční náklady tak, že „vznikají, když ekonomické subjekty směňují vlastnická práva a
vynucují si vlastnická práva.“32
Placení daní jedním subjektem práva druhému je taktéž změnou vlastnictví ve vztahu
k předmětným prostředkům. Transakční náklady dle nyní přijímané teorie vznikají nejen
při transakcích tak, jak si je běžně představujeme, tedy při směně statků, ale i při
transakcích typu uzavírání manželství, nástupu na universitu či koupi podniku. Aplikace
konceptu je nyní běžná i na teorii státu.33 Úvahy nad transakčními náklady mohou být
základem analýzy politického nástroje, právního režimu a designu kontraktačního procesu,
vládního mechanismu nebo instituce.34 „Příliš vysoké transakční náklady mohou mít
dokonce prohibitivní povahu: mohou zcela zabránit určitým směnným aktům.“35 „Jsou-li
transakce příliš komplexní, monitoring a ukládání sankcí mohou být drahé.“36 Naopak
obecně platí, že „náklady vymahatelnosti jsou nízké, je-li porušení práva jednoduché
zaznamenat a systém trestání je jednoduchý z hlediska jeho spravování.“37
Příkladů skutečností, které zvyšují transakční náklady, je nespočet – transakční
náklady mohou vznikat i při povahou unikátních transakcích, proto skutečnosti zvyšující či
snižující transakční náklady nelze vyjmenovat či kategorizovat.38 Ve všech případech však
hrají roli náklady za informace, práci a čas.39 Roli mohou hrát i veličiny jako náklady
příležitostí či informační asymetrie.40
Tato diplomová práce se zaměřuje na transakční náklady, se kterými se mohou
potýkat členské státy při vymáhání daňového práva přijatého či uplatňovaného ze strany
EU. Dle mé teze, budou-li transakční náklady příliš vysoké, vymáhání daňového práva
bude natolik složité, že se tím otevře prostor pro jeho obcházení. Respektive při vysokých
transakčních nákladech budou muset členské státy vynaložit i vysoké náklady na
dodržování práva. Nejsou-li členské státy skalními příznivci daných reforem či není-li
kultura dané země nastavena na tvrdou daňovou politiku (neproběhla internalizace
s normou), nemusí být projevena potřebná snaha k překonání vysokých transakčních
nákladů a k dosažení snadné vymahatelnosti norem. Vliv taktéž může hrát obava o renomé
Robert Holman, Dějiny ekonomického myšlení, 4. vydání (Praha: C.H.Beck, 2017), 334.
Ibid, 332.
33
Ibid, 333.
34
Francesco Parisi, The language of Law and Economics: a dictionary (Cambridge: Cambridge University
Press, 2013), 297.
35
Robert Holman, Dějiny ekonomického myšlení, 4. vydání (Praha: C.H.Beck, 2017), 332.
36
Robert B. Cooter Jr., Thomas Ulen, Law and Economics, 6.vydání (Harlow: Pearson New International
Edition, 2014), 76.
37
Ibid, 76.
38
V rámci kapitoly „Ekonomická teorie vlastnictví“ autoři uvádějí jako příklady skutečností majících vliv na
transakční náklady: standardizaci zboží, jasná práva a povinnosti stran, množství smluvních partnerů, osobní
vztahy mezi smluvními partnery, skutečnost, zda se partneři znají, racionalitu jednání partnerů, rychlost
transakce, množství nepředvídatelných událostí, náklady kontroly dodržování, náklady spojené s trestáním.
Robert B. Cooter Jr., Thomas Ulen, Law and Economics, 6. vydání (Harlow: Pearson New International
Edition, 2014), 77.
39
Robert Holman, Dějiny ekonomického myšlení, 4. vydání (Praha: C.H.Beck, 2017), 332.
40
Jan Broulík, Jan Bartošek, Ekonomický přístup k právu (Praha: C.H.Beck, 2015), 50.
31
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státu, který má vhodné prostředí pro investice (investment friendly).
Mezi vybraná sledovaná kritéria jsem zařadila:
a) jasnost právní normy,
b) rychlost vymožení práva,
c) existenci informační asymetrie a
d) identifikaci s právní normou.
Výše uvedená kritéria se týkají pouze procesu vymáhání právní normy a doplňují
kritéria, která níže uvádím v rámci konceptu „Ekonomické analýzy kriminality“. Ve
zbytku této kapitoly se pokusím vysvětlit, proč byla zvolena tato konkrétní čtyři kritéria.
Dle směru Law and Economics je receptem pro efektivní úpravu vlastnických práv
jasné právo s jednoduchými pravidly.41 „Nejasná vlastnická práva jsou největší překážkou
spolupráci a hlavním důvodem mrhání zdrojů.“42 O důležitosti kvality práva se vyjádřil i
JUDr. Josef Baxa, bývalý předseda Nejvyššího správního soudu, dle kterého „kvalita práva
je rozhodujícím faktorem pro jeho dodržování.“43 Konstantní výklad práva a ustálená
judikatura44 pomáhají eliminovat spory mezi daňovými subjekty a státem. Nejasnost
daňového práva či jeho nestabilita45 obecně zhoršují investiční prostředí země, čímž se
zvyšují nepřímé náklady regulace.
Nebezpečí možnosti obcházení právní normy členskými státy spatřuji v tom, že
v případech, kdy je norma nejasná nebo jsou v ní užity vágní pojmy, si může orgán, který
má právní normu užívat, výklad přizpůsobit svým potřebám, respektive potřebám vlády
dané země. Podle evropského práva je sice povinností orgánů používat eurokonformní
výklad a v případě nejasností jsou soudy povinny se dotazovat pomocí předběžné otázky
Soudního dvora Evropské unie, nicméně nedodržení toto povinnosti není nijak právně
postižitelné. Ostatně dle čl. 267 SFEU, mají povinnost se dotázat Soudního dvora
Evropské unie pouze soudy, proti jejichž rozhodnutí není přípustný žádný opravný
prostředek. Obdobný efekt lze očekávat i v případě příliš širokého prostoru pro uvážení.
Je-li složité prokázat, že došlo k provinění ze strany nadnárodní společnosti,
především díky vágnosti či vysoké abstraktnosti využitých pojmů, pak je ze strany
členského státu více než legitimní v řízení o uložení sankce nepokračovat a zastavit jej.
Zastává-li stát v rámci sporu výklad práva, který je sporný či nejasný, zvyšuje se tím šance,
že stát v rámci soudního sporu s daňovým subjektem prohraje a bude muset následně
Robert B. Cooter Jr., Thomas Ulen, Law and Economics, 6.vydání (Harlow: Pearson New International
Edition, 2014), 75 - 76.
42
Ibid, 75 - 76.
43
Karel Havlíček, Jiří Hřebejk (editoři), Vymahatelnost práva v České republice: sborník z odborné
konference (Praha: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2012), 10.
44
Na toto upozorňuje i prezentace k přednášce Mgr. Daniela Hříbala, „Mezinárodní vědecká konference:
Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a
zlepšení statistiky insolvenční řízení - Pohled banky“, Vysoká škola ekonomická v Praze, 22.5.2012,
https://slideplayer.cz/slide/3321462/ (staženo 2.2.2019), 6.
45
Nestabilita práva je považována za transakční náklad i v rámci prezentace o Transakčních nákladech
českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení. Daniel Hříbal, „Mezinárodní vědecká konference:
Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a
zlepšení statistiky insolvenční řízení - Pohled banky“, Vysoká škola ekonomická v Praze, 22.5.2012,
https://slideplayer.cz/slide/3321462/ (staženo 2.2.2019), 7.
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uhradit část nákladů protistrany vynaložených při její právní obraně, případně i náhradu
škody poškozené společnosti za neoprávněné vedení šetření.
Náklady zvyšují pravidla, při kterých je stát ve výrazné informační asymetrii oproti
daňovému subjektu a musí vynaložit nemalé množství zdrojů pro získání potřebných
informací. Zvyšuje se tím administrativní náročnost výběru daní a náklady ušlých
příležitostí, neboť kapacity daňových orgánů jsou omezené a zaměří-li se kapacity úřadu
převážně na jednu činnost, nezbývají kapacity na jiné činnosti, které mohou přinést stejné
nebo i vyšší daňové výnosy. I v případě vedení právem upraveného řízení platí, že čas jsou
peníze.46 Předpokládám, že příliš vysoká informační asymetrie v neprospěch státu
v kombinaci s časovou náročností vedení šetření může ve významném množství případů
být odrazujícím aspektem, protože pokud daňové orgány čelí nedostatku informací ve více
šetřených případech, musejí některé případy upozadit čistě proto, že nemohou či nechtějí
rozšiřovat svoje kapacity.
V rámci směru Law and Economics se pojednává nikoli o (sebe)identifikaci adresáta
s právní normou, ale spíše o tzv. sociálních normách obecně47, které jsou definovány jako
„pravidla nebo standardy, které řídí naše chování v sociálních situacích, kterých se
účastníme.“48 Je vypozorováno, že „právo, které je v silném konfliktu s převládajícími
sociálními normami, může zapůsobit opačným efektem, zatímco graduální zpřísňování
norem může být efektivní v ovlivňování sociálních norem a chování.“49
Úroveň dodržování práva se právě díky odlišným sociálním normám může mezi státy
značně lišit. „Například podle odhadů Mezinárodního měnového fondu dosahuje výše
daňových úniků v Řecku 30 %, zatímco ve Velké Británii dosahuje 7 %.“50 Dosažení vyšší
míry dodržování práva pak záleží nejen na změně zákonů, ale na změně kultury. 51
Předpokládám, že je-li právní norma značně v nesouladu se sociálními normami dané země
či je-li proti právní normě odpor, vymahatelnost právní normy bude podstatně složitější.
Ekonomická analýza kriminality
Směr výzkumu česky nejčastěji nazývaný jako „ekonomická analýza kriminality“ je
nyní již pevnou součástí směru Law and Economics.52 Tento směr výzkumu je relativně
mladý a jeho počátek je spojen s dnes již slavným článkem Garyho Beckera z roku 1968
nazvaným „Crime and Punishment: An Economic Approach“ publikovaným v časopise
46

Ibid, 6, 7.
O tom, že sociální normy byly v Law and Economics zpočátku spíše opomíjeny, pojednává například
článek od Roberta C. Ellicksona „Law and Economics Discovers Social Norms“, Journal of Legal Studies,
vol. 27 (červen 1998),
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1406&context=fss_papers (staženo
3.2.2019).
48
Daron Acemoglu, Matthew O. Jackson, „Social norms and the enforcement of laws”, Journal of European
Economic Association, vol. 15, is. 2 (duben 2017), https://academic.oup.com/jeea/articleabstract/15/2/245/2884553 (staženo 12.1.2019), 246.
49
Ibid, 245.
50
Ibid, 246.
51
Ibid, 246.
52
Více k Ekonomické analýze kriminality lze nalézt například v publikacích: Éric Brousseau, Jean-Michel
Glachant (editoři), New Institutional Economics: A Guidebook (Cambridge: Cambridge University Press,
2008) nebo v Kenneth Dau-Schmidt, Thomas S. Ulen, Law and Economics Anthology (Cincinnati: Anderson
Publishing, 2002).
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Journal of Political Economy.53 V rámci článku si autor pokládal řadu společensky
významných otázek, jako například: „Kolik zdrojů by mělo být vynaloženo na vymožení
různých druhů právních předpisů?“54 S ohledem na skutečnost, že zajištění nulové
kriminality by vyžalovalo nemalé množství zdrojů, kladl si taktéž otázku: „Kolik pachatelů
by mělo zůstat nepotrestáno?“ Tyto otázky zjevně narážejí na problematiku efektivity
systému práva, tedy na porovnání sociální ztráty plynoucí z porušení práva s výší výdajů
spojenou s vymožením práva.
Autor se v rámci článku zamýšlel nad odstrašujícím efektem sankcí, se kterým je
třeba kalkulovat, přistupuje-li pachatel ke zločinu racionálně. Racionální osoba, která
zvažuje, zda se jí vyplatí porušení práva, provede analýzu, při které porovná
předpokládané náklady vs. výnosy (cost-benefit analysis). Při zvažování výnosů je třeba
vzít v úvahu nikoli způsobenou škodu, ale pravděpodobný výnos při zpeněžení získané
hodnoty nebo výši ušetřených finančních prostředků. Dále racionální osoba zvažuje
pravděpodobnost toho, že bude dopadena (certainty of punishment), stíhána, odsouzena a
potrestána. Pravděpodobnost stíhání je logicky vyšší než pravděpodobnost uložení trestu,
tudíž je třeba zohlednit jak pravděpodobnost zahájení prověřování, tak i pravděpodobnost
uložení trestu. Třetí veličinou, se kterou je třeba počítat, je druh a výše předpokládaného
trestu (severity of punishment). Pravděpodobnost potrestání a výše trestu by měly mít při
rozhodování racionální osoby stejnou váhu.55
Od napsání výše popsané průlomové práce Garyho Beckera bylo sepsáno mnoho
studií o tom, zda míra zločinu reflektuje změny ve vymahatelnosti práva či změny ve výši
a druhu sankce (tedy výkyvy odstrašujícího efektu). Vytvoření teoretického rámce pro
tento druh výzkumu bylo bezpochyby velkým přínosem, neboť může pomoci určit, zda
dávat více prostředků do zvýšení pravděpodobnosti dopadení. Tím pomáhá Ekonomická
analýza práva odpovědět na první sérii otázek ohledně toho „kolik pachatelů by mělo
zůstat nepotrestaných“. S ohledem na základní předpoklad ekonomie týkající se nedostatku
zdrojů, by prostředky vynaložené státem na dosažení téměř nulové míry zločinu chyběly
na dosažení jiných stejně potřebných cílů (fungujícího zdravotnictví, vzdělávání, budování
infrastruktury atd.).56 Podle ekonoma George Stiglera se musí společnost vzdát úplné
vynutitelnosti práva pro jeho nákladnost. „Rozsah vynutitelnosti zákonů závisí na velikosti
prostředků tomu věnovaných“57
Dle poznatků Garyho Beckera se z teoretického hlediska z pohledu efektivity
vynaložených prostředků vs. výsledků vyplatí zvyšovat sankce finančním postihem a
udržovat nízkou míru vymahatelnosti.58 Důvod je zřejmý – za účelem zvýšení peněžitého
trestu musejí být z veřejných prostředků vynaloženy nulové nebo velmi nízké náklady,
53

Harold Winter, Issues in Law & Economics (London: University Chicago Press, 2017), 145.
Ibid.
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zatímco v případě zvýšení délky trestu odnětí svobody rostou i na to vynaložené náklady
z veřejných rozpočtů. Zvyšování pravděpodobnosti dopadení a odsouzení je taktéž spojeno
s významnými investicemi z veřejných rozpočtů.
Nejen kritici tohoto závěru, ale i samotný autor upozornil na meze doporučeného
řešení. Předně, pokud výše finanční sankce přesáhne určitou mez, která je u každého
pachatele jiná, zvyšování výše sankce již ztrácí odstrašující vliv. Není-li v silách pachatele,
a to ani v budoucnu, splatit určitou finanční sankci, je pak již z hlediska pachatele
nepodstatné, dosahuje-li pro něj sankce nesplatitelné výše nebo výše desetkrát vyšší – stále
jde o pro něj neuhraditelnou částku. Zvýšení sankce pak postrádá odstrašující efekt.59
Pouhá finanční sankce, je-li následně užita na provoz systému ukládání sankcí, taktéž
zvyšuje riziko, že vyšetřování se zaměří jen na získávání co největšího množství
finančních prostředků, budou zanedbávány jiné povinnosti a v důsledku toho může dojít i
k neoprávněným vyšetřováním.60
Dalším faktorem negujícím nastavený předpoklad je, že pro určité pachatele může
být důležitější veličinou pravděpodobnost odhalení než výše trestu. 61 Jako příklad mohou
sloužit příslušníci svobodných povolání, v jejichž případě i nízký trest nevyváží
skutečnost, že mohou přijít o oprávnění vykonávat nadále svoje povolání v rámci kárného
řízení před komorou, případně stačí, poškodí-li se jejich renomé mezi klienty. Výše sankce
je pak pro ně méně významná než to, že přijdou o budoucí zakázky nebo o možnost svoje
povolání vykonávat. Proti výše uvedenému předpokladu svědčí i zkušenosti, dle kterých
příliš vysoké sankce dostávají pachatele do dluhové spirály, která má negativní
celospolečenské dopady. Obdobná situace jako v případě fyzických osob panuje i
v případě právnických osob, neboť společenské náklady spojené s krachem např.
obchodních korporací nese řada dalších subjektů (dodavatelé, odběratelé, klienti,
zaměstnanci či stát). Pokud by byl potrestán vysokým trestem jen zlomek případů porušení
práva, vyvolávalo by to nejspíš i odpor veřejnosti. Právo jako systém by se mělo pokoušet
o dosažení spravedlnosti. Pokud by se udílení trestů rovnalo loterii, byl by narušen princip
rovnosti před zákonem.
Racionální uvažování o trestné činnosti lze předpokládat u zkušených pachatelů.
Teorie nevyžaduje, aby měl zločinec perfektní informace typu statistik, ale pouze to, aby si
uvědomoval pravděpodobnost či možnost svého potrestání (například skrze informace
z médií).62 V oblasti daňové optimalizace uvažování tak, jak je popsáno ekonomickou
analýzou kriminality, bezpochyby existuje, neboť řada společností se zaměřuje na
poskytování poradenství v oblasti daní63, má potřebné zkušenosti a umí vyhodnotit, která

59

Ibid, 151.
Ibid, 152.
61
Ibid, 152.
62
Ibid, 159.
63
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praktika bude správcem daně považována za daňový únik a která za neetickou, avšak
nikoli protiprávní. Ostatně pro nadnárodní společnosti jsou úspory na daních velkým
tématem, tudíž některé z nich mohou mít v dané oblasti taktéž potřebnou expertízu.
I členský stát může být schopen kalkulu popsaného ekonomickou analýzou práva.
Členské státy řadu let soutěží o potenciální výnosy z korporátních daní, jsou dlouhodobě
členy mezinárodních organizací a integračních uskupení, tudíž i ony vědí, co je
akceptovatelné a co již ne. Zároveň vědí, jaká nebezpečí či sankce jim mohou hrozit.
To, co všechny aktéry (nadnárodní společnosti, členské státy, EU, OECD)
momentálně spojuje, je skutečnost, že pravidla hry se nyní radikálně mění, tudíž všichni
aktéři čelí určité míře nejistoty ohledně budoucího výkladu pravidel.
Kromě zkušeností hrají v rámci konceptu roli i možnosti „racionální osoby“
dopouštět se trestné činnosti. Již v článku Garyho Beckera bylo zmíněno, že „osoby
páchají trestnou činnost, je-li předpokládaný užitek z trestné činnosti vyšší, než kdyby daná
osoba využila svůj čas a zdroje k jiné aktivitě. Některé osoby se tedy stanou
„kriminálníky“ ne proto, že by se jejich motivace lišila od ostatních, ale protože užitek,
který získají, a náklady, které vynaloží, se liší od ostatních.“64
Předesílám, že ekonomickou analýzu kriminality budu využívat při zkoumání zóny
práva, která by se dala nazvat jako šedá, tzn. nejde o praktiky, které lze nazvat daňovými
úniky, ale o praktiky, které lze zařadit do oblasti tzv. agresivního daňového plánování. Jde
tedy o praktiky, které může právo postihovat, ale nikoli trestněprávně.
Situace v oblasti daňové optimalizace se v posledních letech radikálně mění a
postupy, které byly doposud považovány za pouhé umožňování využívání mezer, jsou nyní
podrobně přezkoumávány.65 Evropská unie doposud využívá „blaming and shaming“
postup vůči členským státům jen velmi opatrně.66 Otázka, zda se mají členské státy čeho
bát, bude jedním z předmětů zkoumání této práce. Díky měnícímu se prostředí, zkušenosti
společností poskytujících poradenství v oblasti daní a zkušenosti samotných nadnárodních
společností nyní nemusejí stačit pro vyhodnocení toho, zda je porušení pravidel
racionálním krokem. Měnící se pravidla hry mohla ovlivnit pravděpodobnost provedení
šetření, výši a druh sankce a druhy sankcionovaných jednání.
Ekonomickou analýzu kriminality lze v rámci této práce využít při vyhodnocení
postoje členských států k možnosti podrývat snažení EU. Konkrétně je možné vyhodnotit,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0310
(staženo 23.3.2019).
64
Gary Becker, „Crime and Punishment: An Economic Approach“, Journal of Political Economy, Columbia
University, https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/259394 (staženo 18.11.2018), 116.
65
Příkladem je postup Evropské komise proti veřejným podporám nadnárodním společnostem, kdy jsou
přezkoumávána daňová rozhodnutí vydaná členskými státy.
66
Viz například rétorika, kterou volí Evropská komise. „Komisař EU pro ekonomiku a finanční záležitosti
Pierre Mosivici vyjmenoval 7 členských států, které znepokojují svými politikami agresivního daňového
plánování“, jmenovanými zeměmi byly Belgie, Kypr, Maďarsko, Nizozemsko, Malta, Lucembursko a Irsko.
Na druhou stranu v rámci studií ze série Taxation Papers se zkoumá, zda jsou členské státy vystaveny
agresivnímu daňovému plánování. Tove Maria Ryding, „Tax sweethard deals between multinationals and EU
countries at record high“, Eurodad (březen 2018), http://www.eurodad.org/files/pdf/1546881-tax-sweetheartdeals-between-multinationals-and-eu-countries-at-record-high.pdf (staženo 31.3.2018), 1; „Aggressive tax
planning indicators“, Institute of Advance Studies, CPB, DONDENA, Taxation Papers, Working Paper no.
71(2017), https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_papers_71_atp_.pdf (staženo
25.4.2018).
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jaký postup je teoreticky výhodný z hlediska ekonomie kriminality (zde spíše ekonomie
umožňování obcházení práva). Předpokládám, že členské státy mají informace o fungování
právního systému, hrozících sankcích pro ně a pro subjekty, kterým nabízejí bezpečný
přístav stejně jako o pravděpodobnosti odhalení a usvědčení. Díky tomu jsou schopny
kalkulovat potenciální zisky a rizika. Dále je možné využitím ekonomické analýzy
kriminality predikovat postup nadnárodních společností.
Bez ohledu na skutečnost, že jde o teorii, která byla ex post mnohokrát testována na
statistických datech, půjde stále jen o predikci. Nepůjde o ex post hodnocení založené na
statistických datech, protože ta zatím nejsou k dispozici. Kromě samotné koncepce je nutné
brát ohled i na její známá omezení.
V rámci analýzy jsem se rozhodla zaměřit na následující kritéria:
a) hrozící sankce,
b) pravděpodobnost uložení sankce,
c) zhodnocení odstrašujícího efektu sankce d) skutečnost, zda hrozí uložení sankce
z hlediska cost-benefit analýzy,
plošně či pouze v určitých specifických
případech.
Daná kritéria jsem zvolila z důvodu jejich relevance, neboť všechna mohou ovlivnit
odstrašující efekt sankce. Dále jsem zvolila tato kritéria, protože věřím, že analýza
právního textu mi na ně může přinést alespoň omezenou odpověď.

Sumarizace teorie analýzy práva
V rámci diplomové práce bude testována aplikace nových právních norem na již
známé a členskými státy používané způsoby umožňování agresivního daňového plánování.
Konkrétně bude testováno, zda nové právní normy mohou zabránit opakování daných
schémat. Kromě samotného konstatování, zda nové normy zabraňují umožňování
identických schémat, se však zaměřím i na otázku do jaké míry tomuto může nová právní
úprava zabránit respektive, jaké jsou její limity. V rámci analýzy právních textů se
zaměřím na kritéria popsaná v části práce „Ekonomický přístup k právu“, která jsou
založena na konceptech známých z Law and Economics, tj. na analýzu transakčních
nákladů spojených s vymáháním práva a na analýzu hrozících sankcí. Konkrétně se
zaměřím na kritéria:
a) jasnost právní normy a s ní spojená
právní jistota,
c) existence informační asymetrie,
e) hrozící sankce,
g) zhodnocení odstrašujícího efektu sankce,

b) rychlost vymožení práva,
d) identifikace s právní normou,
f) pravděpodobnost uložení sankce,
h) skutečnost, zda hrozí uložení sankce
plošně či pouze v určitých specifických
případech.

Zatímco koncepty z přístupu Law and Economics poskytly ukazatele pro určení, jaká
kritéria budou pozorována, níže načrtnutý postup analýzy právních textů vysvětlí, jak bude
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obsahová analýza textu probíhat, resp. na co se bude zaměřovat. Dodávám, že cílem této
kapitoly není zevrubný popis všech aspektů práva, které budou zkoumány, ale spíše
nastínění příkladného výčtu.
Pro přiblížení základních konceptů teorie práva čtenáři je třeba jej první seznámit se
strukturou právní normy. Právní normy mají obvykle trojčlennou strukturu, která má
podobu podmíněné věty (implikace):
-

„jestliže je p (hypotéza), pak nastává q (dispozice), není-li q, nastupuje r (jinak rsankce).“67

„Tato logická podoba právní normy vyplývá z jejího charakteru jako pravidla
chování.“68 V hypotéze bývají stanoveny podmínky, které musejí „nastat, aby pravidlo
působilo a mohlo se uplatnit na jednotlivé případy.“69 Hypotéza obvykle stanovuje okruh
situací, adresátů normy či časovou působnost, za které se pravidlo chování uplatní. Druhá
část právní normy nazývaná dispozice, obsahuje samotné pravidlo chování, tedy určitý
zákaz, příkaz nebo dovolení. Třetí část právní normy – sankce, přichází jako možnost do
hry, dojde-li k naplnění hypotézy a adresát normy se zachová v rozporu s dispozicí. První a
třetí část normy obsahující hypotézu a sankci nemusejí být vždy součástí struktury právní
normy.70
Jasnost právní normy
Tento požadavek na právní normu se týká především použitého právního jazyka.
Volená slova musejí mít jednoznačný a srozumitelný význam, pravidlo chování musí
obsahovat vnitřní logiku a umožňovat konstantní výklad. O nejasnosti právní normy lze
hovořit v případech, kdy ji nelze překlenout ani běžnými metodami právní interpretace
textu (jazykovým, systematickým, logickým, teleologickým či historickým výkladem).
Použité právní pojmy, ať už jsou v rámci dané právní normy vymezeny unikátně nebo jsou
již vymezeny jiným právním předpisem či judikaturou, by neměly být vymezeny vágně a
každý použitý právní pojem by měl mít jen jeden význam. 71 Není-li právní norma
dostatečně jasná jejím adresátům i subjektům, které jí budou používat (například úřadům či
soudům), hrozí právní nejistota ohledně výkladu normy.
Právní normy by měly mít dle teorie práva řadu rysů. Předně by měly stanovovat
pravidla chování tak, aby pod abstraktní pravidlo chování mohla být podřazena určitá
reálná situace. Pokud jsou však právní normy příliš abstraktní, jde již spíše o právní
principy72 než o právní normy. Normy se liší také v míře obecnosti při stanovení hypotézy,
Aleš Gerloch, Teorie práva, 5. upravené vydání (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009),
36.
68
Ibid.
69
Ibid, 36 - 37.
70
Jaromír Havránek a kolektiv, Právní teorie (Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2013), 146.
71
Aleš Gerloch, Teorie práva, 5. upravené vydání (Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009),
99.
72
Ibid, 32. „Právní principy jsou vysoce abstraktními pravidly chování, která díky své abstraktnosti řídí
proces tvorby norem, jejich interpretaci a následně i aplikaci.“ Na jejich základě je do velké míry právní řád
každé země postaven. Pro ilustraci, mezi právní principy platící v České republice patří například: smlouvy
67
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dispozice a sankce. Je sice běžné a v některých případech i žádoucí, aby byl v rámci právní
normy ponechán prostor pro uvážení soudu či jiného orgánu, nicméně prostor pro právní
uvážení nesmí hraničit se zvůlí. Problematickými mohou být naopak i tzv. kazuistické
normy, tedy normy, které upravují jen velmi úzké množství situací. V případě přílišné
kazuičnosti normy hrozí, že právní norma reagující na určitou úzkou praxi brzy „zastará“,
protože se praxe v průběhu času vyvine natolik, že normu bude možné aplikovat již jen
sporadicky.73
Možnost pro obcházení právních norem nebo pro jejich přizpůsobení si dle potřeb
skýtají i tzv. neurčité právní pojmy.74 Pro představu, jde o koncepty nebo formulace, které
díky své vágnosti ponechávají prostor pro výklad daného státu skrze judikaturu či praxi.
Jako typický příklad neurčitého právního pojmu slouží „rozpor s dobrými mravy“. Prostor
pro uvážení ponechávají i formulace typu „členský stát může…“.
Další možnost, jak obcházet unijní normy, ponechávají tzv. blanketové normy. Jde o
odkazy obsahující zmocnění jinému orgánu k vydání podrobnější obvykle podzákonné
právní úpravy.75 Praxe blanketových norem má velmi dobrý důvod především v případech,
kdy blanketová norma obsahuje velmi přesné údaje, které se v čase relativně rychle mění.
Pravidelně aktualizovat podzákonné právní předpisy je výrazně jednodušší než pravidelně
podstupovat legislativní proces. Nicméně pro obcházení norem práva EU by členskému
státu stačilo pouze vydat velmi mírnou blanketovou normu, neboť tato technická norma má
potenciál paralyzovat aplikovatelnost unijní normy v daném členském státě.
Rychlost vymožení
Rychlost vymožení práva lze do velké míry zkoumat především pomocí statistik
zaměřujících se na ukazatele, jako jsou průměrná délka řízení či šetření. Právní analýza
však může při určování rychlosti vymožení práva pomoci pouze omezeně, a to při analýze
možností, které mohou hladké vymožení práva pozdržet či zhatit (opravné prostředky,
možnost vymožení plnění po vydání pravomocného právního titulu apod.).
Informační asymetrie
Pro posouzení výše transakčních nákladů je třeba zohlednit to, jaké má daňový orgán
vstupní informace na počátku šetření a jaké má vyšetřovací pravomoci.
Identifikace s normou
Svojí roli při rozhodování lidí hraje i sebeidentifikace s potřebou normu dodržovat.
Pokud adresátům norem nehrozí sankce za porušení normy a adresáti navíc s existencí
dané normy principiálně nesouhlasí, pak je pravděpodobnost dodržování normy poměrně
malá. V případě členských států nelze měřit míru identifikace pomocí analýzy právního
textu, přesto lze nalézt informace či náznaky, ze kterých plyne, zda a jak byla norma
se mají dodržovat, nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého chování, neznalost práva neomlouvá či princip
rovnosti před zákonem.
73
Příkladem může být určení určitých praktik při online prodeji, které podléhají zdanění. Jak se technologie
vyvíjejí, ztrácejí určité způsoby prodeje zákazníky, zatímco jiné v rámci normy nepojmenované praktiky či
technologie se začínají využívat hojně či zcela nově.
74
Jaromír Havránek a kolektiv, Právní teorie (Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2013), 149.
75
Ibid, 166.
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adresáty přijata. Jako dobrý příklad může sloužit reakce Irské republiky proti rozhodnutí
Evropské komise o tom, že země poskytla společnosti nedovolenou podporu. Předně se
Irská republika proti rozhodnutí Komise odvolala a zároveň rozhodnutí veřejně kritizovali
představitelé země. V tomto případě lze předpokládat, že se daný členský stát s výkladem
Komise neztotožnil.76
Sankce
Obecně je vynutitelnost právní normy jedním z pojmových znaků práva.77 Tento
znak sice může absentovat (u tzv. imperfektních norem), nicméně pokud pravidlo chování
ukládá adresátům určité povinnosti, pak je žádoucí, aby právní norma obsahovala i sankci
pro případ nesplnění. Sankce v systému práva plní výchovnou, preventivní a represivní
funkci.78 V rámci analýzy obsahu sankční části právní normy se zaměřím na 4 kritéria
sankce:
 výši hrozící sankce,
 pravděpodobnost uložení sankce,
 zhodnocení
odstrašujícího
efektu  skutečnost, zda hrozí uložení sankce
sankce (z hlediska cost-benefit analýzy
plošně či pouze v určitých specifických
či z hlediska postavení adresáta)
případech.
Výše hrozící veřejnoprávní sankce bývá z hlediska analýzy textu jednoduše
dohledatelnou veličinou, tedy minimálně rozptyl možné sankce. Opačná situace nastává
v případě soukromoprávních sankcí (typicky náhrady škody), kdy je určení výše sankce
otázkou dokazování a často i rozsáhlé polemiky před k tomu zmocněným orgánem. Při
posuzování výše soukromoprávní sankce v rámci cost-benefit analýzy lze při posuzování
nákladů porušení práva vycházet z obvyklých složek náhrady škody, tj. skutečná škoda
odvíjející se od ceny věci v době jejího poškození, ušlého zisku, případně náhrady
nemajetkové újmy.
Posouzení pravděpodobnosti uložení sankce nebude s ohledem na novost právní
úpravy možné provést s potřebnou přesností. Nicméně bude možné alespoň identifikovat
existenci znaků vypovídajících o pravděpodobně nižší vymahatelnosti práva, přičemž tyto
znaky mohou být spojeny například s tím, který orgán sankci ukládá či jak široké má
kompetence apod. Vliv bude mít taktéž složitost prokazování porušení práva či skutečnost,
zda daňový orgán čelí významné informační asymetrii ve svůj neprospěch (viz výše).
Odstrašující efekt sankce je třeba zkoumat ve spojitosti s výší sankce a odhadovanou
pravděpodobností jejího uložení. Pro některé subjekty nemá uložení sankce zvláštní
význam, byl-li pro ně postup z hlediska retrospektivní cost-benefit analýzy výhodný.79 Pro
jiné subjekty má naopak uložení sankce větší význam než výše sankce. Z tohoto důvodu je
třeba zohlednit i postavení a pravděpodobné preference adresáta sankce.
Poslední ze zkoumaných kritérií - skutečnost, zda hrozí uložení sankce plošně či
pouze v určitých specifických případech, je znovu ryze právní a při jejím zkoumání je
„Dublin claims Brussels exceeded powers over Apple tax”, Financial Times,
https://www.ft.com/content/b8352faa-c544-11e6-8f29-9445cac8966f (staženo 6.2.2019).
77
Jaromír Havránek a kolektiv, Právní teorie (Plzeň: Vydavatelství Aleš Čeněk, 2013), 29.
78
Ibid, 147.
79
V některých případech o odstrašujícím efektu vypoví více až širší kontext, např. daňová amnestie v USA.
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třeba nahlédnout do ustanovení týkajících se časové, teritoriální, osobní a věcné působnosti
normy.80 Plošné využití normy může také ohrozit nevhodně zvolená hypotéza či nízká
obecnost právní normy. Je samozřejmě na vůli zákonodárce, na jaké případy se bude
norma vztahovat. Nízký respekt k potenciální sankci však mohou vzbudit případy, kdy
špatné nastavení neodůvodněně, účelově či fakticky diskriminuje určité skupiny adresátů.

Přehled literatury a pramenů
Teoretický základ analýzy práva v rámci této diplomové práce spočívá na
konceptech, které světu dala ekonomická analýza práva, známá také jako Law and
Economics. V rámci teoretické části práce jsou představeny transakční náklady jako
překážka snadné vymahatelnosti práva, která může vést i k ne/vědomému nevymáhání či
obcházení práva ze strany členských států. Při vysvětlení fenoménu transakčních nákladů
nebylo možné využít jako podklad originální vědecké články, které koncept představily81,
protože jejich autor pouze existenci tohoto fenoménu naznačil a nijak jej více nerozvedl.
Transakční náklady i přesto, že byly poprvé v hrubých rysech načrtnuty již ve 30. letech,
byly ekonomickou komunitou plně rozpracovány až o řadu desetiletí později. Využita byla
tedy především odvozená literatura, jmenovitě publikace Law and Economics od Roberta
B. Cootera Jr. a Thomase Ulena a v češtině vydaná publikace od Jana Broulíka a Jana
Bartošky Ekonomický přístup k právu.82 Pro doplnění širšího pohledu na danou
problematiku byla zapracována řada dalších článků či výňatků z učebnic na dané téma.
Za účelem hodnocení odstrašujícího účinku sankcí byly do teoretické části práce
zpracovány poznatky ze směru ekonomické analýzy kriminality a ukládání trestů. Základní
publikací, ze které jsem vycházela, byla kniha Harolda Wintera Issues in Law &
Economics83, konkrétně kapitola týkající se racionality kriminality. Výhodou dané
publikace oproti původním zdrojům byl určitý nadhled a sumarizace některých již
proběhlých výzkumů. Dnes již etablovaný směr výzkumu byl započat článkem jeho
zakladatele Garyho Beckera nazvaným Crime and Punishment: An Economic Approach.84
S ohledem na skutečnost, že metodou práce je obsahová analýza právních textů, byly
v rámci teoretické části práce představeny i některé ze základů teorie práva. Analýza
právního textu je konkrétně zaměřena na to, zda systém práva nevykazuje některé znaky,
které ekonomická analýza práva považuje za problematické. K představení vybraných
znaků práva, byly využity především učebnice Teorie práva autora Aleše Gerlocha a
Právní teorie od Jaromíra Havránka.85
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84
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Analytická část diplomové práce sestává ze dvou případových studií, tudíž využívané
prameny práce lze rozdělit dle jejich tématiky. To, co užité prameny spojuje, je jejich
relativní novost. Drtivá většina titulů, které byly při psaní práce použity, vznikla po roce
2010, což je způsobeno zvýšeným zájmem o téma korporátního zdanění během finanční
krize a po ní. Dále literaturu spojuje skutečnost, že debata o dalších krocích reforem stále
probíhá. Většina zdrojů, které o reformách referují, jsou určitým způsobem citově
zabarvené (někdy dokonce i názorově vyhrocené) a je z nich cítit často buď zjevná
kritičnost či nekritičnost jejich autorů. Většina zdrojů, které byly při zpracování této práce
využity, byly napsány v anglickém jazyce. Posledním společným znakem využitých
pramenů je, že téměř nejde o monografie, neboť jak již bylo řečeno, situace na poli
reforem korporátních daní se v EU stále mění, publikace jsou obvykle novějšího data a
kratšího rozsahu.
Mezi publikace či studie, které mají širší záběr, než jen že vypovídají o určitém
konkrétním způsobu optimalizace či o konkrétní legislativě, bych zařadila jedinou
monografii, která je v práci široce užita, od české autorky Ludmily Klimešové nazvanou
Daňová optimalizace.86 Kniha nabízí obsáhlý výklad o problematice optimalizace z řady
různých úhlů. Kniha byla vydána v roce 2014, a ačkoli se v ní neodráží současný vývoj
v legislativě Evropské unie, témata, o kterých autorka pojednává, jsou velmi podrobně a
pro laika srozumitelně zpracovaná. Výhodu spatřuji i v tom, že kniha je napsaná v českém
jazyce, díky čemuž má český čtenář možnost seznámit se i s českou terminologií.
Mezi stěžejní zdroje lze zařadit práci Clemense Fuesta, Christopha Spengela,
Katharine Finke, Josta H. Heckemeyera a Hannah Nusser nazvaná Profit Shifting and
“Aggressive” Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for Reform.87
Studie pojednává o některých obvyklých strukturách daňového plánování a s odstupem
hodnotí možnosti mezinárodního společenství a EU, jak zabránit dvojímu nezdanění. Tyto
možnosti následně hodnotí z hlediska jejich předpokládané účinnosti či politické
průchodnosti.
Jako obsahově velmi vydařené a cizími zdroji často citované zdroje, které jsou znovu
obecnějšího charakteru, bych zařadila studii Study on Structures of Aggressive Tax
Planning and Indicators vytvořenou Ramboll Management Consulting and Corit Advisory
a report Aggressive Tax Planning Indicators – Final report zpracovanou Institute for
Advanced Studies ve spojení s CPB a DONDENA.88 První ze studií představuje hodnocení
jednotlivých členských států z hlediska toho, jaká pravidla zabraňující agresivnímu
daňovému plánování obsahuje jejich daňové zákonodárství. Druhý report je tematicky
Ludmila Klimešová, Daňová optimalizace (Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014).
Clemens Fuest, Christoph Spengel, Katharina Finke, Jost H. Heckemeyer a Hannah Nusser, „Profit
Shifting and “Aggressive” Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for Reform“, Centre for
European Economic Research, Discussion Paper No. 13-078 (říjen 2013), http://ftp.zew.de/pub/zewdocs/dp/dp13078.pdf (staženo 22.9.2018).
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Corit Advisory, Taxation Papers, Working Paper no. 61 (prosinec 2015),
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_a
nalysis/tax_papers/taxation_paper_61.pdf (staženo 21.4.2018); „Aggressive tax planning indicators“,
Institute of Advance Studies, CPB, DONDENA, Taxation Papers, Working Paper no. 71(2017),
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_papers_71_atp_.pdf (staženo 25.4.2018).
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obdobný, zabývá se však vystavením jednotlivých států praktikám agresivního daňového
plánování, které je dovozeno z makroekonomických dat či obecných dat o místním
daňovém systému. Obě práce jsou součástí série Taxation Papers, kterou vydává Evropská
komise s cílem šířit analýzy Generálního ředitelství pro daně a cla a přispět do debaty o
zdanění v EU.
Zbytek pramenů v rámci analytické části práce je úzce tematicky spojen s
jednotlivými způsoby optimalizace či legislativními návrhy. Jako prameny byly využity
jak tzv. měkké dokumenty (sdělení a jiné doprovodné materiály), tak i tvrdé dokumenty
(rozhodnutí, směrnice a nařízení EU včetně jejich návrhů). Zbylé využité prameny mají
podobu studií, článků z odborných časopisů či propagačních materiálů konzultačních
společností.
Při vytváření analytické části práce hrálo klíčovou roli několik odborných textů,
které se svým zaměřením do určité míry shodovaly s výzkumným záměrem práce.
K vypracování hodnocení možností obcházení pravidel v oblasti státních podpor výrazně
přispěl článek od Anny Gunn a Jorise Lutse TAX Rulings, APAs and State Aid: Legal
Issues89 z časopisu EC Tax Review a článek Françoise-Charlese Laprévota a Nikolaase
Van Robbroecka Three Years of EU State Aid Review of Tax Rulings: Taking a stock.90
K vypracování hodnotící části práce o pravidle ovládaných zahraničních společností
podstatně přispěl článek od Tilla Mosera a Svena Hentschela The Provisions of the EU
Anti-Tax Avoidance Directive Regarding Controlled Foreign Company Rules: A Critical
Review Based on the Experience with the German CFC Legislation, který byl vydán
v časopise Intertax.91 Informace o fungování IP boxů byly čerpány především ze studie
nazvané Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D92 ze série Taxation Papers
a z práce Centra pro evropský ekonomický výzkum od Lisy Evers, Heleny Miller a
Christopha Spengela nazvané Intellectual Property Box Regimes: Effective Tax Rates and
Tax Policy Considerations.93

Metodologie
V rámci analytické části práce je užita metoda obsahové analýzy primárních zdrojů,
Anna Gunn, Joris Luts, „TAX Rulings, APAs and State Aid: Legal Issues“, EC Tax Reviewč. 2, Kluwer
Law International BV (2015), http://www.kluwerlawonline.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo 4.5.2019).
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François-Charles Laprévote, Nikolaas Van Robbroeck, „Three years of EU State Aid Review of Tax
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Till Moser, Sven Hentschel, „The Provisions of the EU Anti-Tax Avoidance Directive Regarding
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„Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D”, Working Paper no. 57 (2015),
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_a
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zejména směrnic, nařízení doporučení, jejich návrhů, judikatury Soudního dvora Evropské
unie a nezávazných materiálů Komise. Předmětem zkoumání naopak nejsou právní
předpisy členských států, které představují transpozici daných právních předpisů, protože
cílem práce není zkoumat implementaci pravidel na národní úrovni.
Analýza bude probíhat kombinací analýzy právních textů a ekonomické analýzy
práva. Zatímco analýza právního textu bude probíhat dle postupů známých z teorie práva,
ekonomická analýza práva bude probíhat zapojením konceptů transakčních nákladů a
ekonomické analýzy kriminality. Zatímco kritéria určená ekonomickou analýzou práva
budou určovat na co se při zkoumání právního textu zaměřit, právní teorie vypomůže
s určením, jak právní text zkoumat. Respektive, ekonomická analýza práva bude sloužit
k určení toho, jaká kritéria mají být zkoumána a proč, teorie práva vypomůže s tím, jak by
měl probíhat výzkum právních norem při analýze naplnění daných kritérií. Zvolený postup
by měl zohlednit to, že za fasádou právní úpravy postupu proti daňové optimalizaci, či
nově agresivnímu daňového plánování, se skrývá především ekonomický kalkul, který je
třeba zkoumat prizmatem ekonomie, nicméně zkoumané právní normy hovoří jazykem
práva.
Jednotlivé obsahové analýzy právních textů ve svém souhrnu tvoří dvě samostatné
případové studie. Případové studie jsou zaměřeny na vymezená známá schémata daňového
plánování, která se Evropská komise snaží různými způsoby (novými právními předpisy i
skrze rozhodování Komise či soudů Unie) eliminovat nebo alespoň limitovat. Cílem těchto
případových studií je identifikovat slabiny nástrojů regulace a dovodit z nich, zda lze na
základě stanovených kritérií předpokládat, že novou právní úpravu budou moci členské
státy obcházet a jaké tudíž budou limity vymahatelnosti pravidel.

Koncepty využívané v rámci diplomové práce
Daňová soutěž
Existence daňové soutěže je široce přijímána a to jak v rámci vědecké veřejnosti, tak
i politiky.94 „Od 80. let minulého století se daňový základ95 rozšiřuje a sazby daně klesají,
především na poli daně z příjmů právnických osob. Badatelé se shodují, že daňová soutěž
týkající se mobilních aktiv utváří tuto změnu.“96 Viditelný rozdíl je zřejmý při porovnání
průměrné výše daňové sazby v porovnávaných kapitalistických demokraciích 97, která
Thomas Rixen, „From double tax avoidance to tax competition: Explaining the institutional trajectory of
international tax governance”, Review of International Political Economy, Social Science Research Center
Berlin, vol. 18, is. 2 (říjen 2010), https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09692290.2010.481921
(staženo 26.10.2018), 198.
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Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, definuje daňový základ v § 23
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v roce 1982 dosahovala 49 % a v roce 2010, kdy dosahovala 28 %.98 „V OECD klesla
průměrná daňová sazba ze 49,1 % v roce 1985 na 34,5 % v roce 2007.“99
Zákonné sazby daně z příjmů právnických osob v letech 1995 - 2014100

„Zatímco daňové zatížení kapitálu (mobilního, vysoce příjmových osob) je
postupně snižováno, daňová zátěž týkající se relativně nemobilních aktivit jako je práce či
spotřeba roste.“101 Existenci posunu v rozložení daňové zátěže potvrzují i statistická data.
Průměrná výše korporátních daní ve světě i v EU má konstantní klesající trend. Klesající
výše sazby korporátních daní byla částečně vyvážena rozšiřujícím se daňový základem 102,
přesto je klesající trend zřejmý. Zvyšování daňového zatížení společností by za současných
podmínek dopadlo především na podniky, které praktiky daňové optimalizace nemohou
využívat v takovém rozsahu jako nadnárodní společnosti. Trend snižování přímých
korporátních daní je doprovázen zvyšováním nepřímých daní, odvodů a daňového zatížení
práce obecně, což ohrožuje zaměstnanost.103 Evropská unie je regionem s nejvyšší
průměrnou daňovou zátěží, což je zapříčiněno rozvinutých sociálním systémem.104
Z tohoto důvodu také nacházejí snahy BEPS o změny v EU pochopení.
Existuje několik teorií ohledně způsobu, jak probíhá daňová soutěž. Dle jedné
z teorií nazývané Stackelberg leadership model, byla daňová soutěž zahájena Spojenými
státy a jejich reformou Tax Reform Act z roku 1986. Tato reforma údajně rozeslala první
98
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100
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šokovou vlnu, na kterou zbytek světa zareagoval reformou vlastního systému z obavy, že
se mobilní kapitál přesune do Spojených států. Některými badateli jsou Spojené státy
považovány dodnes za tzv. Stackelbergova lídra a předznamenávají to, jak budou jednat
ostatní státy.
Druhou výraznou teorii představili autoři Basinger a Hallerberg v roce 2004. Dle
jejich vysvětlení státy přistoupily a přistupují k reformám současně. Normotvůrci různých
států věnují daňové reformě snahu úměrnou politickým a ekonomickým nákladům.
Zároveň však pozorují i dění u ostatních soutěžitelů (států) a reagují na ekonomické a
politické signály úpravou daňového zatížení ve svých zemích.
Odlišné vysvětlení příčin a fungování daňové soutěže představil ve svém článku
Thomas Rixen105, dle kterého má daňová soutěž mnohem hlubší kořeny než v 80. letech.
Dle jeho chápání má současný daňový systém své kořeny ve 20. a 30. letech, kdy byl
vystaven způsobem, který zabraňuje dvojímu zdanění a tím umožňuje rozvoj
mezinárodního obchodu. Již od 60. let dochází k nižšímu zdanění, než by odpovídalo
daňovému základu. Snaha zabránit dvojímu zdanění přispěla k tomu, že dochází dle autora
čím dál více k dvojímu nezdanění. Státy odmítají nastavený systém hlouběji měnit či
korigovat. Vlády čelí situaci popsané v teorii her jako vězňovo dilema, kdy „nejsou
schopny vyřešit situaci kvůli konfliktu zájmů mezi velkými a malými státy a mocnými
společnostmi a dosahují pouze postupných, nepřímých a nekompletních reforem
systému.“106

Daňová optimalizace versus daňový únik
Termíny daňová optimalizace (nebo také vyhýbání se daňové povinnosti) a daňový
únik odpovídají anglickým výrazům tax avoidance a tax evasion. Základní rozdíl spočívá
v legálnosti, respektive ilegálnosti daného jednání. Zatímco daňový únik je nelegální,
daňová optimalizace je legální činností a otázkou je tudíž pouze legitimita daného postupu.
Ačkoli se hranice mezi těmito dvěma kategoriemi zdá z předchozího vysvětlení jasná,
v praxi může být hranice mezi těmito dvěma termíny nepříjemně tenká. Dle Ludmily
Klimešové dokonce mezi zákonným a nezákonným postupem „neexistuje přesná hranice,
ale plynulý přechod.“107 Přístupy ve vnímání tohoto přechodu se značně liší i v rámci
Evropy. Například „v legislativě některých zemí, jako je Nizozemí nebo Německo, je
porušením zákona každý čin, který jde proti záměru zákona. Naproti tomu legislativa
jiných zemí shledává využití mezer v daňových zákonech jako legální postup.“108 Další
rozdíl spočívá v tom, že zatímco daňová optimalizace vede k eliminaci či redukci daňové
povinnosti před tím, než vznikne, v případě daňových úniků dochází k obejití daňové
povinnosti, která již vznikla.109 Ve většině zemí v případě daňových úniků hrozí trestní
Thomas Rixen, „From double tax avoidance to tax competition: Explaining the institutional trajectory of
international tax governance”, Review of International Political Economy, Social Science Research Center
Berlin, vol. 18, is. 2 (říjen 2010), https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09692290.2010.481921
(staženo 26.10.2018), 197-227.
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sankce, naproti tomu v případech daňové optimalizace hrozí maximálně sankce dle
správního práva, respektive daňového práva.“110
V rámci této části práce je nutné zmínit, že výše uvedené dělení není jediné, se
kterým se čtenář může setkat. V některých případech jsou rozdíly v chápání obsahu daných
pojmů zapříčiněny rozdílnými lokálními podmínkami v různých jurisdikcích, někdy je
rozdílný výklad zapříčiněn odlišným pohledem na věc a často je možné se i setkat s tím, že
autoři používají tyto termíny jako zaměnitelné v domnění, že jde o synonyma. Například
dle článku autora Cihata Önera, ve kterém se věnoval terminologické analýze, je koncept
daňové optimalizace používán nekonzistentně i ze strany evropské legislativy a justice.111
V knize nazvané Daňová optimalizace od Ludmily Klimešové je daňová
optimalizace vymezována jako legální postup, který spočívá ve „využívání všech
dostupných zákonných ustanovení včetně uplatnění veškerých výjimek a daňových úlev,
mnohdy však také využívání mezer v daňových zákonech a souvisejících předpisech.“112
Optimalizace může být na jedné straně výsledkem využití zákonodárcem vytvořených
příležitostí, které vláda zamýšlela a domyslela jejich dopady, na straně druhé však může
být výsledkem neúmyslných pochybení nebo nedostatku koordinace mezi jurisdikcemi.
Velmi jednoduchou definici formuloval v rámci judikatury i Soudní dvůr Evropské unie,
dle kterého jde o „umělé uspořádání, jehož cílem je obejití daňových předpisů.“113
Některé jurisdikce rozeznávají rozdíl mezi přípustným a nepřípustným vyhýbáním se
placení daní (daňovou optimalizací). Za nepřípustnou optimalizaci je považována ta, která
„je dosažena transakcemi, které jsou skutečně provedené a legální, nicméně zahrnují
klamání, falešné záminky či zdánlivé struktury, díky čemuž jde o nepřímé porušení nebo
nesprávné použití daňových zákonů a smluv.“114 Přípustná daňová optimalizace spočívá
v chování, které je předvídané a umožněné zákonodárcem. Setkala jsem se i s názorem, že
daňová optimalizace je nepřímým porušením práva.115
V rámci diplomové práce se budu zabývat jak optimalizací, která je dle této definice
nepřípustná, tak i tou přípustnou, protože jak jsem již uvedla výše, práce se bude
zaměřovat i na schémata daňové optimalizace, která členské státy aktivně umožňují a EU
se jejich výskyt snaží omezit.

Agresivní daňové plánování
Termín agresivní daňové plánování116 má svůj původ ve Spojených státech
Legislation and Case Law“, EC Tax Review, vol. 27, is. 2 (2018),
http://www.kluwerlawonline.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo 23.6.2018), 97.
110
Ibid, 98.
111
Ibid, 111.
112
Ludmila Klimešová, Daňová optimalizace (Praha: Ústav práva a právní vědy, 2014), 47.
113
„Soudní dvůr EU definoval daňovou optimalizaci jako umělá opatření zaměřená na obcházení práva.“
Uvedeno v případu Lankhorst-Hohorst (C-324/00). Franklin Cachia,„Aggressive Tax Planning: An Analysis
from an EU Perspective“, EC Tax Review č. 5 (2017), http://www.kluwerlawonline.com.ezproxy.is.cuni.cz
(staženo 23.6.2018), 258.
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Franklin Cachia,„Aggressive Tax Planning: An Analysis from an EU Perspective“, EC Tax Review, 258.
115
Cihat Öner, „Is Tax Avoidance the Theory of Everything in Tax Law? A Terminological Analysis of EU
Legislation and Case Law“, EC Tax Review, 97.
116
Pojem agresivní daňové plánování je překládán z anglického spojení aggressive tax planning, případně
aggressive tax avoidance nebo abusive tax planning. Do češtiny bývá pojem překládán i jako agresivní
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amerických, kde označoval způsob daňového plánování, který směřuje proti duchu
daňových předpisů.117 Termín je nyní používán ve výstupech jak EU, tak i OECD, přičemž
hojně začal být užíván od začátku tohoto desetiletí. Jde o relativně nový pojem, který
nejspíš začal být užíván v souvislosti s potřebou používat výraz, který s sebou nese
negativní konotace. S termínem daňová optimalizace takto jednoznačně negativní konotace
spojeny nejsou. Daňová optimalizace je v myslích lidí spíše spojována s legitimním a
zákonným postupem.
OECD ve svých materiálech neuvádí obecně uznávanou definicí termínu. V rámci
pracovních dokumentů Ekonomického oddělení OECD je pojem vysvětlen následovně:
„agresivní daňové plánování nadnárodních společností, které uměle přesouvají zisky za
účelem minimalizace jejich globální daňové zátěže, zatímco respektují suverénní
rozhodnutí o výši zdanění.“118
EU definovala termín v rámci doporučení Komise ze dne 6. prosince 2012 o
agresivním daňovém plánování (2012/772/EU). Dle tohoto doporučení „agresivní daňové
plánování spočívá ve využívání drobných technických detailů jednoho daňového systému
nebo rozdílů mezi dvěma či více daňovými systémy za účelem snížení daňové
povinnosti.“119 Dále Komise dodává, že „agresivní daňové plánování může nabývat mnoha
podob. Mezi jeho důsledky patří dvojí odpočet (např. stejná ztráta je odečtena jak ve státě
zdroje, tak ve státě, ve kterém je společnost usazena) a dvojí nezdanění (např. příjem, který
není zdaněn ve státě zdroje, je ve státě, ve kterém je společnost usazena, od daně
osvobozen).“120 Ve srovnání s daňovou optimalizací je tedy obsah tohoto termínu vymezen
detailněji a má užší obsah. Mezi znaky lze zařadit to, že jde o praktiku:121
 umělou, které chybí komerční podstata,
 jejímž účelem je přemístění základu daně do jiné země s daňovým režimem, který
je pro daňového poplatníka příznivější,
 během níž dochází k přesunu zisků do jiné země bez reálného vztahu k dané zemi
(přesun není vázán na reálnou ekonomickou aktivitu),
 legální, při které se využívají rozdíly mezi vnitrostátními předpisy,
 v protikladu se záměrem vyjádřeným v právním předpisu, která využívá mezery a
nesoulady různých daňových systémů,
 jejíž legitimita je diskutabilní (v případě běžného daňového plánování, které je
umožněno a předvídáno zákonodárcem je naproti tomu legitimita zřejmá).
vyhýbání se daňové povinnosti nebo zneužívající daňové plánování.
117
José Manuel Calderón Carrero a Alberto Quintas Seara, „The Concept of Aggressive Tax Planning
Launched by the OECD and the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border Between
Legitimate and Illegitimate Tax Planning“, Intertax, vol. 44, is. 3 (2016),
http://www.kluwerlawonline.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo 24.6.2018), 209.
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no. 1355 (únor 2017), https://www.oecd.org/eco/Tax-planning-by-multinational-firms-firm-level-evidencefrom-a-cross-country-database.pdf (staženo 25.4.2018), 8.
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Agresivní daňové plánování není konceptem, který by bylo možné ztotožnit
s nelegálním vyhýbáním se daňové povinnosti.122 Agresivní daňové plánování spíše přináší
posun v tom, jak je optimalizace vnímána123, zároveň by mohl koncept sloužit jako vodítko
pro změny v rámci daňových systémů. Dalším důvodem pro zavedení a vymezení tohoto
pojmu může být i určení limitů pro legitimní daňové plánování.124
Dle souboru opatření EU nazvaného Balíček daňové transparentnosti je „daňová
optimalizace chápána jako situace, kdy určité společnosti využívají agresivní daňové
plánování za účelem minimalizovat částku, kterou mají odvést na daních. To často
zahrnuje využívání mezer v daňových systémech a vzájemných nesouladů mezi pravidly
jednotlivých států, umělý přesun zisků do jurisdikcí, které nabízejí nízké nebo nulové
zdanění. Toto jednání jde proti principu, že zdanění by mělo odrážet to, kde byla
zdaňovaná ekonomická aktivita vykonávána.“125 Z výše uvedené věty by mohlo vyplývat,
že agresivní daňové plánování je způsobem, jak je dosahováno daňové optimalizace.
Zůstává nejasné, zda se hranice natolik posune, že každá daňová optimalizace bude
považována za nelegitimní. Takovýto výklad by dle mých dosavadních poznatků čelil
široké opozici. Například v publikaci „Profit Shifting and “Aggressive” Tax Planning by
Multinational Firms: Issues and Options for Reform“ se její autoři vyjádřili, že „využívání
rozdílů mezi daňovými systémy nemůže být považováno za agresivní per se s ohledem na
skutečnost, že struktury nejsou vždy umělé.“126 Definice OECD, která naznačuje, že
agresivní daňové plánování nemůže být v souladu s právem, je dle autorů klamná127
s ohledem na skutečnost, že některé strategie daňového plánování jsou v souladu
s existujícím právem.
Pro ilustraci toho, že výraz agresivní daňové plánování může mít v různých
jurisdikcích zcela jiný význam, odkazuji na citaci Ministerstva financí Quebecku, dle které
„na technické úrovni, agresivní daňové plánování pokrývá jak daňovou optimalizaci, tak i
daňové úniky.“128 „Schémata agresivního daňového plánování je možné obecně popsat
jako transakce spočívající ve vyhýbání se daňovým povinnostem, které jsou v souladu se
zněním právních předpisů, ale porušují jejich ducha či podstatu.“129
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Launched by the OECD and the EU Commission in the BEPS Era: Redefining the Border Between
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S ohledem na skutečnost, že agresivní daňové plánování je určitým poddruhem
daňové optimalizace a s ohledem na skutečnost, že v doprovodné literatuře nebývají tyto
pojmy striktně oddělovány, ale používají se často jako zaměnitelné, budou i v rámci této
práce pojmy agresivní daňové plánování a daňová optimalizace používány zaměnitelně.

Struktury agresivního daňového plánování
Struktur agresivního daňového plánování, vůči kterým EU postupuje, je celá řada,
nicméně v této diplomové práci se zaměřím pouze na ty, v jejichž rámci aktivně či alespoň
pasivně vystupují členské státy EU jako subjekty, které dosažení výsledku umožňují a
kterým se EU snaží skrze novou legislativu nebo opatření zabránit. Pro představení
problematiky budou použita obecná modelová schémata agresivního daňového plánování.
Ačkoli osvědčených a daňovým úřadům známých struktur pro daňové plánování je
celá řada130, obecně se dají rozdělit do několika skupin dle toho, jakým způsobem je
docíleno toho, aby zisky byly přesunuty do země s nízkou daňovou sazbou. Český autor
Petr Jánský131 stejně jako pracovní skupiny Evropské komise132 rozdělují způsoby
agresivního daňového plánování, skrze které dochází k přesunu zisků mezi jurisdikcemi
v rámci jednoho nadnárodního podniku, do tří hlavních kanálů:
- vytváření dluhu a následné platby úroků,
- přesun vlastnictví nehmotných statků a duševního vlastnictví do jurisdikcí
s preferenčním režimem doprovázený platbami poplatků (často licenčních) do této
jurisdikce a
- převodní ceny.133
Způsobů dalšího členění schémat je celá řada. Takto dělí jednotlivé struktury
daňového plánování jedna z prací OECD:134

Aggressive tax planning Expert Group OECD vede pro členy skupiny a jejich úředníky databázi, kde
eviduje známá schémata. V současnosti jich eviduje více než 400. „Co-operation and exchange of
information on ATP“, OECD, http://www.oecd.org/ctp/aggressive/co-operation-and-exchange-ofinformation-on-atp.htm (staženo 22.6.2018).
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1. Kanály, skrze které dochází k přesunu zisků:
a. Optimalizace skrze převodní nebo také transferové ceny (nazývané v anglickém
jazyce transfer pricing),
b. Vnitropodnikové dohody, jejichž cílem je přesun vlastnictví nehmotných statků,
které generují zisk do subjektů, které jsou podřízeny společnému řízení a jsou
umístěny v zemích s nízkým daňovým zatížením, stejně může být přesouván i
majetek nebo riziko,
c. Manipulace s umístěním dluhu.
2. Využívání rozdílů mezi daňovými systémy:
a. Hybridní instrumenty a transfery („instrumenty, ke kterým se v různých zemích
přistupuje odlišně, například v jedné zemi se považují za dluh a v jiné za vlastní
kapitál. To může vyústit v odpočet úroků v jedné zemi a nezdanitelný příjem
v zemi druhé“135),
b. Hybridní entity (s identickou entitou může být v různých jurisdikcích zacházeno
rozdílně, takto například může dojít k tomu, že entita není považována za daňového
rezidenta v žádné zemi),
c. Preferenční daňové zacházení (může se týkat i jen části aktivit, např. preferenčního
daňového zacházení pro v zemi umístěné duševní vlastnictví nebo pro finanční
služby),
d. Daňová rozhodnutí (v českém kontextu odpovídají především závazným
posouzením tzv. tax rulings).
Sedm odlišných modelových struktur představuje také Studie o strukturách agresivního
daňového plánování a jejich indikátorech.136
V rámci odborné veřejnosti neexistuje shoda na tom, které ze schémat způsobuje
největší ztráty veřejným rozpočtům. Část odborné veřejnosti (například autoři Heckemeyer
a Overesch) a Evropské komise se přiklání k závěru, že predominantní způsoby
optimalizace jsou spojeny s přesuny zisků do zahraničí pomocí ohýbání převodních cen při
vnitrokoncernových transakcích a s přesuny zisků pomocí hrazení licenčních poplatků za
využívání duševního vlastnictví.137 Další část odborné věřejnosti se naopak přiklání
k tomu, že větší negativní efekty mají schémata spojená s vytvářením dluhu (například
autoři Dharmapala a Riedel) nebo k tomu, že je poměr obou skupin obdobný (Grubert).138
135
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Empirické potvrzení toho, zda určitá z cest převládá, však chybí.

Deskriptivní část
Historie
Daňové ráje139 jako fenomén mají svůj počátek již ve 20. letech 20. století, kdy
výhody danění příjmů v karibských daňových rájích začaly využívat zámožné americké
rodiny. K rozmachu daňových rájů došlo v 60. letech, kdy začaly být využívány i
obchodními korporacemi.140 „V době omezenějších přeshraničních aktivit a tradičních
podnikatelských modelů fungoval tento mezinárodní rámec pro zdaňování právnických
osob celkově dobře. Jak se však hospodářství rozvíjelo a obchod se globalizoval, začaly se
v systému objevovat trhliny.“141
Na rozdíl od regulace světového obchodu, která je založena na mnohostranném
systému dohod vymáhaných Světovou obchodní organizací, mnohostranná regulace
v daňové problematice neexistuje. Pro zabránění přeshraničních sporů týkajících se daně z
příjmů právnických osob jsou dodnes používány dvoustranné smlouvy.
Současný zvýšený zájem o problematiku daňové optimalizace není zdaleka první
vlnou zájmu o toto téma. OECD a EU věnovaly pozornost daňové optimalizaci již
v období po roce 1997.142 OECD představila roku 1998 výstupy svého letitého výzkumu
v podobě zprávy nazvané Škodlivá daňová konkurence: vznikající globální problém143,
v jejímž rámci popsala opatření se škodlivými znaky, představila definici daňových rájů a
škodlivých daňových preferenčních režimů. I na půdě Evropské unie došlo k posunu.
V roce 1997 byl na základě závěrů Rady EU představen Kodex chování pro zdaňování
podniků.144 V krátké návaznosti na to byla Radou EU a zástupci členských států EU
vytvořena Skupina pro kodex chování (Code of Conduct Group). Zástupci členských států
se v rámci Skupiny pro Kodex chování od té doby dodnes pravidelně scházejí, monitorují
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(staženo 23.3.2019).
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preferenční daňové režimy členských států EU a hodnotí je z hlediska jejich škodlivosti.145
Ačkoli je hodnocení nezávazné a mechanismus funguje jen na základě vzájemného tlaku,
díky činnosti Skupiny změnila řada členských států svá pravidla týkající se preferenčních
režimů, která byla považována za škodlivá.146
Nynější „zvýšený zájem politiků o téma daňových úniků a daňové optimalizace si
autoři píšící o této problematice vysvětlují jako důsledek finanční krize. Během ní vlády
světa sahaly po úsporných opatřeních a hledaly způsoby, jak naplnit státní pokladny. Výše
výnosů daně z příjmů právnických osob se snižovala, což mohlo být nejen důsledkem
umělého snižování daňových povinností ze strany společností, ale i přirozeným důsledkem
krize. Nicméně jak politici, tak i novináři si daný fenomén začali vysvětlovat i tím, že
společnosti našly způsoby, jak výši odváděných daní minimalizovat. Velkou zásluhu na
tomto měnícím se vnímání měla média, především deníky The Guardian a New York
Times, které vedly kampaň za osvětlení struktur, které společnosti používají proto, aby se
vyhnuly daňovým povinnostem.“147
V reakci na zavádění úsporných opatření během krize se politici a média začaly
více zajímat o to, kolik odvádějí na daních nadnárodní korporace. Hnutí bojující za vyšší
sociální spravedlnost vykládala výsledky statistik tak, že zatímco na obyvatelstvo dopadla
krize dramaticky, podniky si svojí sociální odpovědnost neuvědomují a snaží se uniknout
svým daňovým povinnostem. K tématu daňové optimalizace přilákala pozornost veřejnosti
a politiků nejen ekonomická krize, ale i úniky důvěrných materiálů do médií. Od roku
2013 došlo k celé řadě úniků, níže jsou připomenuty ty nejznámější: Offshore Leaks
(2013)148, LuxLeaks (2014), Swiss Leaks (2015), Panama Papers a Bahama Leaks (2016),
Malta Files a Paradise Papers (2017).149 Za pomoci whistleblowerů se v médiích
konstantně objevovaly nové informace o dalších a dalších skandálech, z čehož vznikla
určitá spirála. Poptávka veřejnosti po předložení řešení se již jen zvyšovala.
„Overview of the preferential tax regimes examined by the Code of Conduct Group (Business Taxation)
since its creation in March 1998”, Council of the European Union, 3.12.2018,
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9639-2018-REV-2/en/pdf (staženo 8.3.2019);
„Conclusions of the ECOFIN Council Meeting on 1 December 1997 concerning taxation policy”, Resolution
of the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council
of 1 December 1997 on a code of conduct for business taxation, 6.1.1998, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998Y0106(01)&from=EN (staženo 11.3.2019).
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148
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https://www.icij.org/blog/2013/04/highlights-offshore-leaks-so-far/ (staženo 4.5.2019).
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Základní fakta
Současný globalizovaný svět stojící na mezinárodním obchodu je závislý na
schopnosti daňového systému potlačovat případy dvojího zdanění na minimum. Pravidla
zamezující dvojímu zdanění však mohou být zneužívána, aby daně nebyly placeny vůbec.
Ke dvojímu nezdanění dochází do velké míry z důvodu nízké koordinace států, které
nekontrolují, zda ke zdanění došlo alespoň v jiné zemi. Dále problémy současného
daňového systému vycházejí z jeho nejednotnosti a vnitřní rozpornosti.
Obecně jsou využívána dvě kritéria, dle kterých se určuje, kde má být daň z příjmů
odvedena - kritérium rezidence, které se může řídit zemí inkorporace, sídla či místa sídla
managementu společnosti a kritérium místa vzniku zisku.150 Daňoví rezidenti jsou povinni
odvádět daně ze svých příjmů, které nabyli po celém světě dle principu rezidence.
Nerezidenti, tj. osoby nepříslušné dle principu rezidence, jsou naproti tomu povinni
odvádět daně pouze z příjmů získaných ze zdrojů v daném státě dle principu místa vzniku
zisku.151 Tento systém zjevně vytváří konflikty, neboť daňoví nerezidenti mohou mít
teoreticky povinnost platit daň v místě, kde vytvořili zisk a zároveň jejich mateřské
společnosti musejí odvést daň z celosvětového zisku, tedy i ze zisku, který získali od svých
dceřiných společností. Takovýto konflikt principů by vedl ke dvojímu zdanění stejného
zisku. Většina zemí využívá oba principy152, z tohoto důvodu mohou vznikat konflikty při
určení jurisdikce, kde má plátce daň odvést. Tyto konflikty jsou řešeny pomocí smluv o
zamezení dvojího zdanění.
Každý stát je zároveň jurisdikcí rezidence a jurisdikcí zdroje ekonomické činnosti.
Míra toho, co převažuje, se však liší. Většinu států je možné zařadit do jedné ze dvou
kategorií – čisté kapitálové exportéry, kteří mají zájem na zdanění dle principu rezidenství
a na čisté kapitálové importéry, kteří mají zájem na zdanění v místě zdroje.153 Proto zde
dochází ke konfliktu jednotlivých skupin států, jehož podstatou je spor o distribuci zdanění
zisků. Na základě výzkumů je proto ze strany Mezinárodního měnového fondu čím dál
častěji zmiňován koncept řešení v podobě minimální daně.154
V reakci na vlnu rozhodnutí Komise o nedovolené podpoře směřující veskrze proti
americkým společnostem se hovořilo o boji mezi Spojenými státy a EU o to, kdo
z nezdaněných zisků získá více na daních.155 Většina vyšetřovaných společností skutečně
byla efektivně řízena z USA, nicméně existují i výjimky, například vyšetřování společností
IKEA, Engie (dříve GDF Suez, která je dodnes částečně vlastněna Francií 156), Nike,
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Huhtamäki a vyšetřování Belgie, která dle Komise poskytla podpory minimálně 35
převážně evropským společnostem.157
Důvodů, proč většina vyšetřovaných společností je amerických, je hned několik.
Předně společnosti ze Spojených států mají největší podíl na světě co do počtu
nadnárodních společností s nejvyšším výnosem, aktivy a odhadovanou tržní hodnotou.158
Dalším důvodem je pravidlo daňového zákoníku, dle kterého „jsou americké společnosti
povinny zdanit ve Spojených státech všechny jejich globálně dosažené zisky. Zároveň však
zákoník povoluje domácím společnostem odložit zdanění jejich zisků do chvíle, než jsou
převedeny do Spojených států.“159 Ačkoli v rámci amerického systému existuje řada
legálních a zákonodárcem vytvořených možností, jak odvádět méně, než kolik předepisuje
základní statutární sazba daně160, řada nadnárodních společností sídlících v USA udržuje
zisky získané mimo USA v zahraničních dceřiných společnostech. Toto pravidlo do určité
míry vytváří americkým společnostem možnosti, jak daně pomocí zahraničních jurisdikcí
optimalizovat.
Pro pochopení kontextu daňové optimalizace je třeba chápat pohnutky řady
nadnárodních společností. Ve Spojených státech dosahovala dlouhodobě statutární výše
daně z příjmů právnických osob 35 %, což platilo do roku 2018, kdy byla sazba snížena na
21 %.161 Pro srovnání průměrná výše sazby daně z příjmů právnických osob činí v EU 20,9
%. Rozdíl v efektivní výši zdanění (průměrné sazbě, kterou podniky platily162) mezi
Spojenými státy a zbytkem světa však může být ještě vyšší, jak ukazuje tabulka níže.163

https://www.economie.gouv.fr/agence-participations-etat/Les-participations-publiques (staženo 27.7.2019).
157
Gerd Schwendinger, „EU State Aid and Tax: Apple, Starbucks, Fiat & others – Who’s next?”, Graf von
Westphalen, https://www.gvw.com/aktuelles/newsletter/gvw-international/december-2016/eu-state-aid-andtax-apple-starbucks-fiat-others-whos-next.html (staženo 27.12.2018).
158
Jonathan Ponciano, Sarah Hansen, „The World's Largest Public Companies 2019: Global 2000 By The
Numbers, 15.5.2019“, Forbes, https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2019/05/15/worlds-largestcompanies-2019-global-2000/#7aca61d44ada (staženo 15.6.2019).
159
Rita Barrera, Jessica Bustamante, „The Rotten Apple: Tax Avoidance in Ireland“, The International Trade
Journal č. 1, vol. 32(2018), http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=b7d06424f727-4f10-a948-cf56ac534bc0%40sessionmgr103 (staženo 17.3.2018), 153.
160
Ibid.
161
Jde o sub-centrální sazbu, která je váženým průměrem sazeb daně z příjmů právnických osob pro každý z
50 států a Districtu Columbia. „Statutory Corporate Income Tax Rates“, OECD,
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT (staženo 15.6.2019).
162
„Effective tax rate“, Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/e/effectivetaxrate.asp (staženo
25.6.2019).
163
Josef Pravec, „Daňové pasti na unikající miliardy“, Ekonom č. 14, 4.4.2019, 10.

35

Srovnání výše efektivního zdanění významných digitálních společností v USA a ve světě
(v procentech za rok 2016)164
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Americké společnosti nechtějí dlouhodobě ponechávat zisky v zahraničí, protože je
potřebují v USA použít na výplaty dividend akcionářů, na chod mateřské společnosti a
především na financování vývoje dalších produktů. Ve Spojených státech již existuje určitá
tradice daňových amnestií, kdy je společnostem umožněno zdanění zisků nižší sazbou daně
z příjmů výměnou za to, že zisky ze zahraničí budou převedeny zpět do USA v podobě
výplaty podílu na zisku mateřské společnosti (tzv. repatriace zisků). K daňové amnestii
došlo například v roce 2004 a 2018.165 Reálie z USA tak výrazně dotvářejí kontext
evropské snahy o zamezení agresivního daňového plánování.

Šíře fenoménu daňové optimalizace
Odhady ohledně šíře fenoménu agresivního daňového plánování ze strany
obchodních korporací se od sebe značně liší, ať už z důvodu odlišných vstupních dat nebo
použití odlišné metodologie. Ačkoli „existují pevné empirické důkazy o tom, že k přesunu
zisků dochází, málo se ví o tom, jaké mají tyto přesuny důsledky na výběr daní.“166 Níže
164
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předestřené údaje jsou tudíž pouhými předpoklady.
Dle odhadů European Parliamentary Research Service optimalizace daní v EU ročně
přijde státní pokladny na 50 - 70 miliard eur.167 Dle výzkumů OECD „roční ztráty
veřejných rozpočtů z důvodů agresivního daňového plánování nadnárodních firem se
pohybují mezi 4 % až 10 % celkových globálních výnosů daně z příjmů právnických osob,
tedy mezi 100 až 240 miliardami USD.“168
„Dle britské nevládní organizace Tax Justice Network je více než polovina světového
obchodu realizována s využitím benevolentních jurisdikcí daňových rájů. „Bohatství, které
je umístěno v offshorových centrech169, je odhadováno na přibližně 10 bilionů dolarů.“170
„Objem obchodu vedeného přes daňové ráje neustále stoupá.“171 Rostoucí tendenci
potvrzují i informace Banky pro mezinárodní platby (Bank for International Settlement),
dle které „přeshraniční vklady v offshorových centrech mezi lety 2008 - 2015 v průměru
stoupaly o 2,81 % ročně, zatímco ve zbytku světa stoupaly pouze o 1,24 %.“172
Dle studie nazvané Saving Taxes through Foreign Plant Ownership „nadnárodní
podniky v zemích s vysokým zdaněním platí přibližně o 30 % nižší daně než srovnatelné
domácí firmy.“173 Z tohoto důvodu je pozornost OECD, EU a skupiny zemí G 20 upřena
právě na nadnárodní podniky.
Shoda panuje na tom, že současný systém zdanění je výrazně nevýhodný pro
rozvojové země. Dle vyjádření vedení Mezinárodního měnového fondu současný
mezinárodní daňový systém zvýhodňuje vyspělé státy oproti rozvíjejícím se, které takto
ročně ztrácí přibližně 200 miliard dolarů potenciálních daňových výnosů.174

Postup OECD
Impuls ke změnám přineslo setkání zástupců států skupiny G 20 na summitu v Los
Tove Maria Ryding, „Tax sweethard deals between multinationals and EU countries at record high“,
Eurodad (březen 2018), http://www.eurodad.org/files/pdf/1546881-tax-sweetheart-deals-betweenmultinationals-and-eu-countries-at-record-high.pdf (staženo 31.3.2018), 8; „Quantification of the scale of tax
evasion and avoidance”, Legislative train schedule, European Parliament,
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Cabos v červnu 2012. Následně v únoru 2013 OECD vydala report nazvaný Řešení
problému eroze základu daně a přesouvání zisku (Addressing Base Erosion and Profit
Shifting).175 Report je spolu s opatřeními součástí balíčku, jehož cílem je uzavřít hlavní
kanály umožňující agresivní daňové plánování.176 Akční plán, který doprovází projekt
BEPS, byl představen v červenci 2013 spolu s vymezením 15 oblastí, které je třeba upravit.
V září 2013 byl následně představiteli zemí G 20 schválen Akční plán BEPS.177 Zároveň
byly stanoveny deadliny pro vytvoření konkrétních doporučení. Projekt byl ze strany
OECD jako celek dokončen v září 2015. Přijatá opatření se zaměřují na následující oblasti:
1. Daňové výzvy digitální ekonomiky
2. Neutralizace efektů hybridních schémat
3. Zavedení efektivních pravidel pro zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC
pravidla)
4. Omezení odečitatelnosti úroků
5. Efektivnější čelení škodlivým daňovým praktikám
6. Předcházení zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění
7. Předcházení umělému vyhýbání se statusu stálé provozovny
8 - 10. Přizpůsobení převodních cen ekonomické aktivitě
11. Měření a monitoring BEPS
12. Povinné oznamování daňově optimalizačních schémat (přeshraničních uspořádání)
13. Dokumentace k převodním cenám a zpráva podle jednotlivých zemí (country-bycountry reporting)
14. Zefektivnění mechanismu řešení mezinárodních daňových sporů dohodou
15. Vytvoření mnohostranného nástroje pro úpravu bilaterálních smluv o daních.178
„Doporučení OECD ohledně legislativy nejsou z principu závazná, ale pokud se
státy dohodly na některých opatřeních jako na tzv. „minimálním standardu“, očekává se, že
je budou všechny státy implementovat.“179 Balíček BEPS kromě opatření vymezuje
následující čtyři minimální standardy:
1. „Obnovení procesu vzájemného hodnocení, který by čelil nekalým daňovým praktikám
včetně preferenčních režimů pro umisťování duševního vlastnictví, pokud by obsahoval
škodlivé znaky, stejně jako závazek k transparentnosti skrze povinnou spontánní
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výměnu relevantních informací o rozhodování o daňovém poplatníkovi, pokud by bez
výměny informací hrozila eroze daňového základu.“180
2. „Vyjasnění účelu daňových úmluv a prevence tzv. tax treaty shopping - přesuny firem
do zemí nabízejících výhodnější režim (pro konkrétní společnosti či sektory, nikoliv pro
všechny).“181
3. Zajištění, aby existovalo standardizované výkazování nadnárodních společností podle
jednotlivých zemí (country-by-country reporting), které by poskytlo daňovým správám
informace, které jim pomohou efektivněji vyhodnocovat rizika obcházení daňové
povinnosti.
4. Dohoda o zajištění pokroku při řešení sporů o dvojím zdanění mezi zeměmi.182
Členové OECD a G20 vytvořily Inkluzivní rámec pro zabránění rozmělňování
daňových základů a přesunu zisků, který nyní sdružuje více než 125 jurisdikcí, které se
zavázaly k implementaci balíčku opatření BEPS.183 V rámci skupiny existuje systém
vzájemného hodnocení a pravidelného monitoringu. Inkluzivita skupiny spočívá v tom, že
se mohou přidat i státy, které nejsou součástí skupiny G20 nebo OECD.

Postup EU
Evropská komise se začala tématem hlouběji zabývat od konce roku 2012.184
Postupně začala představovat kroky, která do velké míry kopírovaly opatření OECD z
projektu BEPS. Unie měla při svém postupu „svázané ruce“ tím, že členské státy mají
v daňové politice výlučnou pravomoc, tudíž veškeré iniciativy musejí být na Radě přijaty
jednomyslně. Evropský parlament má v daňové oblasti pouze konzultativní pravomoc (jde
o tzv. speciální legislativní proceduru).185 Cílem reforem EU není harmonizace sazeb daně
z příjmů právnických osob v rámci EU.186 Určení jejich výše nadále zůstane v kompetenci
členských států.
Relativně jednoduchou možností, jak bojovat proti agresivnímu daňovému
plánování, je rozšíření užívání srážkových daní ve chvíli, kdy jsou licenční poplatky,
dividendy, výplaty podílů na zisku nebo úroky jsou převáděny mezi spojenými osobami
„Background Brief Inclusive Framework on BEPS“, OECD (leden 2017),
https://www.oecd.org/tax/beps/background-brief-inclusive-framework-for-beps-implementation.pdf (staženo
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přes hranice.187 Vyměřenou srážkovou daň by bylo možné následně započítat proti
vyměřené dani v zemi rezidenství.188 Výhodou tohoto postupu by bylo, že nehrozí dvojí
zdanění ani dvojí nezdanění. Nicméně pro Unii tato cesta není přijatelná, neboť by
snižovala stupeň dosaženého acquis communautaire. Konkrétně by tím došlo k zrušení
výdobytků dosažených směrnicí o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků
mezi přidruženými společnostmi z různých členských států189 a směrnicí o mateřských a
dceřiných společnostech.190 Obě směrnice přispěly k tomu, že mateřské a dceřiné
společnosti působící v různých členských státech mají obdobné podmínky jako společnosti
působící v rámci jednoho členského státu. EU však omezením užívání srážkových daní
v rámci Unie „vytvořila mezery, díky kterým zisky mohou plynout z jednoho státu do
druhého a dále z Unie, aniž by byly alespoň jednou zdaněny.“191 Zároveň tím došlo k
omezení zdanění v zemi zdroje.192
Z teoretického hlediska se Evropské unii nabízela 4 obecná řešení, jak se postavit
daňové optimalizaci:
a) „rozšíření zdanění, které je založeno na principu rezidenství (extension of residence
taxation)
b) rozšíření zdanění, které je založeno na principu země zdroje (extension of source
taxation)
c) fundamentální reforma zdanění právnických osob
d) cesta pomocí reportingu a zvýšení transparentnosti.“193
EU si nezvolila ani jednu z cest, ale v omezeném rozsahu se vydala každou z těchto
cest. Volby jedné z cest bylo velmi obtížné dosáhnout, protože jak posílení zdanění podle
zdroje příjmů, tak posílení principu rezidenství není ve prospěch některých států.
Pro dosažení jakékoli fundamentální reformy daňového systému by bylo potřeba,
aby byla dosažena shoda o jejím obsahu na co nejširší úrovni, nikoli jen na úrovni EU. Na
směru případné fundamentální reformy není přitom shoda ani v rámci EU. Plánem EU je
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jít příkladem a udávat mezinárodnímu prostředí směr svými reformami194, které jsou
hlubšího charakteru, například skrze připravovaný návrh směrnice o společném základu
daně z příjmů právnických osob, směrnice o společném konsolidovaném základu daně z
příjmů právnických osob či zdanění digitální ekonomiky. EU však přiznává, že se
v nejbližší době nedá očekávat dosažení širší mezinárodní shody.195
V případě směru reforem směřujících ke zvyšování transparentnosti není jisté, zda
výsledky, které posílení transparentnosti přinese, budou vyváženy zvýšenou
administrativou, se kterou se budou společnosti potýkat. Obavy vzbuzuje i možná
konkurenční nevýhoda dotčených společností na globálních trzích ve srovnání se
společnostmi, které povinnosti odkrývat informace nepodléhají. Na druhou stranu posílení
transparentnosti je samo o sobě pozitivní hodnotou, která může přispět ke kontrole nebo ke
sběru informací o fenoménu.
V rámci této práce bylo již zmíněno, že EU od počátku tohoto desetiletí dosáhla
významných posunů z hlediska přijaté legislativy. Z tohoto důvodu je níže představen
výčet závazných právních aktů, které se dané problematiky dotýkají dle jednotlivých
oblastí:
 správní spolupráce v oblasti daní
-

-

-

-

směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti
daní
směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
(úprava se týkala informací o finančních účtech držených daňovými nerezidenty a
je známá pod zkratkou DAC 2)
směrnice Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
(úprava se týkala výměny informací o předběžných daňových rozhodnutích
s přeshraničním prvkem a je známá pod zkratkou DAC 3)
směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
(úprava se týkala povinné automatické výměny informací mezi daňovými orgány v
oblasti podávání zpráv podle jednotlivých zemí o nadnárodních podnicích a je
známá pod zkratkou DAC 4, iniciativa je známá pod názvem country-by-country
reporting)
Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní
peněz (známá pod zkratkou DAC 5)
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-

směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice
2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní
ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (úprava zavádí
povinnost zprostředkovatelů oznamovat přeshraniční uspořádání, která mohou
vykazovat znaky agresivního daňového plánování)

 postup proti vyhýbání se daňovým povinnostem
- směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví
pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv
na fungování vnitřního trhu (známá pod zkratkou ATAD)
- směrnice Rady (EU) 2017/952 ze dne 29. května 2017, kterou se mění směrnice
(EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi (známá pod
zkratkou ATAD II)
 ostatní opatření
- směrnice 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách,
konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem
podniků
- směrnice Rady (EU) 2015/121 ze dne 27. ledna 2015, kterou se mění směrnice
2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností
z různých členských států
- nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
- směrnice Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení
daňových sporů v Evropské unii.
Připravované či navržené změny
- návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně
z příjmů z poskytování určitých digitálních služeb
- návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických
osob v případě významné digitální přítomnosti
- návrh směrnice Rady o společném základu daně z příjmů právnických osob
(CCCB)
- návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů
právnických osob (CCCTB)
- iniciativa Evropské komise navrhující zrušení jednomyslnosti při hlasování o
daňových záležitostech.196
V rámci EU existuje několik platforem, které se problematikou zabývají
z expertního hlediska. Kromě již zmiňované Skupiny pro Kodex chování, byl v rámci
Evropského parlamentu zřízen Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření
„Komise zahajuje diskusi o postupném přechodu k efektivnějšímu a demokratičtějšímu rozhodování
v daňové politice EU“, Evropská komise, 15.1.2019,http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-225_cs.htm
(staženo 20.4.2019).
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(TAXE 1, 2, 3)197, který slouží jako parlamentní vyšetřovací komise. Výbor TAXE měl
vždy omezený časový mandát. V současnosti byl prodloužen výkon jeho mandátu již
potřetí. Výbor TAXE má pouze omezená vyšetřovací práva, srovnají-li se například s těmi,
kterými disponují obdobné parlamentní vyšetřovací komise v členských státech EU či ve
Spojených státech amerických.198 Jeho závěrečné zprávy však významně přispívají
k mapování situace na poli daňového plánování. Dále byl při Evropském parlamentu zřízen
Vyšetřovací výbor zaměřující se na problematiku praní špinavých peněz, vyhýbání se
daňovým povinnostem a daňových úniků (PANA).199
Evropská komise taktéž představila vnější strategii pro efektivní zdanění a sestavila
seznam nespolupracujících třetích jurisdikcí. Seznam byl vytvořen na základě existujících
seznamů členských států, přičemž primárně byly na seznam zařazeny jurisdikce, které byly
uvedeny alespoň na seznamech deseti členských států.200 Průběžně je seznam
nespolupracujících jurisdikcí upravován. Za účelem sledování, zda třetí země uplatňují
minimální standardy řádné správy daní, které EU formuluje ve svých doporučeních, byla
zřízena Platforma pro řádnou správu daní.201 Ta funguje jako fórum, na němž členské státy,
podniky a nevládní organizace projednávají otázky daňové politiky a hodnotí dosažený
pokrok. Do monitoringu a procesu aktualizace seznamu nespolupracujících třetích
jurisdikcí je nyní zapojena i Skupina pro kodex chování.202

Zapojení členských států do daňové soutěže
Evropská unie přes všechno snažení přiznává, že„v konečném důsledku jsou to
členské státy, kdo nese odpovědnost za reformu zdanění právnických osob v EU tak, aby
bylo spravedlivější a efektivnější.“203 Právě postoj vlastních členských států je jednou
z největších slabin snahy o reformu, protože i v globálním měřítku jsou členské státy EU
značně zapojeny do daňové soutěže. Právě určitá nemožnost postupovat tvrdě proti svým
vlastním členům a nejdůležitějším obchodním partnerům představuje pro EU značnou
limitaci.
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Komisař EU pro ekonomiku a finanční záležitosti Pierre Mosivici jmenoval sedm
členských států, které znepokojují svými politikami agresivního daňového plánování.“204
Jmenovanými zeměmi byly Belgie, Irsko, Kypr, Lucembursko, Maďarsko, Malta, a
Nizozemsko. Výčet zemí, které Evropská komise považuje za problematické, se do určité
míry shoduje se studiemi, které hodnotí význam jednotlivých daňových rájů
v mezinárodním systému či schopnost jednotlivých jurisdikcí zajistit důvěrnost informací.
„Podle autorů studie Daňové bitvy (Tax Battles) patří Nizozemsko, Irsko, Lucembursko,
Kypr a Švýcarsko mezi patnáct nejhorších daňových rájů na světě.“ 205 V roce 2019 byly
mezi nejškodlivější daňové ráje zařazeny na čtvrté příčce Nizozemsko a na šesté
Lucembursko.206 Dle Indexu finančního tajemství (Financial Secrecy Index), který
zohledňuje ve svém žebříčku schopnost utajit informace a pravděpodobný podíl jurisdikce
na trhu s těmito službami, skončily za rok 2018 na šestém místě Lucembursko, na sedmém
Německo, na čtrnáctém Nizozemsko a na dvacátém Malta.207
To, zda členský stát aktivně či pasivně umožňuje nadnárodním společnostem
daňové plánování způsobem, který by mohl být považován za agresivní, nelze určit pouze
na základě jednoho indikátoru. O situaci vypovídají pouze indikátory ve svém souhrnu,
zároveň však nelze spolehlivě určit, zda některé z výsledků nejsou ovlivněny i
skutečnostmi odlišnými od agresivního daňového plánování. 208 Podrobnou analýzu toho,
jak je země vystavena agresivnímu daňovému plánování, obsahuje publikace Aggressive
tax Planning indicators.209 V rámci výzkumu členských států bylo sledováno 26 indikátorů,
mezi nimi například sazba korporátní daně, procento zahraničních investic k HDP země,
výše finančních toků, výše přímých zahraničních investic či pohyby licenčních poplatků.210
Nejnižší statutární (zákonnou) sazbu daně z příjmů právnických osob nabízejí
z členských států Maďarsko (9 %) a Bulharsko (10 %).211 Na opačném konci pomyslné
škály jsou Malta s 35 % a Francie s 34,4 % sazbou korporátní daně.212 I přes vysokou
sazbu korporátní daně, je však Malta z hlediska daňové optimalizace vyhledávanou
jurisdikcí díky pravidlu, dle kterého pokud „akcionáři společnosti na Maltě nesídlí a velká
část obchodních operací probíhá mimo území ostrova, tamní daňová správa může
Tove Maria Ryding, „Tax sweethard deals between multinationals and EU countries at record high“,
Eurodad (březen 2018), http://www.eurodad.org/files/pdf/1546881-tax-sweetheart-deals-betweenmultinationals-and-eu-countries-at-record-high.pdf (staženo 31.3.2018), 1.
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Ondřej Kopečný, „Když státy „válčí“ o daně“, Daňové reformy, 20.12.2016,
http://www.danovereformy.eu/danove-kauzy/articles/kdyz-staty-valci-o-dane (staženo 31.3.2018).
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Nejhůře byly hodnoceny britská zámořská území nebo korunní závislá území Britské panenské ostrovy,
Bermudy a Kajmanské ostrovy. „Introducing the CTHI 2019“, Corporate Tax Heaven Index 2019, Tax
Justice Network, https://corporatetaxhavenindex.org/ (staženo 16.7.2019).
207
Specifickou kapitolu v tomto ohledu představují britská korunní závislá území Guernsey a Jersey.
„Financial Secrecy Index – 2018 Results”, Financial Secrecy Index, Tax Justice Network,
https://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2018-results (staženo 18.4.2019).
208
„Aggressive tax planning indicators“, Institute of Advance Studies, CPB, DONDENA, Taxation Papers,
Working Paper no. 71(2017),
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_papers_71_atp_.pdf (staženo 25.4.2018),
121.
209
Ibid, kapitola 4.
210
„Aggressive tax planning indicators“, Institute of Advance Studies, CPB, DONDENA.
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„Statutory Corporate Income Tax Rates“, OECD,
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT (staženo 15.6.2019).
212
Ibid, 65.

204

44

společnosti vrátit až šest sedmin zdaněných peněz“213 ve formě vratky daně ze strany
finančního úřadu. Je tedy možné ve výsledku zaplatit daň ve výši 5 %. Tento příklad je
ideální pro demonstraci toho, že samotná sazba daně z příjmů není příliš vypovídajícím
kritériem.
Zákonné sazby daně z příjmů právnických osob v členských státech EU k roku 2018214
Belgie
29 Chorvatsko
18 Malta
35
Rumunsko
16
Bulharsko
10 Irsko
12,5 Maďarsko
9
Řecko
29
Česká rep. 19 Itálie
24 Německo
15,8
Slovensko
21
Dánsko
22 Kypr
12,5 Nizozemsko 25
Slovinsko
19
Estonsko
20 Litva
15 Polsko
19 Spojené království 19
Finsko
20 Lotyšsko
20 Portugalsko
30
Španělsko
25
Francie
34,4 Lucembursko 19,3 Rakousko
25
Švédsko
22
Zde je třeba poznamenat, že pozornost jako indikátoru bývá věnována nejen zákonné
sazbě daně z příjmů právnických osob, ale i průměrné efektivní sazbě (průměrné sazbě,
kterou platí podniky215).
V případě Kypru, Irska, Lucemburska, Malty, Nizozemska a Maďarska byl
zaznamenán vysoký objem přímých zahraničních investic, který nelze vysvětlit základními
parametry ekonomiky, místními podmínkami ani gravitačním modelem mezinárodní
směry, tedy modelem, který předvídá bilaterální obchodní toky. 216 Konkrétně, na Kypru
tvoří 189 % HDP vnitřní investice a 217 % vnější, v Maďarsko 84 % HDP tvoří vnitřní a
92 % vnější investice, v Irsku 128 % HDP tvoří vnitřní investice a v Nizozemsku 439 %
HDP tvoří vnitřní a 488 % vnější investice. Výrazně vybočuje Lucembursko, kde 5410 %
HDP tvoří vnitřní a 6454 % vnější investice.217
„Vysoké procento zahraničních ovládaných společností v Lucembursku a Estonsku
může reflektovat chování ovlivňované snahou dosáhnout daňových úspor.“218 „Vysokou
výnosnost zahraničních ovládaných společností lze zaznamenat například v Lucembursku,
Rumunsku, Maďarsku a Irsku, kde koresponduje s vyššími než průměrnými základy daně,
což může být důsledkem agresivního daňového plánování.“219 Výzkum interpretuje vysoký
počet skupin společností s přidruženými společnostmi v zemích, kde nejsou vybírány daně
z příjmů právnických osob, jako jeden z indikátorů. V této oblasti jsou nejvíce vystaveny
agresivnímu daňovému plánování Spojené království, Nizozemsko, Irsko, Bulharsko a

„Evropa má svoje Panama Papers. Malta Files míří do nejvyšších pater politiky”, iDNES.cz, 24.5.2017,
https://ekonomika.idnes.cz/malta-dane-evropska-unie-danovy-raj-prani-spinavych-penez-pm9/eko_euro.aspx?c=A170522_235520_eko_euro_rts (staženo 18.10.2017).
214
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215
„Effective tax rate“, Investopedia, https://www.investopedia.com/terms/e/effectivetaxrate.asp (staženo
25.6.2019).
216
„Aggressive tax planning indicators“, Institute of Advance Studies, CPB, DONDENA,129.
217
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218
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219
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Lotyšsko.220 Spojené království vykazuje z členů EU největší atraktivitu jurisdikce
z hlediska treaty shopping.221
Atraktivita jurisdikce (treaty shopping index centrality)222

„Irsko, Lucembursko, Malta a Nizozemsko se zdají být zasaženy strukturami
agresivního daňového plánování pomocí plateb licenčních poplatků, které je reflektováno
v statistikách vysokými přílivy a odlivy licenčních poplatků. Největšími čistými příjemci
licenčních poplatků jsou Švédsko, Finsko, Dánsko a Spojené království.“223
Při repatriaci zisků hrají významnou roli státy jako Spojené království,
Lucembursko, Estonsko a Nizozemí.224 Ze srovnání vyplývá, že malé státy jako Kypr,
Malta a Lucembursko získávají více výnosů z daně z příjmů v procentech HDP než
ostatní.225 V případě Kypru a Malty není jasné, zda země z agresivního daňového
plánování těží nebo jím ztrácejí.226 „Irsko je naproti tomu schopné přilákat značný základ
daně z příjmů.“227 Dle závěrů výzkumu popsaného v publikaci Aggressive tax Planning
indicators hraje agresivní daňové plánování významnou roli ve státech jako je Irsko,
Lucembursko, Kypr, Malta nebo Nizozemsko.228

Analytická část
Jak vyplývá z přehledu přijaté regulace EU v předchozí části práce, posunů
v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování byla zaznamenána celá řada. Provést
kvalitativní analýzu všech změn obecných schémat agresivního daňového plánování a
220
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Ibid, 121.
222
„Omezení agresivního daňového plánování“, Evropský semestr – tematická přehled, Evropská komise,
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_curbingagressive-tax-planning_cs.pdf (staženo 16.4.2019), 9.
223
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opatření, která proti nim cílí, by přesahovalo rozsah diplomové práce. Z tohoto důvodu
byly vybrány pouze dva úzce ohraničené způsoby optimalizace a dvě opatření, které mají
jejich použitelnost omezit. Vybranými nástroji optimalizace jsou 1) daňová rozhodnutí a 2)
IP boxy. Proti daňovým rozhodnutím cílí postup Evropské komise, která daňová
rozhodnutí posuzuje z hlediska toho, zda díky nim nedošlo k poskytnutí nedovolené státní
podpory. Proti IP boxům, tedy speciálním preferenčním daňovým režimům, které
umožňují nízce zdanit výnosy plynoucí z duševního vlastnictví, míří řada opatření jak ze
strany EU, tak i OECD. Vybráno bylo však nedávno zavedené pravidlo ovládaných
společností dle směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se
stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv
na fungování vnitřního trhu (dále jen směrnice „ATAD“).
Nástroj agresivního daňového
plánování
Daňová rozhodnutí
IP box

→
→

Opatření EU, která má zabránit dosažení
účelu agresivního daňového plánování
Postup Komise proti státním podporám
Pravidlo ovládaných zahraničních společností
dle směrnice ATAD

Vybrané způsoby schémat daňové optimalizace byly zvoleny proto, že jim byla
věnována velká pozornost, a to jak ze strany odborné veřejnosti, tak i médií. Obě schémata
plánování jsou relativně úzce vymezena a jasně ohraničena, stejně tak i postupy, které mají
jejich realizaci zabránit. Pro výběr daných schémat optimalizace a s nimi spojených
opatření, hovořila i značná rozdílnost jejich právního základu a způsobu vymáhání.
Zatímco k postupu proti nedovoleným podporám je Evropská komise oprávněna na
základě Smlouvy o fungování EU dle pravidel hospodářské soutěže na vnitřním trhu,
pravidlo ovládaných společností bylo do právních řádů členských států transponováno na
základě směrnice. Opatření, která směrnice ATAD upravuje, včetně pravidla ovládaných
společností, byla již v řadě členských států EU zavedena. Ne vždy však měly členské státy
zavedeny všechna potřebná opatření. Obsah jednotlivých pravidel se navíc napříč
členskými státy značně lišil. Směrnice ATAD byla přijata za účelem harmonizace pravidel
užívaných v členských státech EU a k zavedení společných minimálních standardů.
I způsob vymáhání opatření proti oběma nástrojům agresivního daňového
plánování se značně liší. Zatímco povinnost vymáhat pravidlo ovládaných společností
spočívá pouze na členských státech, o tom, zda došlo k nepovolenému poskytnutí státní
podpory, rozhoduje Evropská komise. V případě, kdy členský stát nebo beneficient
podpory nesouhlasí s rozhodnutím Komise o nepovoleném poskytnutí státní podpory,
může podat žalobu k Tribunálu. Proti rozhodnutí Tribunálu je možné se následně odvolat
k Soudnímu dvoru.
Osoby znalé základů evropského práva by na tomto místě namítly, že možnost
postupovat proti nedovoleným podporám má Evropská komise již po desetiletí a nejde tedy
o nové opatření v boji proti daňové optimalizaci. Proti tomuto argumentu nelze nic
namítat, nicméně šíře a četnost, v jaké začal být postup proti daňovým rozhodnutím
používán po roce 2013, značí, že jde o zcela nový trend, který nemá obdobu v dosavadním
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užívání tohoto nástroje. Komise má nyní díky procedurálnímu nařízení229 při šetření
podezření z poskytnutí nedovolené státní podpory podstatně více pravomocí, než měla
v minulosti. Zároveň začalo být zřejmé, že proti daňovým rozhodnutím začala Komise
postupovat systematicky a plošně, když si ke konci roku 2014 vyžádala informace o všech
daňových rozhodnutích vydaných po roce 2010.230

A. Case study – daňová rozhodnutí a nedovolené státní
podpory
Daňová rozhodnutí
Daňová rozhodnutí231 přezdívaná také jako „comfort letters“ nebo „sweethard deals“
jsou psanou interpretací práva vydanou daňovým úřadem budoucímu daňovému
poplatníkovi.232 Danému institutu v českém právním kontextu odpovídají zejména
rozhodnutí o závazném posouzení vydávaná dle § 132 - 133 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu.233 V českém jazyce se lze setkat také s překladem předběžná posouzení či
předběžná daňová rozhodnutí234, nicméně v kontextu daňové optimalizace a nedovolené
státní podpory se termín nejčastěji překládá doslovně jako daňová rozhodnutí (z
anglického termínu tax rulings).235 V materiálech psaných v anglickém jazyce se lze také
setkat s podtypem daňových rozhodnutí tzv. Advance price arrangements, zkráceně APA,
který v českém kontextu odpovídá závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena

Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku
108 Smlouvy o fungování Evropské unie, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589.
230
„DG Competition Working Paper on State Aid and Tax rulings“, Background to the High Level Forum on
State Aid of 3 June 2016, DG Competition,
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf (staženo29.12.2018), 2;
Anna Gunn, Joris Luts, „TAX Rulings, APAs and State Aid: Legal Issues“, EC Tax Reviewč. 2, Kluwer Law
International BV (2015), http://www.kluwerlawonline.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo 4.5.2019), 119.
231
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o závazném posouzení vydávaným podle daňového řádu (zákona č. 280/2009 Sb.) a zákona o daních z příjmů
(č. 586/1992 Sb.). Předběžná posouzení převodních cen, tzv. advance price arrangements, resp. advance price
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233
„Zákon o mezinárodní spolupráci“, Ministerstvo financí, 18.12.2015,
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-spoluprace-v-oblasti-dani/zakon-o-mezinarodni-spolupraci
(staženo 30.12.2018).
234
Příkladem je překlad zvolený ve směrnici Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění
směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, https://eurlex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376.
235
„Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské
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cena sjednávaná mezi spojenými osobami.236 S ohledem na výše uvedené bude v rámci této
práce referováno o tax rulings jako o daňových rozhodnutích.
Samotný institut daňových rozhodnutí není považován za škodlivý, a to ani
Evropskou komisí. Daňové subjekty mají v zákonem vymezených případech možnost
požádat o posouzení důsledků, které by pro ně plynuly z určitých skutečností či
plánovaných kroků.237 Subjekty mohou žádat o výklad, aby se například „předem určilo,
jakým způsobem se budou v konkrétním případě uplatňovat ustanovení dvoustranné
smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo vnitrostátní daňové předpisy nebo jak budou
stanoveny „tržní výnosy“ u transakcí se spřízněnými stranami, kde nejistota odůvodňuje
předběžné rozhodnutí, zda se určité transakce v rámci skupiny oceňují za tržních
podmínek.“238 Od posouzení obsaženého v daňovém rozhodnutí se následně nemůže
daňový úřad odchýlit, což zajišťuje daňovému subjektu právní jistotu, že jeho případný
„postup bude formálně správný.“239 Během současné dekády jsou daňová rozhodnutí čím
dál častěji využívána významnými plátci daně k získání informací o tom, jak jimi
navrhované postupy budou vykládány daňovými úřady.

„Zákon o mezinárodní spolupráci“, Ministerstvo financí, , 18.12.2015,
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Kateřina Vášová, „Řízení o závazném posouzení podle daňového řádu“, epravo, 21.2.2018,
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9.1.2019).
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Přehled o počtu daňových jednostranných rozhodnutí týkajících se výpočtu převodních cen
a jejich vývoji v čase240
2013
2014
2015
2016
Belgie
Žádná data
157
396
1081
Lucembursko
119
347
519
599
Itálie
47
51
61
73
Maďarsko
58
79
70
63
Česká republika
33
34
46
54
Finsko
21
15
23
45
Spojené království
25
35
44
44
Španělsko
44
40
45
43
Polsko
17
13
16
17
Francie
14
16
15
15
Rumunsko
4
8
Portugalsko
2
4
7
5
Litva
1
3
3
Slovensko
15
3
1
1
Řecko
1
1
Lotyšsko
1
1
1
Celkem
399
802
1252
2053
Jak je zřejmé z výše uvedené tabulky, počet vydaných daňových rozhodnutí má
v řadě zemí rostoucí trend. Zdaleka nejvíce je praxe vydávání daňových rozhodnutí
rozšířená v zemích Beneluxu. V rámci tabulky nejsou uvedena data z Nizozemska,
nicméně dle informací bylo v letech 2013 až 2016 vydáno v Nizozemsku 858 daňových
rozhodnutí týkajících se výpočtu převodních cen.241

Nedovolená veřejná podpora
Členské státy mají plné pravomoci v oblasti daňové politiky, pokud svými kroky
selektivně nezvýhodňují určité soutěžitele na vnitřním trhu. Pokud tak činí, může se jednat
o nedovolenou státní podporu, která pokud by ovlivňovala obchod mezi členskými státy,
spadá do kompetence EU. Agenda státních podpor je součástí soutěžního práva stejně jako
kontrola fúzí a akvizic, kartelových dohod či podezření ze zneužití dominantního
postavení. Oblast střetu problematiky státních podpor242 a daňového práva je v tomto
unikátní, neboť je jedinou oblastí, do které může Evropská unie zasahovat bez souhlasu
Tove Maria Ryding, „Tax sweethard deals between multinationals and EU countries at record high“,
Eurodad (březen 2018), http://www.eurodad.org/files/pdf/1546881-tax-sweetheart-deals-betweenmultinationals-and-eu-countries-at-record-high.pdf (staženo 31.3.2018), 5.
241
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Smlouva o fungování Evropské unie hovoří v českém překladu o státních podporách, lze se však setkat i s
termínem veřejná podpora, který užívá např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který má danou oblast
v kompetenci. „Rejstřík rozhodnutí Evropské komise ve věcech veřejné podpory poskytované Českou
republikou“, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/rejstrikrozhodnuti-evropske-komise.html (staženo 1.1.2019).
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všech členských států.
Dle čl. 107 SFEU „Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních
prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují
určité podniky nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými
státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.“ Pro naplnění podmínek
neslučitelnosti tedy musí být v souvislosti s výhodou kumulativně naplněny výše uvedené
podmínky.
Zvýhodnění musí pocházet z veřejných rozpočtů243, přičemž výhoda může být
poskytnuta v jakékoli formě, může jít i jen o redukci povinností, které by měl subjekt
nést.244 Není přitom podstatné, zda by zvýhodnění třetího subjektu mělo celkově pozitivní
vliv na veřejné rozpočty. „Pokud se v důsledku státního zásahu za podmínek, jež se liší od
běžných tržních podmínek, zlepší finanční situace podniku, jedná se o zvýhodnění. Za
účelem posouzení této záležitosti by měla být finanční situace podniku po provedení
opatření porovnána s jeho finanční situací v případě, že by opatření nebylo přijato.“245
Pokud je z veřejných prostředků nabízeno zvýhodnění, mělo by být „přístupné
všem podnikům ve stejné právní i faktické situaci bez ohledu na to, zda disponují daňovým
rozhodnutím.“246 Členský stát se v rámci posouzení předkládaného problému nesmí v
daňovém rozhodnutí odchýlit od vlastní právní úpravy, judikatury a správní praxe.247 Ke
stejnému závěru ohledně řešení předloženého problému by měli být schopni dojít i ti, kteří
si odpověď na otázku nezjišťovali pomocí daňového rozhodnutí. „V jednotlivých situacích
může být však složité určit, zda daňový úřad pravidla interpretuje nebo se od nich
odchyluje“248, neboť otázky, které kladou budoucí poplatníci, nemívají zřejmou odpověď.
Může jít také o oblasti práva, ve kterých mají daňové úřady prostor pro správní uvážení. 249
Mají-li daňové úřady prostor pro uvážení, měly by dle autorů zkoumajících danou
problematiku postupovat při interpretaci spíše defenzivně.250
Nejdůležitějším zkoumaným aspektem při posuzování, zda nedošlo k poskytnutí
státní podpory, je podmínka selektivity opatření, tedy to, zda se zvýhodnění týká pouze
určitého podniku či odvětví výroby. Selektivitu není možné zaměňovat se zvýhodněním,
protože ne každé selektivní jednání soutěžitele zvýhodňuje. Naplnění podmínky selektivity
a zvýhodnění by tedy mělo být posuzováno zvlášť. Selektivita může mít svůj původ jak v
legislativě, tak i v krocích administrativy státu.251 Dle judikátu, ve kterém byla posuzována
podpora podniků poskytnutá ze strany Gibraltaru, „není pojem selektivity nutně limitován
Joris Luts, „Compatibility of IP box regimes with state aid rules and Code of Conduct”, EC Tax review č.
5, Kluwer Law International BV (2014), http://www.kluwerlawonline.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo
7.3.2019), 260.
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pouze na výjimky nebo odchylnou úpravu od běžné aplikace práva v daném daňovém
systému, selektivita také zahrnuje výjimky nebo situace, kdy je rozsah právní úpravy
daňového systému nepřiměřeně úzký a vylučuje ze zdanění podniky, které by za
rozumných podmínek podléhaly zdanění.“252
Zvýhodnění zároveň nemůže být zanedbatelné, neboť musí mít potenciál ovlivnit
obchod mezi členskými státy. Za určitých podmínek mohou být veřejné podpory povoleny,
musejí však být před jejich poskytnutím notifikovány Komisi nebo by měly spadat pod
některou z tzv. blokových výjimek253 nebo pod režim de minimis.
Pravidla týkající se státní podpory se vztahují na všechny podniky bez ohledu na
jejich právní formu. „Není rozhodující status subjektu podle vnitrostátního práva.
Například subjekt, který se podle vnitrostátního práva považuje za sdružení nebo za
sportovní klub, může být přesto ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy považován za podnik.
Důsledkem je, že použití pravidel státní podpory nezávisí na tom, zda je subjekt zřízen za
účelem vytváření zisku. Nabízet zboží a poskytovat služby na trhu mohou i neziskové
subjekty.“254 Tato část nauky je zvláště relevantní, vezme-li se v potaz, že i významné
nadnárodní podniky jako je IKEA, mohou být z hlediska právní formy nadacemi.255
Postup Komise při vyšetřování veřejných podpor
Regulace státních podpor je součástí pravidel Evropského společenství již od jeho
počátků, konkrétně od roku 1958.256 Dle čl. 108 odst. 3 SFEU musejí být podpory
notifikovány před jejich poskytnutím Komisi za účelem zhodnocení, zda jsou kompatibilní
s vnitřním trhem.257 Opomene-li členský stát notifikovat státní podporu, Komise může
z vlastního podnětu přezkoumat informace o možné podpoře. „Již v roce 1974 Soudní dvůr
osvětlil, že kompetence Komise kontrolovat veřejné podpory také pokrývá oblast přímých
daní.“258 Vyšetřováním podezření z poskytnutí státní podpory je pověřeno Generální
ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, které jedná z pozice správního
orgánu. Rozhodnutí Komise je přezkoumatelné Soudním dvorem Evropské unie, konkrétně
v prvním stupni Tribunálem a v druhém stupni v případě odvolání Soudním dvorem.
Pierpaolo Rossi-Maccanico, „A New Framework for State Aid Review of Tax Rulings”, European State
Aid Law Quaterly, is. 3 (2015), http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/estal2015&div=38
(staženo 4.4.2019), 3.
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V případech, kdy Komise rozhodne o tom, že byla poskytnuta neoprávněná
podpora, v rámci rozhodnutí určí lhůtu v řádech měsíců k vrácení podpory členskému
státu.259 Ačkoli výši nelegálně poskytnuté státní podpory může určit ve svém rozhodnutí
Komise, obvykle je v rozhodnutí uvedena částka pouze v orientační výši a k výpočtu
přesné výše podpory zvýšené o úroky bývá v rámci rozhodnutí zmocněn samotný členský
stát.260 Podání žaloby na zrušení rozhodnutí Komise k Tribunálu nemá odkladný účinek a
zároveň nemá vliv na povinnost členského státu vybrat zpět poskytnutou státní podporu.
Dokud řízení před Soudním dvorem neskončí, musejí být finanční prostředky představující
vrácenou neoprávněnou podporu, uloženy v úschově, kde k nim přirůstá úrok.261
V rámci koncernu podléhají společnosti jednotnému vedení a mezi jednotlivými
společnostmi nepanují běžné tržní vztahy. Zdálo by se logické, že jednotlivé společnosti si
v koncernu budou zapůjčovat peníze či poskytovat oprávnění k používání duševního
vlastnictví za výhodnějších podmínek, než je běžné na trhu. Právní úprava a realita tomuto
předpokladu však neodpovídají. Předně dle právní úpravy musejí transakce v rámci
koncernu probíhat dle podmínek, co nejpodobnějších těm tržním dle zásady obvyklých
tržních podmínek či tržního odstupu, tzv. arm´s length principle.262 Realita transakcí
v rámci skupiny potřebu tohoto přístupu opodstatňuje. Jednání jednotlivých společností je
podřízeno potřebám celku, nikoli potřebám jednotlivých společností. Za účelem daňové
optimalizace je třeba zisky skupiny přesouvat do zemí s výhodnějšími podmínkami,
snižovat základ daně, zvyšovat odečitatelné náklady a k tomu všemu mohou posloužit
právě transakce v rámci skupiny podniků.
Daňová rozhodnutí, která bývají předmětem přezkumu, se týkají například
problematiky interpretace pravidel převodních cen, výše licenčních poplatků nebo
odpočitatelnosti úroků.263 Problematická mohou být i daňová rozhodnutí potvrzující
absenci stálé provozovny (permanent estabilishment), potvrzující, že určité příjmy je
možné vyjmout z rozsahu teritoriálního daňového režimu, týkající se kvalifikace
hybridních instrumentů (např. kvalifikace dluhu nebo ekvity) či entit.264 Většina z doposud
vedených vyšetřování se však týkala daňových rozhodnutí reagujících na navržený způsob
Nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku
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výpočtu převodních cen, tedy na oblast převodních cen.265 „Komisařka pro hospodářskou
soutěž Margrethe Vestager zařadila převodní ceny mezi problematiku, které bude
věnována zvláštní pozornost v oblasti nedovolených podpor.“266

Hodnocení
Jasnost právní normy
Pravidla týkající se státní podpory jsou popsána v čl. 107 až 109 Smlouvy. Jde
pouze o několik vět, přesto kolem výkladu těchto stručných ustanovení vznikla svébytná
část práva ochrany hospodářské soutěže. Po přečtení právní úpravy obsažené ve Smlouvě o
fungování EU zanechá text ve čtenáři více otázek než odpovědí. Základním východiskem
při výkladu veřejných podpor je vždy judikatura soudů Unie267, která má oproti jiným
zdrojům výkladu výhodu v tom, že soudy Unie mají vždy poslední slovo. Jako pomocný
zdroj slouží i materiály, které vydává sama Komise. Příkladem doprovodných materiálů,
které se týkají veřejných podpor a daňových rozhodnutí a které budou v následující části
práce využívány, jsou:
 Sdělení Komise z roku 2016 o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1
Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01)268
 Oznámení Komise: Cesta k účinnému provádění rozhodnutí Komise, jimiž se členským
státům nařizuje zajistit navrácení protiprávní a neslučitelné podpory (2007/C 272/05)269
 Pracovní materiál Komise o státní podpoře a daňových rozhodnutích.270
Díky překotnému vývoji v posledních letech se začala množit upozornění na
nejasnosti ohledně postupu Komise v řízeních o podezření z poskytnutí státní podpory.
Níže jsou představeny základní body kritiky, která v současnosti zaznívá v odborných
článcích o dané tématice.
Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy jako
výchozí kritérium srovnání
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Jak bylo popsáno výše, při posuzování toho, zda byla podniku udělena státní
podpora, by Komise měla postupovat tak, že srovná výklad dle daňového rozhodnutí s
domácí právní úpravou, judikaturou a správní praxí. Pokud Komise nalezne rozpor mezi
obecně užívanou právní úpravou posuzované otázky v dané jurisdikci a obsahem daňového
rozhodnutí, je splněna podmínka selektivity opatření. Po zveřejnění rozhodnutí Komise ve
věcech Fiat, Starbucks či belgického režimu státní podpory obsahujícím výjimku pro
nadměrný zisk271, proto vzbudila značnou pozornost skutečnost, že Komise dle tohoto
schématu nepostupovala. Jako referenční základ nesloužila právní úprava otázky v daném
členském státě, ale úprava principu obvyklých tržních podmínek dle směrnice přijaté ze
strany OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD
Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations).272
První verze Směrnice OECD byla vytvořena v roce 1995, postupně byla směrnice
revidována a byla již představena řada jejích časových verzí.273 Směrnice odráží
mezinárodní konsensus v oblasti převodních cen a poskytuje daňovým správám a
nadnárodním podnikům vodítka, jak zajistit, aby metodika převodních cen, kterou si zvolí,
vedla k výsledku, který bude v souladu s principem obvyklých tržních podmínek.274
Směrnice popisuje pět metod, které mohou být užity při transakcích mezi podniky ve
skupině, aby byly dodrženy obvyklé tržní podmínky.275 Z pěti metod popisovaných v rámci
směrnice OECD Komise preferuje spíše ty tradiční, přesto je možné, aby si adresáti bez
ohledu na směrnici zvolili jakoukoli metodu, která bude odpovídat principu obvyklých
tržních podmínek.276 Dle Sdělení Komise pokud je ujednání v rámci daňového rozhodnutí
o převodních cenách v souladu se Směrnicí OECD, drží se pokynů pro volbu nejvhodnější
metody a vede ke spolehlivému přiblížení se k výsledku, který by nastal za běžných tržních
podmínek, daňové rozhodnutí schvalující toto ujednání nebude považováno za státní
podporu.277
Dle tvrzení Komise slouží autonomní výklad pravidla obvyklých tržních podmínek
ze strany EU jako referenční rámec již od roku 2003, kdy byl Soudním dvorem vydán
rozsudek týkající se státní pomoci pro belgická koordinační centra.278 Kritici tohoto
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výkladu však dodávají, že rozsudek je v této oblasti velmi vágní.279 Komise svůj postoj
podpořila i v rámci Sdělení o pojmu státní podpora v bodě 173, kde upřesnila svůj postup
tak, že při posuzování, zda rozhodnutí o převodních cenách splňuje zásadu obvyklých
tržních podmínek, může Komise zohledňovat pokyny vypracované OECD, zejména
Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy.
Mezi odbornou veřejností a zainteresovanými podniky roste obava, že jakékoli
odchýlení se od Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové
správy bude považováno za problematické z hlediska státní podpory, a to i v případech,
kdy členský stát postupoval v souladu s vnitrostátní právní úpravou.280
Směrnice OECD není právně závazným dokumentem, stejně tak není přímo
použitelná.281 Ačkoli „členské státy mají vlastní pravidla převodních cen, většina z nich se
poměrně konzistentně drží pravidel OECD.“282 Nejde však o všechny členské státy.
Skutečnost, že Komise využila jako referenční rámec nikoli právní úpravu členského státu,
ale Směrnici OECD, sama o sobě nepředstavuje slabinu, ze které by mohly členské státy
těžit a nadále umožňovat obcházení pravidel o státní podpoře. Pokud se však unijní soudy
postaví právnímu názoru Komise o možnosti univerzálně používat Směrnici OECD, budou
mít členské státy nadále možnost používat vlastní pravidla a pokud je v právním řádu
nemají, problematika zůstane neregulovaná. Pro shrnutí, směrnice OECD a její právní
závaznost v současnosti vytváří zásadní prvek nejasnosti ve výkladu unijního práva.
Zásada obvyklých tržních podmínek
Již „v roce 2006 Evropský soudní dvůr podpořil užití zásady obvyklých tržních
podmínek pro určení, zda fiskální opatření může zakládat selektivní zvýhodnění ve smyslu
čl. 107 SFEU v případě výběru metody pro určení zdanitelného zisku pro společnost
integrovanou v rámci skupiny společností.“283 V roce 2015 Komise konstatovala v rámci
rozhodnutí proti Lucembursku o udělení státní pomoci společnosti Fiat, že princip
obvyklých tržních podmínek nutně tvoří část hodnocení ze strany Komise a to bez ohledu
na to, zda byl daný princip inkorporován do právního řádu členského státu a bez ohledu na
jeho formu.284 „Dle Evropské komise metody výpočtu zdanitelného příjmu potvrzené
v daňovém rozhodnutí vzbuzují podezření z poskytnutí výhody, jestliže se odchylují od
metod výpočtu, se kterými by souhlasil prozíravý nezávislý aktér působící za běžných
François-Charles Laprévote, Nikolaas Van Robbroeck, „Three years of EU State Aid Review of Tax
Ruling: Taking Stock“, Cleary Gottlieb, 4 - 5.
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tržních podmínek.“285
Svůj pohled na věc specifikovala Komise jasně, jeho realizace však již tak snadná
není. I Směrnice OECD, na kterou Komise odkazuje, uvádí, že „problematika převodních
cen není exaktní vědou a že může být skutečně složité přesně stanovit tržní cenu.“286
Právní nejistotu ohledně selektivity pravidel týkajících se kontroly převodních cen zvyšuje
i skutečnost, že pravidla nejsou jednoduchá, kontrola je časové náročná a výsledky, ke
kterým kontrola dochází, záleží plně na využité výpočetní metodě a na vstupních
informacích, které o podezřelé transakci má kontrolní orgán.287 Určení, zda a v jaké výši
došlo k odchýlení se od běžného režimu, přitom není důležité jen pro určení toho, zda
došlo k poskytnutí veřejné podpory, ale i pro určení výše částky, kterou by měl beneficient
členskému státu vracet. Dle Komise mohou být tolerovány rozdíly výsledků při použití
zásady obvyklých tržních podmínek od nejlepšího možného výsledku, jsou-li proporční k
zvolené metodě či statistickým nástrojům.288
V reakci na výklad Komise jí je vyčítáno, že se pokouší vložit do unijního systému
práva zadními dveřmi přes judikaturu unijních soudů pravidlo, které není závazné a kterým
se necítí být všechny členské státy vázány.
Informační asymetrie
Od srpna 2015 se Komisi značně rozšířila vyšetřovací oprávnění v reakci na přijetí
nařízení Rady (EU) 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále také „procedurální
nařízení“).289 Nové procedurální nařízení nahradilo starší úpravu dle nařízení Rady (ES) č.
659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93
Smlouvy o ES. Dle předchozí právní úpravy byla Komise oprávněna při šetření podezření
na poskytnutí státní podpory požádat o informace členský stát a provést kontrolu na místě
beneficienta podpory.290 Nespolupracoval-li členský stát nebo nespolupracoval-li
dostatečně, Komise byla oprávněna vydat příkaz k poskytnutí informací.291
Dle nového procedurálního nařízení bylo Komisi umožněno provést šetření
určitého hospodářského odvětví nebo provést kontrolu určitého nástroje podpory napříč
členskými státy.292 Komise rozšířila svoje vyšetřovací pravomoci o možnost získat
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informace od prověřovaných beneficientů, jiných podniků (často konkurence) nebo od
jiných členských států na základě žádosti či rozhodnutí.293 Komise může žádat o informace
jak samotného beneficianta podpory, tak i ostatní soutěžitele na trhu, přičemž může žádat o
poskytnutí detailních informací o jejich podnikání jako „například, zda je některá aktivita
outsourcovaná, jaké jsou marže z provozování určité aktivity či zda nezávislý dodavatel
musí platit licenční poplatky. Beneficient, jeho konkurenti nebo jiné osoby (například
neziskové organizace, obchodní sdružení nebo odbory) mohou sdílet s Komisí informace
na základě žádosti nebo dobrovolně.“294 „Komise by měla využívat tuto pravomoc zejména
v případech, v nichž se jeví nezbytným složité věcné posouzení“295, tj. v případech, kdy je
třeba zjistit tržní informace, získat analýzu fungování trhu či informace od dostatečně
reprezentativního vzorku podniků.296 Rozhodnutí o povinnosti poskytnout součinnost jsou
nově vynutitelná pod hrozbou vysokých pokut, které hrozí jak za neposkytnutí
požadovaných informací, tak i za poskytnutí informací klamavých, zavádějících,
nepřesných nebo poskytnutých se zpožděním.297 Dle předchozího nařízení sankce za
porušení povinnosti spolupracovat nehrozily. Komise byla dříve závislá na informacích
získaných od členských států, což členské státy administrativně zatěžovalo. Prověřované
podniky nebyly povinny poskytovat informace, činily tak pouze na dobrovolné bázi nebo
v případě kontroly na místě.
Spolupráce mezi členskými státy je v daňové oblasti upravena především ve
směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní, která
od počátku své účinnosti v roce 2011 prošla již řadou novel. Problematice daňových
rozhodnutí se věnuje v pořadí třetí novela směrnice o správní spolupráci, která byla
implementována směrnicí Rady (EU) 2015/2376 ze dne 8. prosince 2015, kterou se mění
směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti
daní, o které je často referováno pod zkratkou DAC 3 (dále jen „DAC 3“). Směrnice
vznikla jako reakce na únik Lux Leaks.298 Zároveň byla i odpovědí na požadavek OECD
vyslovený v opatření č. 5, dle kterého je nutný posun ve spontánní výměně informací o
daňových rozhodnutích.299 Ambicí Evropského parlamentu bylo prosadit to, aby základní
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informace o daňových rozhodnutích byly veřejně přístupné, parlament však narazil na
odpor Evropské komise a členských států.300
Dle směrnice DAC 3 si jsou členské státy od roku 2017 povinny automaticky
vyměňovat informace o daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem a daňových
rozhodnutích týkajících se převodních cen. K automatické výměně by měl příslušný orgán
členského státu, ve kterém bylo daňové rozhodnutí vydáno, přistoupit došlo-li k jeho
vydání, změně nebo obnově od roku 2012 dále. Členské státy si i mohou vyžádat od
reportujícího členského státu doplňující informace včetně plného znění daňového
rozhodnutí. „Dle minimálního standardu si mají daňové úřady vyměňovat spontánně
informace o daňových rozhodnutích, které byly uděleny zahraniční společnosti ve skupině
jejich daňového poplatníka nebo stálé provozovně, které by v případě absence výměny,
mohly vzbuzovat obavy z eroze daňového základu a převodu zisků.“301 K výměně
informací by mělo vždy dojít do tří měsíců po skončení poloviny kalendářního roku,
během něhož bylo daňové rozhodnutí vydáno, změněno nebo obnoveno.
Směrnice DAC 3 na rozdíl od výměny mezi členskými státy výslovně umožňuje
Komisi přístup jen k omezenému množství informací o daňových rozhodnutích, mezi
nimiž nejsou informace o:
 entitě, která o vydání daňového rozhodnutí požádala
 shrnutí obsahu daňového rozhodnutí, včetně popisu příslušných podnikatelských
činností nebo transakcí
 popis souboru kritérií používaných ke stanovení převodních cen
 informace o samotné převodní ceně a o
 ostatních dotčených osobách v jiných členských státech.302
Ostatní informace, které Komise na základě směrnice DAC 3 obdrží, smějí být
použity pouze k monitoringu dodržování povinností států dle směrnice, nikoli k jiným
účelům, například k vyšetřování státních podpor.303 Informace, které členské státy obdrží,
jsou striktně důvěrné, tudíž ani členské státy nesmějí zpřístupnit dané informace Komisi.304
Dle bodu č. 14 recitálu směrnice by si členské státy „měly vyměňovat základní informace,
přičemž omezená řada základních informací by měla být sdělována i Komisi. To by mělo
Komisi umožnit kdykoli sledovat a vyhodnocovat účinné uplatňování povinné automatické
výměny informací o předběžných daňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem a
předběžných posouzeních převodních cen. Informace obdržené Komisí by však neměly být
používány pro žádné další účely. Toto sdělení by navíc nemělo zprostit členský stát jeho
Tove Maria Ryding, „Tax sweethard deals between multinationals and EU countries at record high“,
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povinností ohlásit každou státní podporu Komisi.“
Určitý posun přinesla i směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018,
kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu
informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat.
Směrnice zavádí povinnost zprostředkovatelů oznamovat daňovým orgánům uspořádání,
která by mohla vést k agresivnímu daňovému plánování. Zprostředkovali, jsou myšleny
osoby, které poskytují poradenství v dané oblasti a jejichž činnost spočívá v navrhování,
organizaci nebo zavádění potencionálně problematických přeshraničních uspořádání.
Členské státy jsou povinny od zprostředkovatelů požadovat podávání zpráv s pravidelnými
aktualizacemi. Komise na základě této směrnice získala přístup k sdělovaným informacím,
s výjimkou identifikačních údajů zprostředkovatelů a daňových poplatníků, shrnutí obsahu
přeshraničního uspořádání a identifikačních údajů osob, které mohou být přeshraničním
uspořádáním dotčeny.305
Rychlost vymožení
Proti systematickému využití řízení pro porušení pravidel pro poskytování veřejných
podpor hovoří jeho časová náročnost. V případě doposud vedených sledovaných případů
trvalo vyšetřování Komisí od registrace případu do vynesení rozhodnutí v rozmezí dvou až
tří let.306
Tabulka případů, kdy bylo posuzováno,
společnosti skrze daňové rozhodnutí307
Členský stát
Beneficient
proti němuž je
podpory
řízení vedeno
Amazon
Lucembursko
Apple Inc.

Irsko

ENGIE (dříve GDF Lucembursko
Suez)

zda byla poskytnuta státní podpora nadnárodní
Délka vyšetřování Komisí
(notifikace či registrace - vydání rozhodnutí308)
značka řízení před Komisí
6/2014 - 10/2017 (41 měsíců) SA.38944309
2/2014 - 8/2016 (34 měsíců) SA.38373310
3/2016 - 6/2018 (28 měsíců) SA.44888311
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povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se
mají oznamovat, § 8ab odst. 17 ve spojení s odst. 14 písm. a), c), h), https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:32018L0822.
306
Průměrně délka skončených řízení uvedených v tabulce dosahuje 29,4 měsíců.
307
„Tax rulings“, Final decisions, DG Competition,
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/tax_rulings/index_en.html (staženo 17.5.2019).
308
K publikaci rozhodnutí v Úředním rejstříku dochází až o několik měsíců později po zaslání dopisu
členskému státu o negativním rozhodnutí.
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„State aid to Amazon – Luxemburg”, SA.38944, State Aid Cases, Evropská komise,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38944.
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„State aid to Apple – Ireland”, SA.38373, State Aid Cases, Evropská komise,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38373.
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„State Aid to Engie – Luxembourg”, SA.44888, State Aid Cases, Evropská komise,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_44888.
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FiatChrysler
Automobiles
Huhtamäki

Lucembursko

2/2014 - 10/2015 (21 měsíců) SA.38375312

Lucembursko

Inter IKEA

Nizozemsko

McDonald´s
Corporation

Lucembursko

Nike

Nizozemsko

Režim státní
podpory obsahující
výjimku pro
nadměrný zisk
Starbucks Coffee
Company

Belgie

2/2018 notifikace, v březnu 2019 bylo vydáno
rozhodnutí o zahájení vyšetřování, SA.50400313
9/2016 notifikace, v prosinci 2017 bylo vydáno
rozhodnutí o zahájení vyšetřování, SA.46470314
12/2015 - 9/2018, po 34 měsících bylo vydáno
rozhodnutí, dle kterého opatření nezakládá
nedovolenou státní podporu, SA.38945315
6/2018 notifikace, v lednu 2019 bylo vydáno
rozhodnutí o zahájení vyšetřování, SA.51284316
11/2013 - 1/2016 (27 měsíců) SA.37667317

Nizozemsko

2/2014 - 10/2015 (21 měsíců) SA.38374318

V případě, že předmětná společnost či členský stát podá žalobu proti rozhodnutí,
následuje řízení před Tribunálem. Ve všech výše vymezených případech, kdy Komise
rozhodla o tom, že byla poskytnuta nezákonná státní podpora, byla podána žaloba na
zrušení rozhodnutí k Tribunálu. S ohledem na složitost případů a dokazování lze
předpokládat, že řízení bude trvat v řádu několika let. Příkladem mohou být řízení vedená
proti společnostem Starburcks a Fiat, ve kterých byla žaloba na zrušení rozhodnutí podána
v prosinci 2015 a ani po třech a půl letech stále nepadlo konečné rozhodnutí.319 V případě
„State aid to Fiat – Luxembourg”, SA.38375, State Aid Cases, Evropská komise,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38375.
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„State aid to Huhtamäki – Luxembourg”, SA.50400, State Aid Cases, Evropská komise,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_50400.
314
„Potential aid to IKEA – Netherlands”, SA.46470, State Aid Cases, Evropská komise,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_46470.
315
„Alleged aid to Mc Donald's – Luxembourg”, SA.38945, State Aid Cases, Evropská komise,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38945.
316
„Alleged aid to Nike”, SA.51284, State Aid Cases, Evropská komise,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_51284.
317
Zde je třeba doplnit, že ačkoli v rámci případu figurovalo udělení státní podpory podnikům na základě
daňových rozhodnutí, vyšetřování Komisí se zaměřovalo spíše na úpravu samotného ustanovení v daňovém
zákoníku. Anna Gunn, Joris Luts, „TAX Rulings, APAs and State Aid: Legal Issues“, EC Tax Reviewč. 2,
Kluwer Law International BV (2015), http://www.kluwerlawonline.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo
4.5.2019), 119; „Excess Profit exemption in Belgium”, SA.37667, State Aid Cases, Evropská komise,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_37667.
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„State aid implemented by the Netherlands to Starbucks“, SA.38374, State Aid Cases, Evropská komise,
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_38374.
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„Nizozemsko v. Komise ve věci státní podpory společnosti Starbucks“, T-760/15, Case information,
InfoCuria – Judikatura Soudního dvora,
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=T%3B760%3B15%3BRD%3B1%3BP%3B1%3BT2015%2F0760%2
FP&oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-76015&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252
C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&av
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Belgie v. Komise, který se týkal režimu státní podpory obsahujícím výjimku pro nadměrný
zisk, Tribunál vydal rozhodnutí o tom, že nedošlo k poskytnutí veřejné podpory po 35
měsících.320 Pokud se některá ze stran odvolá k Soudnímu dvoru, následuje další soudní
řízení, které taktéž může trvat v řádu let.
Identifikace s nástrojem postupu
Postup Komise narazil na velký odpor, a to jak ze strany členských států,
potenciálních plátců, odborné veřejnosti, tak i ze zahraničí, především ze Spojených států.
Ačkoli se s ohledem na již existující judikaturu nedá hovořit o překvapení nebo o tom, že
by byl postup Komise bezprecedentní, rozsah vyšetřování a množství energie, které
Komise věci věnovala, naznačuje, že jde o nový fenomén321, který „nedávno získal na
důležitosti“322 a se kterým je třeba do budoucna počítat.
Ze strany prezidenta Spojených států amerických Baracka Obamy zaznělo již před
lety, že „vyšetřování je neférovým útokem na americké nadnárodní společnosti.“323
K výsledku vyšetřování podpory pro společnost Apple se Obamova administrativa
vyjádřila ve smyslu, že „EU se snaží dopomoci si k finančním prostředkům, které měly
skončit ve Spojených státech.“324 „Ve snaze odrazit americkou kritiku Komise v daném
případě poprvé v souvislosti se státními podporami navrhla daňovým úřadům Spojených
států možnost si nárokovat část ze státní podpory v přibližné výši 13 miliard eur, pokud se
k tomu budou cítit oprávněni.“325 Prezident Donald Trump zvolil ostřejší kritiku, když
komisařku pro hospodářskou soutěž přejmenoval na daňovou dámu, která opravdu nesnáší
g=&cid=4165014; „Lucembursko v. Komise ve věci státní podpory společnosti FIAT“, T-755/15, Case
information, InfoCuria – Judikatura Soudního dvora,
http://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=T%3B755%3B15%3BRD%3B1%3BP%3B1%3BT2015%2F0755%2
FP&oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T755%252F15&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%2
52C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&langua
ge=en&avg=&cid=4165949.
320
„Rozsudek Tribunálu ze dne 14. února 2019 – Belgie a Magnetrol International v. Komise“, spojené věci
T-131/16 a T-263/16, InfoCuria – Judikatura Soudního dvora,
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212803&pageIndex=0&doclang=CS&mod
e=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4449950; „Žaloba podaná dne 22. března 2016 – Belgie v. Komise ve
věci belgického režimu státní podpory obsahujícím výjimku pro nadměrný zisk“, T-131/16, InfoCuria –
Judikatura Soudního dvora, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/cs/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.191.01.0036.01.CES.
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Nicholas J. DeNovio, Elisabetta Righini a Nicolle Nonken Gibb, „State Aid: What It Is, and How It May
Affect Multinationals and Tax Departments“, Tax Executive, 6.4.2016, http://taxexecutive.org/state-aid-whatit-is-and-how-it-may-affect-multinationals-and-tax-departments/ (staženo 30.12.2018).
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„European Parliament resolution of 6 July 2016 on tax rulings and other measures similar in nature or
effect“, The special committee on tax rulings and other measures similar in nature or effect (TAXE 2), recitál
bod P, European Parliament,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0310
(staženo 23.3.2019).
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Jim Brunsden, Josh Noble, „European Commission to examine Google’s UK tax deal“, Financial times,
28.1.2016, https://www.ft.com/content/dc1e3cd4-c592-11e5-808f-8231cd71622e (staženo 18.5.2019).
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Diane Bartz, „U.S. government seeks to intervene in Apple's EU tax appeal: source“, Reuters, 4.7.2017,
https://www.reuters.com/article/us-eu-apple-tax-idUSKBN19P220 (staženo 26.5.2019).
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Simon Van Dorpe, „US companies would avoid EU state aid rules with Republican tax proposal“,
Euractiv, 24.2.2017, https://www.euractiv.com/section/competition/news/us-companies-would-avoid-eustate-aid-rules-with-republican-tax-proposal/ (staženo 16.5.2019).
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Spojené státy.326
O kritice odborné veřejnosti a členských států bude podrobněji pojednáno
v následujících kapitolách této práce. Nicméně, odborná veřejnost kritizuje především
nekonzistentnost Komise a unijních soudů při hodnocení selektivity.327 S nekonzistentností
judikatury je dle vyjádření taktéž spojena i právní nejistota328 a porušení principů
legitimního očekávání zasažených společností. K výstupům odborné veřejnosti je však
třeba přistupovat s rezervou, a to jak v případě odborníků, kteří postup Komise vítají, tak i
těch kteří proti němu brojí. Z informací o autorech článků často vyplývá, že jde o osoby,
které jsou ve střetu zájmu. Není neobvyklé, že autoři kromě akademické dráhy nebo pozice
v think tanku působí i v poradenských společnostech, které nabízejí služby týkající se
optimalizačních schémat, nebo v neziskových organizacích, které proti optimalizaci bojují.
Skutečnost, zda hrozí uložení sankce plošně či pouze v určitých specifických
případech
Současná vlna systematických vyšetřování možných veřejných podpor v daňové
oblasti byla zahájena Generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž v roce 2013.
Konkrétně si Generální ředitelství v červnu 2013 vyžádalo informace o daňových
rozhodnutích od Lucemburska, Irska, Nizozemska, Spojeného království, Kypru a
Malty.329 Dne 17. 12. 2014 „byly všechny členské státy požádány o poskytnutí informací o
jejich daňových rozhodnutích, souvisejícím právním rámci a o seznam daňových
rozhodnutích vydaných“ po roce 2010.330 Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž
zkontrolovalo přes 1000 daňových rozhodnutí včetně 600 rozhodnutí, které byly zmíněny
při úniku Lux Leaks v listopadu 2014. „Šetření se zaměřilo především na daňová
rozhodnutí, která schvalovala ujednání týkající se převodních cen navržená daňovým
poplatníkem, která tak mohla ovlivnit daňový základ skupiny.“331
Odborná veřejnost nyní diskutuje o tom, kde se Komise ve svém vyšetřování zastaví.
Dle vyjádření Evropské komise v Pracovním materiálu o státní podpoře a daňových
rozhodnutích „se Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž zaměřuje na případy, ve
kterých došlo k zjevnému porušení principu obvyklých tržních cen.“332 Pozornost si také
vyžádají daňová rozhodnutí, která vyvolávají podezření, že neprošla řádným procesem
vyhotovení, byla mezi stranami vyjednána, byla vydaná po omezeném přezkumu či platila
Alex Barker, „EU opens probe into Nike’s Dutch tax arrangements“, Financial Times, 10.1.2019,
https://www.ft.com/content/aeaab8e6-14cb-11e9-a581-4ff78404524e (staženo 4.6.2019).
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Joris Luts, „Compatibility of IP box regimes with state aid rules and Code of Conduct”, EC Tax review č.
5, Kluwer Law International BV (2014), http://www.kluwerlawonline.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo
7.3.2019), 261.
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Ibid, 262.
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„State aid: Commission extends information enquiry on tax rulings practice to all Member States“, Press
release, European Commission, 17.12.2014, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2742_cs.htm (staženo
25.12.2018).
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„DG Competition Working Paper on State Aid and Tax rulings“, Background to the High Level Forum on
State Aid of 3 June 2016, DG Competition,
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf (staženo29.12.2018), 2;
Anna Gunn, Joris Luts, „TAX Rulings, APAs and State Aid: Legal Issues“, EC Tax Reviewč. 2, Kluwer Law
International BV (2015), http://www.kluwerlawonline.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo 4.5.2019), 119.
331
Ibid, 2.
332
Ibid, 6.
326

63

po delší dobu.333
Komise disponuje dostatečnými kapacitami na přezkum i většího množství
rozhodnutí. „Otevřených případů je vždy okolo dvou tisíc a povinností Komise je
přezkoumat jakoukoli stížnost či upozornění na poskytnutí státní podpory.“334 Přesto není
v silách Komise přezkoumávat vše, z tohoto důvodu je pochopitelné její rozhodnutí změřit
se pouze na zjevné případy.
Další z hranic toho, kam až může Komise zajít, nastiňuje samotná judikatura.
Hranici mezi poskytnutím státní podpory a mezi neselektivní aplikací domácích předpisů
lze dobře ilustrovat na případu podezření z poskytnutí státní podpory společnosti
McDonald’s ze strany Lucemburska. Dle lucemburského daňového rozhodnutí z roku 2009
společnost nemusela platit korporální daň za podmínky, že její zisky budou zdaněny ve
Spojených státech. Další daňové rozhodnutí doplnilo výklad tak, že společnost již nadále
není povinna dokládat, že licenční poplatky byly ve Spojených státech zdaněny.335
Vyšetřování postupu Lucemburska ze strany Komise ukázalo, že důvodem dvojího
nezdanění zisků nebylo zvýhodnění společnosti ze strany Lucemburska336, ale neshoda
mezi daňovými předpisy Lucemburska a Spojených států, kdy lucemburské právo
vyhodnocovalo pobočku v USA jako stálou provozovnu, zatímco ve Spojených státech tato
pobočka jako stálá provozovna vyhodnocena nebyla. Lucembursko v reakci na zjištění
Komise „představilo návrh právního předpisu, který by měl obdobným případům dvojího
nezdanění zabránit.“337
Ostatní společnosti, v jejichž případě Komise dospěla k závěru, že došlo
k poskytnutí podpory, spolu s členskými státy, které jim podporu poskytly, argumentují, že
v jejich případě obdobně jako v případě McDonald’s členský stát pouze aplikoval obecné
právní předpisy neselektivním způsobem.338 Skutečnost, že členské státy mohou nadále
ponechat ve svém právním systému mezery, které optimalizaci umožňují, nelze nijak
ovlivnit pomocí zahájení řízení o nedovolené státní podpoře. Proti tomuto nebezpečí
zůstává Komise bezmocná.
Sankce, její odstrašující efekt a pravděpodobnost uložení
Hrozící sankce, jejich odstrašující účinek a pravděpodobnost uložení lze hodnotit
jak z hlediska optiky nadnárodních společností, tak i členských států EU. Hodnocení
z hlediska nadnárodních společností je důležité pro posouzení, zda mohou mít rozhodnutí o
François-Charles Laprévote, Nikolaas Van Robbroeck, „Three years of EU State Aid Review of Tax
Ruling: Taking Stock“, Cleary Gottlieb, Alert memorandum (červenec 2016),
https://www.clearygottlieb.com/~/media/organize-archive/cgsh/files/publication-pdfs/alert-memos/threeyears-of-eu-state-aid-review-of-tax-rulings-taking-stock.pdf (staženo 8.4.2019), 7-8.
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nedovolené podpoře potenciál odradit nadnárodní společnosti od taktiky využívání
daňových rozhodnutí jako krytí svého postupu. Naopak posouzení možných sankcí
z pohledu členských států má smysl proto, aby byly zřejmé proměnné při kalkulaci
členských států o tom, zda se jim vyplatí umožňovat obcházení pravidel nadnárodními
společnostmi.
Na první pohled by se mohlo zdát, že členské země by mohly těžit ze situace, kdy
získají dodatečné prostředky do svého státního rozpočtu. Členské státy však minimálně
veřejně nadšení nad rozhodnutími o povinnosti vrátit státní podporu nevyjadřují.339
Lucembursko bylo dokonce obviňováno z toho, že poskytlo některá závazná posouzení
pouze v ústní formě, aby se vyhlo povinnosti sdílet informace podle směrnice o správní
spolupráci.340 V drtivé většině případů členské státy vyjádřily svojí podporu boji proti
agresivnímu daňovému plánování, druhým dechem však jejich představitelé dodávali, že
v daném případě nebyla selektivní podpora ze strany státu předmětné společnosti
poskytnuta (Amazon, Starbucks, Fiat, Engie, Apple). Výjimku v tomto směru tvoří
vyjádření Nizozemska k zahájení řízení ohledně možné státní podpory pro společnost
IKEA, ve kterém nezaznělo, že společnosti nebyla udělena selektivní státní podpora.
Ačkoli rozhodnutí přináší z krátkodobého hlediska příliv dodatečných prostředků, členské
státy neskrývají obavy o to, zda rozhodnutí neohrozí image jejich jurisdikce jako místa,
které je přívětivé k investicím (či dokonce přímo pověst země, kde je možné platit nízké
daně). Vybudovat a udržet si takovouto pověst není snadné a její ztráta může mít reálné
dopady na množství zahraničních investic plynoucích do země.
Příkladem dokládajícím nesouhlasný postoj členského státu s rozhodnutím o
nedovolené podpoře, je reakce Irska na rozhodnutí o povinnosti společnosti Apple Inc.
vrátit Irsku poskytnutou státní podporu. Irsko se rozhodlo společně se společností Apple
podat žalobu proti rozhodnutí k Tribunálu, a to i přes to, že částka ve výši 14 miliard eur,
kterou má Apple Irsku zaplatit, je ekvivalentem ročních výdajů země na skomírající
zdravotní systém.341 Dle hlavní koaliční strany Fine Gael souvisí rozhodnutí podat
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Netherlands tells court“, Multinational Tax & Transfer Pricing Rules, 2.7.2018, https://mnetax.com/eucommision-erred-in-starbucks-state-aid-case-netherlands-tells-court-28392 (staženo 24.5.2019).
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effect“, The special committee on tax rulings and other measures similar in nature or effect (TAXE 2), bod
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0310
(staženo 23.3.2019).
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odvolání s širšími principy, kdy Irsko chce pokračovat ve své politice levných daní
z příjmů pro právnické osoby, která přitáhla nadnárodní společnosti do dříve chudé země a
která vytváří jedno z deseti pracovních míst.342
Pokuta by mohla členskému státu hrozit, pouze pokud nevyhoví příkazu
k pozastavení nebo příkazu k navrácení podpory.343 Poté je dle čl. 28 procedurálního
nařízení „Komise oprávněna, při současném přezkoumání podstaty záležitosti na základě
dostupných informací, předložit záležitost přímo Soudnímu dvoru Evropské unie a požádat
o prohlášení, že nesplnění příkazu zakládá porušení Smlouvy o fungování EU.“344 Ze
sledovaných případů nepřiměřeně otálelo s vymožením podpory Irsko v případě podpory
poskytnuté společnosti Apple. V souvislosti s opomenutím Irska bylo zahájeno před
soudem řízení vedené pod sp. zn. C-678/17, přičemž Komise svůj postup vysvětlila tím, že
Irsko státní podporu nezískalo zpět do čtyř měsíců od oznámení rozhodnutí Komise, jak
mělo povinnost učinit a Irsko dále „nepřijalo všechna opatření nezbytná k dosažení souladu
s rozhodnutím Komise.“345 Irsko následně přistoupilo k vymožení podpory a žaloba ze
strany Komise byla stažena. Výsledkem byl příkaz soudu Irsku, aby uhradilo náklady
řízení.346
„Vyšetřování je v případě podezření z poskytnutí státní podpory pouze bilaterálním
procesem mezi Evropskou komisí a členským státem, jehož postup je prověřován.“347
Ostatní relevantní subjekty, tedy „osoby, podniky nebo sdružení podniků, jejichž zájmy by
mohly být ovlivněny poskytnutím podpory, zejména příjemce podpory, konkurenční
podniky a profesní sdružení“, mají postavení zúčastněných osob s limitovanými
procesními právy.348 „Před zahájením formálního vyšetřování potenciální beneficienti
postrádají procesní práva jako například právo nahlížet do spisu nebo být informován o

against-eu-tax-ruling-idUSKCN1180WR (staženo 18.4.2019).
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198577&pageIndex=0&doclang=CS&mod
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https://www.clearygottlieb.com/~/media/organize-archive/cgsh/files/publication-pdfs/alert-memos/threeyears-of-eu-state-aid-review-of-tax-rulings-taking-stock.pdf (staženo 8.4.2019), 8.
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108 Smlouvy o fungování Evropské unie, čl. 1 písm. h), https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1589.
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stavu prověřování.“349 Nadnárodní společnosti tedy alespoň z počátku pomoc ze strany
členských států potřebují, aby zůstaly informovány o průběhu řízení.
Dle současného Oznámení Komise, které upravuje výběr poskytnutých podpor,
musejí členské státy ve lhůtě dvou měsíců od vstupu v platnost rozhodnutí informovat
Komisi o plánovaných nebo přijatých opatřeních k výběru podpory. K samotnému výběru
nezákonné podpory by mělo dojít ve lhůtě čtyř měsíců od chvíle, kdy rozhodnutí vstoupilo
v platnost.350
Materiály Komise připouštějí po vydání rozhodnutí o existenci nedovolené státní
podpory následný dialog o postupu výpočtu podpory k navrácení jako možný a někdy i
nutný, aby bylo dosaženo spravedlivého výsledku. Pokud členský stát narazí na
skutečnosti, které Komise přehlédla, „měl by tyto problémy předložit Komisi ke zvážení
spolu s návrhy na odpovídající změny.“351 Minimálně by však mělo dojít ke kontrole, zda
podpora nespadala v době jejího poskytnutí do blokových výjimek.352 Pokud příjemce
podpory zaplatil z obdržené podpory daň, mohou vnitrostátní orgány zohlednit zaplacenou
daň tak, že budou vymáhat pouze částku, která byla příjemci poskytnuta mínus uhrazenou
daň.353
Rozhodnutí Komise o tom, že byla poskytnuta nepovolená podpora, ne vždy přímo
určuje částku, která musí být členskému státu beneficientem podpory vrácena, často pouze
určuje metodologii, která by měla být použita při výpočtu nedovolené podpory.354 Toto
nechává členskému státu určitý prostor pro to, aby v rámci výpočtu postupoval kreativně,
bude-li chtít, neboť metodologie nemůže být vyčerpávající. Beneficienti podpory mají
v tuto chvíli příležitost kontaktovat příslušného správce daně a předestřít mu svoje
argumenty týkající se určení výše nedovolené podpory. Možnost daňových orgánů
členských států upravit výši podpory však není bezbřehá, mimo jiné i proto, že členské
státy musí poskytnout Komisi „veškeré informace, které jí umožní zjistit, zda zvolené
prostředky představují upravené provedení rozhodnutí.“355
Současná pravidla týkající se výběru podpory jsou stanovena ve formě Oznámení,
jde tudíž pouze o soft law. V současnosti jsou ve fázi připomínek nová pro členské státy
přísnější pravidla vracení podpory, která však stále nebudou mít formu hard law.356 Dle
návrhu budou muset členské státy podávat Komisi pravidelně zprávy o provádění výběru
podpory, což by mělo umožnit „Komisi posoudit řádné provedení rozhodnutí o navrácení a

François-Charles Laprévote, Nikolaas Van Robbroeck, „Three years of EU State Aid Review of Tax
Ruling: Taking Stock“, Cleary Gottlieb, 9.
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zajistit navrácení protiprávní a neslučitelné podpory“, bod 42, Evropská komise, 15.11.2007, https://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52007XC1115(01)&from=EN (staženo
15.5.2019).
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lépe určit případnou potřebu pomoci“.357 Komise bude moci státu poskytnout „simulace
výpočtů podpory, která má být navrácena, podle vzorců nebo metodik stanovených v
příslušném rozhodnutí o navrácení.“358 „Komise může v této souvislosti rozvést podrobněji
požadavky na dokazování a druh důkazů, které se od členského státu vyžadují mimo jiné k
určení totožnosti příjemců podpory, výše podpory, která má být navrácena, a částek, jež
byly skutečně získány zpět.“359 Stejně jako dle současných pravidel budou stanoveny dvě
lhůty, první pro poskytnutí informací Komisi a druhá pro splnění rozhodnutí. Po uplynutí
první lhůty budou muset členské státy „poskytnout úplné informace o totožnosti příjemců,
pokud nebyli uvedeni již v rozhodnutí o navrácení, o částce, která má být navrácena, a o
vnitrostátním postupu, který se použije ke splnění povinnosti navrácení.“360 „Je-li částka
podpory vyčíslena již v rozhodnutí Komise, je členský stát povinen provést rozhodnutí
přijaté Komisí. Pokud členský stát vyčíslení výše podpory zpochybní, je nutno tuto
záležitost předložit soudům Unie. Z toho vyplývá, že členský stát musí zajistit navrácení
částky podpory stanovené v rozhodnutí, pokud a dokud není soudem Unie pozastaveno
nebo zrušeno.“361
Ačkoli novější pravidla budou pro členské státy přísnější, i tato pravidla počítají
s tím, že členský stát může být zažalován podle čl. 108 odst. 2 SFEU pro nesplnění
povinnosti „informovat Komisi o opatřeních, která byla nebo měla být přijata za účelem
provedení rozhodnutí“, pro opomenutí „průběžně Komisi informovat o stavu případu“
nebo pro nesplnění „povinnosti týkající se navrácení státní podpory ve stanovené lhůtě“362
Možnost žalovat členský stát pro vadné splnění povinnosti k získání podpory, není v rámci
dokumentu zmíněna, ačkoli není vyloučeno, že tuto možnost nelze dovodit.
Nadnárodní společnosti jsou v případě rozhodnutí Komise o tom, že získaly státní
podporu, obvykle povinny vrátit získanou podporu zvýšenou o úrok, přičemž „pravomoci
Komise ve věci navrácení podpory podléhají promlčecí lhůtě deseti let. Promlčecí lhůta
počíná běžet dnem, kdy byla příjemci udělena protiprávní podpora.“363 Výše úroku by
měla být v přiměřené výši, přičemž způsob jeho výpočtu je upraven zvláštním prováděcím
nařízením.364 Úrok je „splatný ode dne, kdy se nezákonná podpora dostala do dispozice
beneficienta do dne jejího vymožení.“365
„Návrh sdělení Komise o navracení protiprávních a neslučitelných státních podpor“, bod 21, Evropská
komise, 2019, http://ec.europa.eu/competition/consultations/2019_recovery_notice/cs.pdf (staženo
16.5.2019).
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Mohlo by se zdát, že rozhodnutí o povinnosti vrátit státní podporu nemá pro
nadnárodní společnosti výrazný sankční prvek, pomine-li se zhoršení reputace, neboť by se
dalo říci, že společnosti hradí pouze částku, kterou měly uhradit už v minulosti zvýšenou o
úrok. Stejně tak povinnost vrátit podporu interpretuje i Komise, dle které nejde o sankci,
ale o narovnání podmínek mezi soutěžiteli na vnitřním trhu. Vrácením podpory beneficient
ztrácí výhodu, čímž dojde k obnovení rovnováhy na vnitřním trhu a k uvedení do
dřívějšího stavu. Při výpočtu neuhrazené daně ze strany členských států však nebývají
brány v potaz hypotetické alternativní způsoby daňové optimalizace, které společnost
mohla využít a které by byly legální.366
Protiprávní podporu by měly vrátit ty podniky, které z ní měly prospěch.367 K tomuto
je třeba dodat, že za recipienta podpory může být označena celá skupina, nikoli pouze
evropská pobočka.368 „Jestliže se zdá, že podpora byla převedena na jiné subjekty, členský
stát musí rozšířit okruh povinných subjektů tak, aby zahrnoval všechny skutečné příjemce
s cílem zajistit, aby nebyla obcházena povinnost navrátit podporu.“ 369 Členské státy by
měly být schopné při určení beneficienta podpory zohlednit i snahy řídících struktur
původního beneficienta převést prostředky na jiné subjekty, vytunelovat příjemce podpory
a tím se vyhnout jejímu vracení. V takových případech by měla být podpora vymáhána na
těch subjektech, kterým byla převedena.370
Komise nevyžaduje, aby došlo k navrácení podpory pouze ve dvou případech, a to
bylo-li by navrácení podpory v rozporu s obecnými zásadami práva (po uplynutí promlčecí
doby, pro rozpor se zásadou legitimního očekávání a právní jistoty) nebo v případě
absolutní nemožnosti navrácení podpory (beneficient podpory zanikl bez právního
nástupce nebo v případě neexistence dobytných aktiv).371
„Žaloba na zrušení rozhodnutí Komise směřující proti vymožení poskytnuté podpory
podaná Soudnímu dvoru EU nemá odkladný účinek (čl. 278 SFEU). Soud však může na
základě žádosti jakékoli strany řízení rozhodnout o odkladném účinku implementace
vymožení podpory, a to pro dobu vedení řízení před soudem.“372
Shrnutí hodnocení nástroje posuzování daňových rozhodnutí z hlediska státní podpory
Jasnost právní normy
x Odborníci na právo státních podpor upozorňují na to, že
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Informační asymetrie

√

Rychlost vymožení

x

Identifikace s nástrojem

x

Sankce a její
odstrašující efekt

 Členské státy

-

Komise nevyužívá jako referenční rámec právo členských států,
jak by měla, ale Směrnici OECD o převodních cenách pro
nadnárodní podniky a daňové správy. Komise při posuzování
převodních cen využívá zásadu obvyklých tržních podmínek,
což odůvodňuje tím, že tento postup je již ustálenou součástí
judikatury unijních soudů. Ne všechny členské státy však
Směrnici OECD používají jako referenční rámec, a ne všechny
inkorporovaly princip obvyklých tržních podmínek do svého
právního řádu. Skutečnost, zda se princip stal součástí ustálené
judikatury, je taktéž zpochybňována. Z tohoto důvodu zůstává
otevřenou otázkou, zda unijní soudy potvrdí postup Komise. Do
té doby zůstává nejasné, jaký postup při posuzování převodních
cen je ten správný.
Procedurální nařízení výrazně snížilo existující informační
asymetrii. Komise je nyní oprávněna žádat o informace státy,
podniky nebo jiné osoby či provést kontrolu na místě
beneficienta podpory. Rozhodnutí o povinnosti poskytnout
součinnost jsou nově vynutitelná pod hrozbou vysokých pokut.
Pokuty taktéž hrozí za poskytnutí klamavých, zavádějících či
nepřesných informací.
Směrnice DAC 3 zavedla povinnou automatickou výměnu
informací odaňových rozhodnutích s přeshraničním prvkem a
daňových rozhodnutích týkajících se převodních cen. Komise
však nesmí informace, které získala díky monitoringu
dodržování směrnice DAC 3, použít v řízeních o státních
podporách.
Časově je vymožení práva velmi náročné. Nejdříve rozhoduje
Komise, která vydá správní rozhodnutí, proti němuž je možné
podat žalobu k Tribunálu. Proti rozhodnutí se lze odvolat
k Soudnímu dvoru. Každé z řízení trvá v řádu jednotek let.
Vymáhání práva za využití řízení o státních podporách
vzbuzuje odpor mezi členskými státy, nadnárodními podniky a
zeměmi, kde jsou dotčení beneficienti daňovými rezidenty, tedy
především ve Spojených státech amerických.
Členskému státu za poskytnutí nedovolené podpory nehrozí
žádná hmotná sankce, přesto členské státy neskrývají obavy,
zda rozhodnutí neohrozí image jejich jurisdikce jako místa,
které je přívětivé k investicím. Rozhodnutí Komise o tom, že
byla poskytnuta nepovolená podpora, ne vždy přímo určuje
částku, která musí být členskému státu beneficientem podpory
vrácena, často pouze určuje metodologii výpočtu částky a
přibližnou sumu. Členské státy mohou tudíž do určité míry
beztrestně ovlivnit výši vracené podpory. Pokuta by mohla
členskému státu hrozit, pouze pokud nevyhoví příkazu
k pozastavení nebo příkazu k navrácení podpory.
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 Nadnárodní
společnosti

-

 Hrozí uložení
sankce plošně

x

 Pravděpodobnost
uložení

-

Mohlo by se zdát, že rozhodnutí o povinnosti vrátit státní
podporu nemá pro nadnárodní společnosti výrazný sankční
prvek, neboť společnosti hradí pouze částku, kterou měly
uhradit už v minulosti zvýšenou o úrok. Při výpočtu výše
vracené podpory však nebývají brány v potaz hypotetické
alternativní způsoby daňové optimalizace, které společnost
mohla využíta které by byly legální. Je zde tudíž škoda
v podobě ušlých příležitostí.
Evropské komise se dle svého vyjádření zaměřuje na případy,
ve kterých došlo k zjevnému porušení principu obvyklých
tržních cen.
Komise zkontrolovala všechna daňová rozhodnutí vydaná mezi
lety 2010 – 2014 (včetně). Sama deklarovala, že se zaměří
pouze na případy, kdy došlo ke zjevnému porušení principu
obvyklých tržních cen. Bylo-li rozhodnutí vydáno v tomto
období a zároveň se výrazně odchyluje od standardů užívaných
Komisí, vysoce pravděpodobně hrozí zahájení předběžného
šetření ohledně státní podpory.

B. Case study - IP boxy, jejich využívání k agresivnímu
daňovému plánování a postup proti jejich zneužívání
IP boxes
Pojem IP boxes v daňové problematice představuje zvýhodněné daňové režimy,
jejichž cílem je stimulovat vědu a výzkum skrze „poskytnutí preferenčního daňového
režimu výnosům z duševního vlastnictví.“373 Stejně tak jako daňová rozhodnutí je však i
tento nástroj zneužitelný pro daňové plánování, v tomto případě skrze umisťování práv
k duševnímu vlastnictví do jurisdikcí, které nabízejí výhodný daňový režim. Ve výsledku
pak duševní vlastnictví bývá často umístěno v jiné zemi, než ve které byla prováděna
skutečná vývojová a výzkumná činnost, což jde proti principu, pro který byly IP boxy
zavedeny.374 O tom, že IP boxy přispívají k podpoře vědy a výzkumu, vyjádřila svoje
pochyby již řada významných aktérů, například Mezinárodní měnový fond375 nebo bývalý
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ministr financí Německa Wolfgang Schaeuble.376
Pojem IP box označuje režim, který poskytuje zvýhodnění pro různé formy
duševního vlastnictví, jako jsou například ochranné známky, software, know how,
obchodní názvy, obchodní tajemství, copyright, design, modely nebo patenty. Ochrana se
může vztahovat jak na výstupy, která vycházejí z výzkumu a vývoje, tak i na duševní
vlastnictví využitelné v oblasti marketingu. Často se lze namísto s termínem IP box setkat i
s termínem Patent box, který má obdobný obsah, nicméně v této práci není používán,
protože by mohl mylně vytvářet dojem, že se obsah práce vztahuje pouze na daňové
zvýhodnění využití patentů. V rámci této práce je využíván anglický termín IP box, neboť
jde o termín, který se ani v česky psaných textech obvykle nepřekládá a odborná česká
veřejnost s ním volně pracuje.377 Pokud je pojem překládán, lze se setkat s označením
režim zdanění duševního vlastnictví.378
IP boxy nejsou jediným mechanismem podpory výzkumu a vývoje, který daňové
právo nabízí. V řadě zemí existují preferenční režimy cílící na náklady přímo spojené
s výzkumem, jako například daňové úlevy či zrychlené odpočty majetku užívaného
k výzkumu.379 V posledním desetiletí však lze vypozorovat vzrůstající trend využívání IP
boxů v EU. „V roce 1995 nabízely tento režim 2 jurisdikce a v roce 2015 nich již bylo 11,
přičemž k výraznému nárůstu počtu jurisdikcí došlo až posledních letech.“380 Údajně „IP
boxy prvně získaly větší pozornost až po jejich zavedení v Nizozemsku a Lucembursku
v roce 2007.“381 Několik studií již potvrdilo, že nehmotné vlastnictví bývá
neproporcionálně častěji umístěno v jurisdikcích s nižším zdaněním.382 Prokázán byl
především silný vliv „na přilákání patentů s vysokým ziskovým potenciálem.“383
Optimalizační schémata v kostce fungují tak, že zahraniční společnosti často v rámci
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skupiny hradí licenční poplatky za užívání duševního vlastnictví společnosti, která vlastní
duševní vlastnictví a toto vlastnictví je umístěno v preferenčním daňovém režimu - IP
boxu. Princip IP boxu funguje na tom, že umožňuje zdanění zisků nižšími než běžnými
sazbami. Licenční poplatky jsou pro zahraniční společnosti daňově uznatelnými náklady a
snižují jim tedy základ daně.384 V případě optimalizačních schémat je cílem v jurisdikcích,
kde společnosti reálně podnikají (poskytují služby nebo prodávají zboží), snížit zdanitelný
základ na minimum nebo dokonce vykazovat ztrátu. V těchto jurisdikcích by zisky
společností podléhaly vysokému zdanění, a proto je třeba zisky převést do jurisdikcí, kde
budou zdaněny pouze nízkou sazbou. Snížit základ daně lze odečtením nákladů stejně
vysokých nebo vyšších než zisky, například pomocí nákladů v podobě licenčních poplatků.
Podmínky poskytování daňových výhod se od sebe v jednotlivých jurisdikcích
výrazně liší. V případě některých IP boxů je díky jejich designu riziko jejich zneužití
minimální, toto však neplatí u všech. Z níže uvedeného grafu, který zachycuje stav z roku
2013, vyplývá, že poskytnutí výhod skrze IP box je v řadě případů spojeno s podmínkou,
aby vývoj duševního vlastnictví byl alespoň částečně spojen s danou zemí (tzv.
development condition).385 V jiných jurisdikcích stačí, stojí-li za vývojem „závislá či
nezávislá třetí strana, která provádí vývoj za beneficienta daňového zvýhodnění.“386
Situace v EU je navíc specifická tím, že nelze omezit možnost těžit z preferenčního režimu
pouze na vývojové a výzkumné aktivity, které byly provedeny v daném členském státě,
neboť takové pravidlo by bylo v rozporu se svobodou usazování dle evropského práva.387
Z výzkumu Centra pro evropský ekonomický výzkum v roce 2013 vyplynulo, že v případě
Belgie, Lucemburska, Nizozemí a Spojeného království má režim jejich IP boxů prvky,
které jsou zaměřeny na podporu vědy, výzkumu a inovací.388 Naopak v případě IP boxů,
které nabízely Kypr, Maďarsko, Malta nebo švýcarský kanton Nidwalden, „byl režim
orientován na přilákání mobilního kapitálu s ohledem na skutečnost, že nebyla požadována
aktivita v oblasti vývoje ze strany daňového poplatníka.“389

„Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators”, Ramboll Management Consulting and
Corit Advisory, 62.
385
Joris Luts, „Compatibility of IP box regimes with state aid rules and Code of Conduct”, EC Tax review č.
5, Kluwer Law International BV (2014), http://www.kluwerlawonline.com.ezproxy.is.cuni.cz (staženo
7.3.2019), 259.
386
Ibid.
387
Annette Alstadsæter, Salvador Barrios, Gaetan Nicodeme, Agnieszka Maria Skonieczna a Antonio
Vezzan, „Patent Boxes Design, Patents Location and Local R&D”, 10.
388
Lisa Evers, Helen Miller a Christoph Spengel, „Intellectual Property Box Regimes: Effective Tax Rates
and Tax Policy Considerations”, Centre for European Economic Research, úvod.
389
Ibid.
384

73

Srovnání IP boxů ve vybraných členských státech EU (platné k roku 2013)390
Rok zavedení
režimu IP
box

Efektivní sazba
na příjmy
z duševního
vlastnictví
v rámci IP
boxu

Francie

1971

15,5

√

Maďarsko
Nizozemsko

2003
2007

10,3
5

√

Podmínka
vývoje
duševního
vlastnictví

Použitelné pro
získané duševní
vlastnictví
Ano, pokud jej
drží déle než 2
roky
√

√
Ano, pokud bylo
IP alespoň
částečně
vylepšeno
√

√

Belgie

2007

6,798

Lucembursko
Španělsko
Malta
Kypr

2008
2008
2010
2012

5,84
12
0
2,5

Spojené král.

2013

10

√

Portugalsko

2014
1973,
znovuzaveden
2008

15,75

√

0

√

Irsko

Použitelné
pro
existující
duševní
vlastnictví

√

√
√
√
√

√
√
Ano, pokud bylo
IP dále rozvíjeno
a aktivně řízeno

√

Kromě toho, zda je poskytnutí výhod podmíněno zapojením do výzkumu nebo
vývoje duševního vlastnictví, hraje významnou roli řada dalších proměnných. Skutečná
sazba daně z příjmů se od sebe v jednotlivých státech velmi liší, na pomyslné škále
dominuje s nejnižší sazbou zdanění ve výši 0 % Malta a s nejvyšší Francie ve výši 15,5
%.391 Liší se i výčet duševního vlastnictví, které je způsobilé k získání daňové výhody.
Některé zisky vzniklé v souvislosti s duševním vlastnictvím podléhají nižšímu zdanění
v rámci IP boxu a ostatní příjmy společnosti z daného privilegia netěží a musejí být
zdaněny běžnou daňovou sazbou. V některých případech zvýhodněné zdanění zisků či
nákladů podléhá zastropování.392 Preferenční režimy se od sebe liší i v tom, jak přistupují
ke zdanění licenčních poplatků získaných od společností v rámci skupiny (embedded
royalties).393
Ačkoli je tento aspekt často opomíjen, významnou roli hraje i režim zacházení
s náklady vynaloženými při vývoji duševního vlastnictví, přičemž se rozlišují náklady,
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které vznikly před zahrnutím do IP boxu a poté. Některé státy neberou historické náklady
vzniklé před zařazením do IP boxu v úvahu, jiné je umožňují zohlednit.394 Dle závěrů
výzkumu Evropského centra pro ekonomický výzkum, má dokonce „úprava nakládání
s náklady větší vliv na efektivní daňovou sazbu než nominální výše daňové sazby IP
boxu.“395 Náklady na dosažení a zajištění duševního vlastnictví, tj. náklady, které vznikly
před zařazením do IP boxu, stejně jako náklady vynaložené již po zařazení do IP boxu na
udržení a rozvoj duševního vlastnictví, mohou hrát roli při snižování základu daně (jako
náklady, skrze odpisy apod.). Daňově uznatelné náklady mohou být zohledněny jak proti
ziskům, které by následně podléhaly nízkému zdanění v IP boxu (net approach), tak i proti
ostatním ziskům, které by do IP boxu nespadaly a podléhaly by tudíž běžné daňové sazbě
(gross approach).396 Každá jurisdikce má odlišnou úpravu, některé dokonce náklady
vzniklé před zařazením do režimu IP boxu nepovažují za daňově uznatelný náklad nebo
s těmito náklady zacházejí zcela specifickým způsobem.397 Pro daňové poplatníky je však
vždy výhodné, mohou-li odečtením nákladů od zisků snížit daňový základ, který by
podléhal běžné sazbě daně nikoli zvýhodněné. Daňová úspora bývá v takových případech
vyšší a náklady pak slouží jako tzv. tax shield.398
Praxe agresivního daňového plánování využívající IP boxy jsou velmi různorodé.
Níže jsou pro ilustraci představeny praxe daňového plánování popsané v publikaci Profit
Shifting and “Aggressive“ Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for
Reform.399 Princip spočívá v účelovém zakládání společností, které nevykazují fakticky
žádnou činnost nebo vykazují činnost pouze minimální, jejichž hlavním účelem je
poskytovat licence k nejrůznějšímu duševnímu vlastnictví, které vlastní, spřízněným
společnostem v rámci skupiny nebo franšízám.400 Cílem společnosti využívající režim IP
box je „stahovat“ zdanitelné zisky z ostatních jurisdikcí do své jurisdikce, přičemž tyto
zisky bývají zdaněny v rámci zvýhodněného režimu IP boxu. Stahování zisků z ostatních
jurisdikcí je možné pomocí účtování si licenčních poplatků (royalties) za možnost využívat
duševní vlastnictví ve svém vlastnictví. I v rámci jedné skupiny si totiž společnosti musejí
vzájemně platit tržní ceny za poskytovaná plnění.
a) IP box
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Společnost, která vlastní práva k duševnímu vlastnictví, je umístěná ve státě, který nabízí
režim IP box. Druhá spolupracující společnost může být umístěna v jiném členském státě
EU. Je pouze třeba, aby tato země neuplatňovala princip obvyklých tržních podmínek (arm
length principle) nebo aby laxně kontrolovala jeho dodržování.401 Spolupracující
společnost by měla být umístěna v jiném členském státě EU z důvodu potřeby absence
srážkové daně při převodu prostředků, která je vyloučena dle směrnice o úrocích a
licenčních poplatcích.402 V případě mateřské společnosti je třeba, aby byla umístěna
v zemi, která neuplatňuje pravidlo ovládaných zahraničních společností a zároveň by
neměla mít vysoké zdanění na výstupu (exit taxes) při převodu duševního vlastnictví do
zahraničí.
Schéma daňové optimalizace403

b) Dvojitý irsko-holandský sandwich
Díky poutavému názvu o této relativně složité technice četla řada lidí. Pro ilustraci
dané schéma využívaly v minulosti společnosti jako Google Inc., Pfizer, Adobe, Johnson
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příjmy pocházející z oblastí mimo Spojených států.404
Předně je třeba, aby byly v Irské republice založeny dvě společnosti, z nichž jedna
vlastní práva k duševnímu vlastnictví a využívá režimu IP box. Druhá ze společností
funguje jako spolupracující společnost, tj. je kontraktačním partnerem pro zákazníky
v zemi jejich původu. V zemích původu zákazníků „není nadnárodní společnost fyzicky
přítomná a zisky zde proto nemohou být zdaněny.“405 Eventuálně nadnárodní společnost
v zemi je přítomná, ale záměrně nekumuluje zisk, který by mohl být zdaněn.
V Nizozemsku je třeba dále založit převodní společnost (v překladu conduit
company, neboť tato společnost slouží jako potrubí či roura). Spolupracující společnost je
na základě sublicenční smlouvy uzavřené s převodní společností povinna jí odvádět vysoké
licenční poplatky, díky čemuž spolupracující společnosti v Irsku nezbyde vysoký zisk,
který by mohl podléhat zdanění. Společnost vlastnící práva k duševnímu vlastnictví v Irsku
sice byla založena v Irsku, ale je řízená a kontrolovaná z daňového ráje mimo EU.
Z hlediska irského práva tedy jde o společnost nikoli irskou. Pokud by spolupracující
společnost převedla své zisky dle licenční smlouvy přímo na druhou z irských společností,
Irsko by uplatnilo srážkovou daň na výstupu, protože z pohledu lokálního práva nejde o
irskou společnost. Z tohoto důvodu musejí být prostředky převedeny na základě
sublicenční smlouvy do Nizozemska, které z hlediska svého práva naopak považuje
společnost vlastnící práva k duševnímu vlastnictví za irskou. Dle unijního práva, konkrétně
dle směrnice o úrocích a licenčních poplatcích nemůže být při vnitrounijních převodech
uplatněna srážková daň.406 Zisky, které jsou následně převedeny zpět do Irska, zde nejsou
zdaněny, protože irské daňové úřady společnost nepovažují za místního daňového
rezidenta. Následně stačí, když daňový ráj zisky společnosti nezdaní, například proto, že
zisky právnických osob nepodléhají žádné dani.407 Dle práva mateřské společnosti, která
sídlí v USA, je společnost považována za irskou společnost, protože daňová rezidence je
dle amerického práva založena na principu země inkorporace.408
Samotné duševní vlastnictví je třeba převést do země poskytující výhodný IP režim
ve chvíli, kdy nejsou zcela dokončeny práce na obsahu duševního vlastnictví, tudíž je
složité jej ocenit. Pokud by byla převáděna práva k duševnímu vlastnictví ve chvíli, kdy již
právo má vysokou hodnotu, podléhalo by vysokému zdanění při převodu do zahraničí.409
„Schéma vyžaduje, aby země rezidence mateřské společnosti neuplatňovala pravidlo
ovládaných zahraničních společností a aby duševní vlastnictví bylo možné převádět do
Leonid Bershidsky, „Goodbye Double Irish, Hallo Knowledge Box”, Bloomberg Opinion, 15.10.2014,
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zahraničí bez vysokého zdanění na výstupu.“410
Na závěr je třeba dodat, že cílem nadnárodních společností nemusí vždy být
převedení zisků zpět mateřské společnosti. V případech, kdy by zahraniční zisky podléhaly
v zemi mateřské společnosti příliš vysokému zdanění, cílem může být naopak udržet zisky
u dceřiných společností. V souvislosti s tímto je možné zmínit praxi společnosti Apple,
které se více vyplatilo půjčit si prostředky v USA na úhrady dividend svým akcionářům
než převést zpět své zisky do USA ze zahraničí.411
Schéma daňové optimalizace přezdívané dvojitý Irsko-holandský sandwich412

Opatření proti IP boxes
Skupina pro kodex chování
Možností, jak postupovat proti IP boxům, je celá řada. Předně ne zcela neúčinným
způsobem je vyvíjení neformálního tlaku na členské státy, aby změnily úpravu IP boxu tak,
aby nemohla být zneužívána. V roce 1997 byl představen Kodex chování pro zdaňování
podniků413 a v krátké návaznosti na to byla Radou a zástupci členských států EU vytvořena
410
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i Skupina pro kodex chování (Code of Conduct Group), díky jejíž činnosti mnoho
členských států změnilo pravidla týkající se preferenčních režimů, která byla považována
za škodlivá.414 V rámci Skupiny dochází k monitorování preferenčních daňových režimů a
jejich hodnocení z hlediska jejich škodlivosti.415 Jak název naznačuje, Kodex chování není
závazným dokumentem, „představuje politický závazek členských států, že budou
přezkoumávat, měnit nebo rušit svá stávající daňová opatření, která představují škodlivou
daňovou soutěž (tzv. proces rollback), a že v budoucnu nepřistoupí k zavádění nových
opatření této povahy (tzv. proces standstill).“416 V letech 1998 – 2014 Skupina pro kodex
chování zkontrolovala 421 opatření, z nichž 111 označila za škodlivé (26 %).“417 Od
listopadu roku 2012 nebylo shledáno, že by některé zkoumané opatření bylo škodlivé.418
Z tohoto Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo
účinkem (TAXE 2) dovodil, že Skupina pro kodex chování „nebyla v poslední dekádě plně
operabilní a její správa a mandát potřebují urgentně revizi.“419
„V roce 2014 se Skupina pro kodex chování (zdanění podniků) shodla, že „by měly
být preferenční režimy, jako například „patent boxes“, založeny na pozměněném přístupu
ke vzájemné spojitosti mezi vynaloženými výdaji a objemem příjmů využívajícím
zvláštního daňového režimu (tzv. modified nexus approach). To znamená, že musí
existovat přímá vazba mezi daňovým zvýhodněním a příslušnou výzkumnou a vývojovou
činností.“420 Neformální vliv na změnu IP boxů vyvíjí i OECD. „Členské státy v rámci
Skupiny pro kodex chování souhlasily s implementací modified nexus approach“421 dle
Akčního plánu BEPS č. 5 OECD do svých preferenčních daňových režimů do roku 2015.
„Dále členské státy souhlasily s tím, že existující IP boxes budou zrušeny do roku
2021.“422
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Dle zprávy Zvláštního výboru (TAXE 2) Evropského parlamentu však není systém
založený na dobrovolnosti efektivní. Mezi hlavní nedostatky systému lze označit to, že
státy samy notifikují potenciálně škodlivá opatření a rozhodnutí o škodlivosti opatření
mohou být přijata pouze jednomyslně členy Skupiny pro kodex chování.423 Výsledky tedy
do značné míry závisí na politických kompromisech. Není zřejmé na základě čeho,
Skupina dochází k pozitivním či negativním závěrům. Zároveň v případech, kdy je
rozhodnuto o škodlivosti opatření, není změna škodlivého opatření nijak vynutitelná.
Iniciativa OECD - Akční bod 5 BEPS
V oblasti boje proti zneužívání IP boxů, jsou snahy OECD momentálně zaměřeny
na posílení transparentnosti a na to, aby nebylo možné těžit z preferenčního režimu, aniž
by neproběhla ze strany beneficienta výhod žádná výzkumná nebo vývojová aktivita. 424
Modifikovaný přístup ohledně preferenčních režimů je shrnut v opatření č. 5 projektu
BEPS, přičemž OECD požaduje buď změnu existujících preferenčních režimů, nebo jejich
zákaz. „Skupina pro kodex chování EU a OECD spolupracovaly velmi úzce na přípravě
reportu a je možné předpokládat, že režimy, které by byly v nesouladu s pravidly OECD,
by nenaplňovaly ani pravidla Kodexu chování EU.“425 Inkluzivní rámec BEPS sdružuje ve
Fóru o škodlivých daňových praktikách (Forum on Harmful Tax Practices) od roku 2016
více než 120 jurisdikcí426, které se zavázaly k tomu, že jejich preferenční daňové režimy
včetně IP boxů budou splňovat minimální standardy opatření č. 5 BEPS. Fórum o
škodlivých daňových praktikách nicméně vyvíjí v této oblasti činnost již více než 20 let.427
V rámci fóra probíhá každoroční monitoring a na něj navazující vzájemné hodnocení
praktik z hlediska jejich škodlivosti. Monitoring a s ním spojené hodnocení přináší
výsledky, dle monitoringu z roku 2018 „všechny IP režimy byly s jedinou výjimkou
upraveny tak, aby splňovaly požadavky spojitosti s danou jurisdikcí nebo byly zrušeny.“428
Díky aktivitě OECD tedy lze předpokládat, že budoucí beneficienti nových výhod
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z preferenčních režimů budou muset vyvinout podstatnou aktivitu.
Postup ze strany Komise proti IP boxům
Komise proti IP boxům může postupovat i skrze použití ustanovení o nedovolené
veřejné podpoře. O této možnosti již bylo dostatečně pojednáno v předchozích kapitolách.
Příkladem propojení institutu IP boxu a rozhodnutí o nedovolení státní podpoře byla
kontrola španělského preferenčního režimu v roce 2008 a lichtenštejnského režimu v roce
2012, které byly nakonec vyhodnoceny tak, že nezákonnou státní podporu nezakládají.429
Směrnice proti daňovému plánování
Zlom v boji proti zneužívání IP boxů přinesla směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne
12. července 2016, kterou se stanovují pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým
povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu, přezdívaná jako Anti-Tax
Avoidance Directive (dále jen „směrnice“ nebo „ATAD“). Implementační lhůta této
směrnice byla stanovena do 31. prosince 2018.430 Směrnice obsahuje dva nástroje, které
mohou za určitých podmínek zamezit zneužívání IP boxů. První z pravidel bude nastíněno
nyní, druhému se bude věnovat zbytek kapitoly a následující analýza.
Prvním nástrojem je tzv. obecné pravidlo proti zneužívání (General anti-avoidance
rule) obsažené v čl. 6 směrnice. Dle tohoto pravidla „pro účely výpočtu daňové povinnosti
právnických osob členský stát nebere v úvahu operaci nebo sled operací, které
s přihlédnutím ke všem příslušným skutečnostem a okolnostem nejsou skutečné, neboť
hlavním důvodem nebo jedním z hlavních důvodů jejich uskutečnění bylo získání daňové
výhody, která maří předmět nebo účel příslušného daňového práva.“ Toto pravidlo je
určené „k boji proti nekalým daňovým praktikám, které doposud neupravují jiná zvláštní
ustanovení“431, hraje tudíž významnou funkci při zaplňování mezer v právu. Nevýhodou
tohoto pravidla je, že není lehké určit co je umělou strukturou, která nemá jiný důvod než
obcházení existujících pravidel.432 Hranice mezi činností, která je legální, nelegální a
činností, která je legální, ale jejím účelem je obcházení práva (a daňové úřady tedy mohou
nařídit doplacení neuhrazené daně), se tím posune. Zároveň s tím se zvýší i právní
nejistota, což není považováno autory textu za efektivní.433
Zdanění ovládaných společností (CFC rule)
Druhou možností, kterou nabízí směrnice ATAD v boji proti zneužívání IP boxů, je
„State aid: Commission orders Luxembourg to deliver information on tax practices”, Press Release,
European Commission, 24.3.2014, europa.eu/rapid/press-release_IP-14-309_en.doc (staženo 29.4.2019);
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tzv. controlled foreign company rule nebo také česky pravidlo ovládaných zahraničních
společností434, které bude hlavním předmětem následující analýzy. Pravidlo ovládaných
společností posiluje princip rezidence nad principem místa vytvoření konkrétní hodnoty
tím, že umožňuje „přiřadit mateřské společnosti zisky zahraničních dceřiných společností,
a zdanit je tak v základu daně mateřské společnosti.“435 „Cílem tohoto pravidla je zabránit
daňovým poplatníkům v uložení příjmů do zahraničních dceřiných společností s cílem
odložit domácí zdanění (po dobu držení příjmů v zahraničí).“436 Strategie odložení
daňových povinností se může velmi vyplatit, protože některé země například Spojené státy
mají už téměř tradici daňových amnestií, během kterých smějí poplatníci dodanit
nezdaněné příjmy doposud uložené v zahraničí za zvýhodněných podmínek.437 Cílem
pravidla ovládaných společností je „nejen praxi odkládání příjmů do zahraničí eliminovat,
ale i zdanit v „přiměřené“ výši dividendy“438, nedošlo-li k jejich přiměřenému zdanění
v jurisdikci dceřiné společnosti.
Když se začalo uvažovat o zavedení pravidla ovládaných společností do právní
úpravy práva EU, v rámci odborné literatury se ozývala varování, že zavedení pravidla
bude mít vliv na postavení jurisdikce v mezinárodní daňové soutěži. Mnohokrát citované
výzkumy autorů Böhma a Griffitha z roku 2014 prokázaly, že pravidla ovládaných
zahraničních společností mají vliv na rozhodování, kde budou patenty umístěny, především
v případě těch hodnotných.439 Proti těmto argumentům se ozývaly protiargumenty, dle
kterých jedny z nejsilnějších ekonomik světa CFC pravidla mají, tudíž úspěch ekonomiky
nelze spojovat s absencí tohoto pravidla v dané jurisdikci. Jako první bylo pravidlo
zavedeno ve Spojených státech amerických, a to již ve 30. letech.440 Základ nynější podoby
pravidlo získalo roku 1962 přijetím hlavy F daňového zákoníku (Internal Revenue Code) z
roku 1986.441 Do prosazení směrnice ATAD v roce 2016 mělo pravidlo ovládaných
společností uzákoněno 14 členských států EU.442 Své pravidlo ovládaných společností mají
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i státy jako Jihoafrická republika, Austrálie nebo Japonsko.443 Nejde tedy o úpravu, která
by byla kuriózní či výjimečná.
Současné zavedení pravidla ovládaných společností do směrnice ATAD je odrazem
iniciativy BEPS Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, konkrétně bodu 3.
BEPS. Po přijetí směrnice ATAD musely členské státy, které měly vlastní pravidla
ovládaných společností, v průběhu implementační lhůty svá pravidla přizpůsobit znění
směrnice, která stanovuje minimální úroveň ochrany, jak je zdůrazněno v jejím čl. 3.
Členské státy mohou nyní úroveň ochrany pouze zvýšit, nikoli snížit.
Přehled jurisdikcí, jejichž právní úprava obsahovala v roce 2017 pravidlo ovládaných
zahraničních společností 444
Belgie

Bulharsko

Česko

Dánsko
√

Estonsko

Finsko
√

Francie
√

Chorvatsko

Irsko

Itálie
√

Kypr

Litva
√

Lotyšsko

Lucembur.

Maďarsko
√

Malta

Německo
√

Nizozemsko
√

Polsko
√

Portugalsko
√

Rakousko

Rumunsko

Řecko
√

Slovensko

Slovinsko

Španělsko
√

Švédsko
√

UK
√

Pravidlo ovládaných zahraničních společností dle směrnice ATAD
Dle čl. 7 směrnice ATAD „se pro účely stanovení daně z příjmů zahrnou do
základu daně mateřské společnosti sídlící v EU také určité druhy příjmů, které získala její
zahraniční nízce zdaněná dceřiná společnost nebo stálá provozovna (ovládaný subjekt), a
které standardně v členském státě mateřské společnosti zdanění nepodléhají. Není přitom
rozhodné, zda je ovládaný subjekt umístěn na území EU či mimo něj.“445
Za ovládaný subjekt ve smyslu směrnice ATAD se považuje subjekt má-li mateřská
společnost sama nebo s přidruženými podniky:
 přímou nebo nepřímou účast odpovídající více než 50 % hlasovacích práv nebo
 přímo či nepřímo vlastní více než 50 % kapitálu nebo
 má nárok na více než 50 % procent zisků ovládaného subjektu.446
Dále se pravidlo uplatní, nepřesáhne-li daň odvedená ovládaným subjektem v jeho
jurisdikci polovinu částky, kterou by odváděl v členském státě mateřské společnosti.
European Parliament,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0310
(staženo 23.3.2019).
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Je-li se subjektem nebo stálou provozovnou zacházeno jako s ovládanou zahraniční
společností, zahrne členský stát daňového poplatníka do základu daně níže vymezené
příjmy ovládané společnosti, a to za použití jedné ze dvou nabízených metod. Předně
mohou být zahrnuty do základu daně mateřské společnosti:
a) nerozdělené příjmy subjektu nebo příjmy stálé provozovny, jež pocházejí z těchto
kategorií:

Úroky nebo jakékoli jiné příjmy plynoucí z finančních aktiv, licenční poplatky a jiné
příjmy plynoucí z duševního vlastnictví, dividendy a příjmy ze zcizení podílů, příjmy
z finančního leasingu, příjmy z pojišťovacích bankovních nebo jiných finančních
činností, příjmy z fakturačních společností, jež získávají příjmy z prodejů a služeb
zboží a služeb nakoupených od přidružených podniků (prodaných podniků) a jež
nepřidávají žádnou nebo jen malou ekonomickou hodnotu.
Jde o tzv. metodu výčtu pasivních příjmů, které jsou na rozdíl od tzv. aktivních
příjmů z hlediska agresivního daňového plánování považovány za rizikovější.447 Tento
postup se nepoužije, vykonává-li ovládaná osoba „podstatnou hospodářskou činnost
s využitím personálu, vybavení, majetku a prostor, což je doloženo příslušnými
skutečnostmi a okolnostmi.“448 Členské státy mají možnost nepoužívat test podstatné
hospodářské činnosti, je-li ovládaná společnost rezidentem ve třetí zemi, tj. není členem
EU ani Evropského hospodářského prostoru (Islandu, Norska a Lichtenštejnska). Toto
pravidlo odráží judikát Cadbury Schweppes (C-196/4)449, dle kterého omezení zásady
volného usazování například skrze pravidlo ovládaných společností lze využít proti
společnostem usazeným v EU nebo v prostoru EHP, jen nevykazují-li skutečnou
hospodářskou aktivitu a jde o tzv. schránkové společnosti.450
Druhou metodou, kterou nabízí směrnice ATAD, je zahrnout do základu daně:
b) „nerozdělené příjmy subjektu nebo stálé provozovny vznikající z operací, které nejsou
skutečné a hlavním účelem jejich uskutečnění bylo získání daňové výhody.“451
Tato druhá možnost postupu je nazývána test účelu operací (Principal Purpose
Test). Pravidlo se v tomto případě vztahuje i na aktivní příjmy, nejen na pasivní jako
452
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metoda výčtu pasivních příjmů.453 Za operace nebo sled operací, které nejsou skutečné,
jsou považovány ty, při kterých „by daný subjekt nebo stálá provozovna daná aktiva
nevlastnily nebo by nepřijaly rizika, která vytvářejí veškeré jejich příjmy nebo jejich část,
pokud by nebyly ovládány společností, v níž jsou vykonávány významné rozhodovací
funkce, jež jsou pro uvedená aktiva a rizika relevantní a jež mají zásadní význam při
vytváření příjmů ovládané společnosti.“454 Dle čl. 8 odst. 2 směrnice se omezí „příjmy,
které mají být zahrnuty do základu daně daňového poplatníka, na částky vytvořené
prostřednictvím aktiv a rizik, která jsou spojena s významnými rozhodovacími funkcemi
vykonávanými ovládající společností.“
Zjednodušené schéma pravidla ovládaných společností směrnice ATAD
Pokud je zahraniční
1. společnost ovládaná (skrze hlasovací práva, většinu kapitálu nebo nárok na zisk) a
2. nepřesáhne-li daň odváděná ovládanou společností v jejím domovském státě
polovinu částky, kterou by odváděla ve státě mateřské společnosti,
zahrne členský stát mateřské společnosti do základu daně mateřské společnosti
a) vybrané nerozdělené pasivní příjmy subjektu, pokud společnost nevykonává
podstatnou hospodářskou činnost (tuto podmínku nemusejí státy uplatňovat vůči
státům mimo EU a EHP) nebo
b) nerozdělené příjmy subjektu vznikající z operací, které nejsou skutečné a jejich
hlavním účelem je získání daňové výhody.
Pravidlo ovládaných společností ve znění, které přijala EU, obsahuje i pravidla de
minimis, jejichž cílem je zajistit, aby bylo pravidlo využíváno efektivním způsobem.
Použití pravidla ovládaných společností je poměrně administrativně náročné a není tudíž
podporováno jeho použití i v případech, kdy by mohly náklady převýšit výnosy nebo by
byl poměr výnosů k nákladům velmi nízký.
Nadbytečným administrativním nákladům má zabránit také ustanovení čl. 7 odst. 3
ATAD, dle kterého se v případě užití metody výčtu pasivních příjmů (čl. 7 odst. 2 písm. a)
ATAD) může členský stát rozhodnout nezacházet se subjektem nebo stálou provozovnou
jako s ovládanou zahraniční společností, jestliže do kategorie jmenovaných pasivních
příjmů spadá nejvýše jedna třetina příjmů plynoucích danému subjektu nebo stálé
provozovně. Stejně tak je možné nezacházet s finančními podniky jako s ovládanými
zahraničními společnostmi, jestliže jedna třetina příjmů nebo méně spadá do kategorie
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vyjmenovaných pasivních příjmů (ve smyslu čl. 7 odst. 2 písm. a) ATAD) a pochází
z transakcí s daňovým poplatníkem nebo jeho přidruženými podniky.
Možnost nepoužít pravidlo ovládaných společností pro jeho neefektivitu a
nákladnost se nabízí i pro metodu testu účelu operací (čl. 7 odst. 2 písm. b) ATAD), kdy je
umožněno pravidlo nepoužít v případě, kdy:
 účetní zisk subjektu nebo stálé provozovny nepřesahuje 750 000 EUR a s příjmy
z jiných činností než obchodování nepřesahují 75 000 EUR nebo
 jestliže účetní zisk nepřesahuje 10 procent provozních nákladů za zdaňovací
období.455
Zjednodušená schémata použití metod určení příjmů, které budou zahrnuty do základu
daně mateřské společnosti
Do základu daně poplatníka se dle metody výčtu pasivních příjmů (čl. 7 odst. 2 písm. a)
ATAD) zahrne příjem:
 implementoval-li členský stát do svého práva metodu výčtu pasivních příjmů,
 do základu daně mateřské společnosti se zahrnou vybrané nerozdělené pasivní
příjmy subjektu, a to jen pokud
 společnost nevykonává podstatnou hospodářskou činnost s využitím personálu,
vybavení, majetku a prostor a je schopná toto doložit (tuto podmínku nemusejí státy
uplatňovat vůči státům mimo EU a EHP).
Členský stát se může rozhodnout nezacházet se subjektem nebo stálou provozovnou
jako s ovládanou zahraniční společností, jestliže:
 do kategorie jmenovaných pasivních příjmů spadá nejvýše jedna třetina příjmů
plynoucích danému subjektu nebo stálé provozovně a
 v případě finančních podniků, jestliže maximálně jedna třetina příjmů daného
subjektu z kategorie pasivních příjmů pochází z transakcí s daňovým poplatníkem
nebo jeho přidruženými podniky.
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Metoda testu účelu operací (čl. 7 odst. 2 písm. b) ATAD) se použije, pokud:
 jí členský stát implementoval do svého práva, a pokud
 nerozdělené příjmy subjektu nebo stálé provozovny vznikly z operací, které nejsou
skutečné, a hlavním účelem jejich uskutečnění bylo získání daňové výhody.
Kdy nejsou operace nebo sled operací považovány za skutečné?
 jestliže by daný subjekt nebo stálá provozovna daná aktiva nevlastnily nebo by
nepřijaly rizika, která vytvářejí veškeré jejich příjmy nebo jejich část, pokud by
nebyly ovládány společností, v níž jsou vykonávány významné rozhodovací funkce, jež
jsou pro uvedená aktiva a rizika relevantní a jež mají zásadní význam při vytváření
příjmů ovládané společnosti.
Možnost pravidlo nepoužít pro neefektivitu, jestliže:
 účetní zisk subjektu nebo stálé provozovny nepřesahuje 750 000 EUR a s příjmy
z jiných činností, než obchodování nepřesahují 75 000 EUR nebo jestliže účetní zisk
nepřesahuje 10 procent provozních nákladů za zdaňovací období.

Hodnocení
Pro posouzení, zda bude i po zavedení reforem možné používat stejné struktury
daňového plánování, je třeba vzít v úvahu možnou snahu členských států pokračovat
v daňové soutěži skrze umožňování obcházení nových pravidel. Níže jsou v této části práce
hodnoceny možnosti členských států umožňovat obcházení pravidla ovládaných
společností, a to na základě kritérií popsaných v teoretické části této práce.
Jasnost právní normy
Transpozice pravidla ovládaných společností do legislativy členských států měla
proběhnout do konce roku 2018. Ačkoli je pravidlo relativně nové, již nyní je možné určit,
v čem není zcela jasné a jaké problémy mohou nejasnosti způsobovat. Nejasnosti a jejich
předpokládané důsledky je možné stanovit jak na základě analýzy samotného textu, tak i
na základě zkušeností s implementací pravidla ovládaných společností v členských státech,
které měly pravidlo již zavedené před tím, než vznikla směrnice ATAD.
V následující části práce budou rozebrány nejasnosti týkající se:
 kritérií uplatnění samotného pravidla ovládaných společností
 modely určení příjmů, které mají být zahrnuty do základu daně ovládající
společnosti
 určení výše příjmů, které mají být zahrnuty do základu daně ovládající společnosti
 postupu při přičítání příjmů k základu daně ovládající společnosti a
 nakládání se ztrátou a pravidel pro zamezení dvojího zdanění.
Kritéria uplatnění pravidla ovládaných společností
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Jednou z podmínek uplatnění pravidla ovládaných společností je, že skutečná daň
z příjmů právnických osob odvedená ovládaným subjektem v jeho jurisdikci nedosáhne
poloviny částky, kterou by subjekt odváděl v členském státě mateřské společnosti. Ačkoli
se na první pohled zdá, že pravidlo je jasné a jeho význam zřejmý, není to tak. Není
například jasné, zda se pravidlo vztahuje pouze na daň z příjmů právnických osob nebo má
dojít ke zdanění v širším smyslu. Pro vysvětlení, například v Německu může být vůči
právnické osobě uplatněna i daň z obchodu (dle zákona o daních z obchodu,
Gewerbesteuergesetz) a solidární příspěvek.456 Text směrnice v čl. 7 odst. 1 písm. b)
hovoří pouze o skutečné dani z příjmů právnických osob, nicméně je zřejmé, že striktní
výklad směrnice bez zohlednění doprovodných daní a poplatků by vedl k výsledkům, které
neodpovídají ekonomické realitě.
Podle čl. 8 odst. 4 ATAD mají být příjmy ovládané společnosti zahrnuty během
„zdaňovacího období daňového poplatníka, v němž končí daňový rok daného subjektu.“
Článek 7 odst. 1 písm. b) směrnice taktéž hovoří o tom, že předmětem porovnání je
„skutečná daň z příjmů právnických osob odvedená subjektem nebo stálou provozovnou“.
Bude-li chtít mateřské společnost vyhovět oběma těmto požadavkům, může se stát, že bude
čelit značným časovým obtížím nebo že dokonce nebude možné požadavky splnit.457 Nelze
vyloučit, že bude docházet k případům, kdy bude dceřiná společnost povinna podávat
daňové přiznání ve stejnou dobu nebo dokonce později než mateřská společnost. K obtížím
při implementaci postačí, že mateřská společnost nebude mít dostatečně dlouho před
podáním svého daňového přiznání informace o dani odvedené dceřinou společností.
Řešení toho, že mateřská společnost nebude mít včas údaje o zaplacené dani
dceřiné společnosti, se nabízí ve smyslu, že mateřská společnost bude muset předem
spočítat, jakou daň by odváděla dceřiná společnost nejen v jurisdikci mateřské společnosti,
ale i jakou daň pravděpodobně odvede v zemi svého domicilu.458 Pokud bude společnost
odpovídat podmínkám dle pravidla ovládaných společností, bude muset mateřská
společnost zahrnout do svého daňového základu buď vymezené nerozdělené pasivní
příjmy, nebo sama určit, které její operace nebyly skutečné a byly provedeny jen za účelem
optimalizace. Při výpočtech bude muset postupovat „jak podle účetních standardů země
domicilu, tak země mateřské společnosti.“459 Není třeba zdůrazňovat, že dané účetní
operace společnosti administrativně značně zatíží. Hlavní nebezpečí však spočívá v tom, že
„srovnání daně, která byla zaplacena či by měla být zaplacena v jurisdikci ovládané
společnosti a daně, která by potenciálně měla být odvedena v zemi ovládající společnosti,
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je extrémně subjektivním kritériem.“460 Na tuto skutečnost upozorňuje jak odborná
veřejnost, tak i Fiskální komise Konfederace evropských Komor daňových poradců (CFE),
která zastupuje evropské komory daňový poradců.461
Zneužitelnou slabinou z hlediska daňového plánování je, že na rozdíl od německé
právní úpravy462 se dle čl. 7 odst. 1 věty druhé směrnice ATAD pro účely výpočtu rozdílu
v daních, které by byly odvedeny v zemi ovládané společnosti a mateřské společnosti
„nezohledňují stálé provozovny ovládané zahraniční společnosti, které nepodléhají dani
nebo jsou osvobozeny od daně ve státě, který vykonává své daňové pravomoci nad
ovládanou zahraniční společností.“ Nezahrnutí dalších vrstev korporátní struktury do
pravidla umožňuje zneužití nadnárodními společnostmi.
Modely určení příjmů, které mají být přičteny k daňovému základu mateřské společnosti
Z textu směrnice ATAD ani z jiných dokumentů jasně nevyplývá, zda přístupy dle čl.
7 odst. 2 písm. a) a b) ATAD, tj. metoda výčtu pasivních příjmů a test účelu operací jsou
k sobě alternativní, tedy zda státy smějí implementovat pouze jeden z přístupů nebo oba.463
V rámci preambule směrnice bodu č. 12 je uvedeno, že „v závislosti na politických
prioritách uvedeného státu se mohou pravidla pro ovládané zahraniční společnosti
zaměřovat na celou nízce zdaněnou dceřinou společnost či zvláštní kategorie příjmů nebo
se omezit na příjmy, které byly na dceřinou společnost vykonstruovaně odkloněny.“ Praxe
mezi jednotlivými členskými státy se liší. Například Malta transponovala směrnici tak, že
zvolila pouze metodu testu účelu operací dle čl. 7 odst. 2 písm. b) ATAD.464 V České
republice byla naopak zvolena pouze metoda výčtu pasivních příjmů dle čl. 7 odst. 2 písm.
a) ATAD.465
V případě použití metody výčtu pasivních příjmů lze předpokládat problémy
s výkladem podmínky „nevykonávání podstatné hospodářské činnostis využitím personálu,
vybavení, majetku a prostor“. Tato podmínka zohledňuje především závěry případu
řešeného před Soudním dvorem EU Cadbury Schweppes, dle kterých je třeba umožnit
„daňovému poplatníkovi poskytnout důkaz o podstatné hospodářské aktivitě dceřiné
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společnosti, v jejímž případě by se pravidlo ovládaných společností nemělo použít.“466
Pravidlo je nejasné díky požadavku podstatné hospodářské činnosti, kdy není zřejmé, kdy
je existující činnost s pomocí personálu, vybavení, majetku nebo prostor nepodstatná a kdy
se stává podstatnou. Posouzení podstatnosti je de facto směrnicí ponecháno na samotných
daňových subjektech, případně na správních daně v jednotlivých členských zemích.
Členské státy mají povinnost umožnit ovládaným společnostem z EU a Evropského
hospodářského prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) prokázat to, že vykonávají
podstatnou hospodářskou činnost. V případě ovládaných společností z ostatních států světa
mají členské státy možnost umožnit prokázat podstatnou hospodářskou činnost. Pokud
však nebudou chtít, mohou pravidlo ovládaných společností uplatňovat na společnosti
splňující kritéria CFC pravidla bez ohledu na to, zda reálně vykonávají podstatnou
hospodářskou činnost.467 Rozhodnutím umožnit ovládaným společnostem z třetích států
prokázat, že nejsou pouhými schránkovými společnostmi, a tím se vyhnout aplikaci
pravidla ovládaných společností, by vyšly členské státy ovládaným společnostem výrazně
vstříc. Tento přístup je zcela legitimní, může být poháněn snahou nediskriminovat
zahraniční ovládané společnosti oproti evropským. Na druhou stranu, tento přístup může
vést k tomu, že v kombinaci s výkonem minimální činnosti ovládanou společností,
nebudou pasivní příjmy společností založených za účelem daňové optimalizace CFC
pravidlem dotčeny.
Výhodou postupu dle testu účelu operací oproti výčtu pasivních příjmů je jeho
flexibilita a možnost postihnout i méně obvyklé způsoby agresivního daňového plánování.
Hlavní nevýhodou metody je naopak složitost prokazování pro daňovou správu, že
hlavním účelem operace byla daňová optimalizace. V případě metody testu účelu operací
je třeba prokázat, že operace nebo sled operací nebyly skutečné. Dle směrnice se má za to,
že „operace nebo sled operací nebyly skutečné, jestliže by daný subjekt nebo stálá
provozovna daná aktiva nevlastnily nebo by nepřijaly rizika, která vytvářejí veškeré jejich
příjmy nebo jejich část, pokud by nebyly ovládány společností, v níž jsou vykonávány
významné rozhodovací funkce, jež jsou pro uvedená aktiva a rizika relevantní a jež mají
zásadní význam při vytváření příjmů ovládané společnosti.“ Prokázání naplnění těchto
podmínek není snadné, a to jak z hlediska časového, tak i důkazního, respektive právního.
Významným nebezpečím pro členské státy je i právní nejistota, kterou mohou daňové
subjekty pociťovat a která je může vést k myšlence přesunout svůj kapitál do jiné
jurisdikce. Z tohoto důvodu je důležité, aby správci daně aplikovali toto ustanovení velmi
opatrně a konzistentně.468
Dle autorů článku analyzujícího pravidlo ovládaných společností směrnice ATAD
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ve světle zkušeností s užíváním německého pravidla, podporuje metoda testu účelu operací
„právní prostředí, kde je interpretace a aplikace ustanovení více v rukách členského státu.
Toto také ponechává více prostoru pro spíše skromné pravidlo ovládaných společností,
které je však stále v souladu s ustanoveními směrnice.“469 Nebude-li pravidlo ovládaných
společností přinášet výsledky v zemi, která užívá metodu účelu operací, bude velmi složité
rozlišit, zda členský stát záměrně sporadickou aplikací de facto nevymáhá dodržování
pravidla nebo zda se členský stát pouze racionálně rozhodl metodu užívat jen v případech,
kdy její užití uzná za efektivní.
Určení výše příjmů, která by měla být zahrnuta do základu daně
Článek 8 odst. 3 ATAD stanovuje, že „příjmy, jež mají být zahrnuty do základu
daně, se vypočítají v poměru k účasti daňového poplatníka v daném subjektu, jak je
vymezena v čl. 7 odst. 1 písm. a).“ Dle čl. 7 odst. 1 směrnice ATAD: Členský stát
daňového poplatníka zachází se subjektem nebo stálou provozovnou (…) jako s ovládanou
zahraniční společností, má-li daňový poplatník sám nebo spolu se svými přidruženými
podniky
 přímou nebo nepřímou účast představující více než 50 procent hlasovacích práv
v tomto subjektu,
 přímo či nepřímo vlastní více než 50 procent jeho kapitálu nebo
 má nárok na více než 50 procent jeho zisků.
Pro uplatnění pravidla postačí, že mateřská společnost spolu se svými přidruženými
podniky splňuje pouze jedno z kritérií.470 „Není nutné, aby kritérium, které bylo
rozhodující pro určení ovládání zahraniční společnosti bylo následně využito pro určení
právních dopadů“471, tj. poměru příjmů, které budou započítány do základu daně.
Například, dle české právní úpravy bude vždy jako referenční kritérium použit podíl na
základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti.472
Ačkoli nepůjde o běžnou situaci, je teoreticky možné, že bude naplněno více kritérií
odlišnými ovládajícími společnostmi (např. v případech, kdy ve společnosti existují
prioritní akcie s přednostním podílem na zisku nebo v případě zapojení tiché společnosti).
Teoreticky by mohlo na základě pravidla ovládaných společností docházet k zdanění
příjmů jedné ovládané společnosti ve více státech najednou.473 Směrnice nestanovuje, že
by některé z kritérií mělo přednost jako fixní v případě, že každé z kritérií naplní jiná
ovládající společnost. Pokud nebude zvoleno jedno kritérium pro všechny případy, hrozí
případy dvojího zdanění nebo dvojího nezdanění.474 Naopak, bude-li zvoleno fixně pouze
jediné kritérium, hrozí, že nebude vypovídající.
Směrnice dále nebere v úvahu vliv mateřské společnosti, který je uplatňován pouze
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de facto.475 Zohledněno je pouze ovládání na základě účasti na zisku, na základním
kapitálu nebo na hlasovacích právech. Pravidlo by se tedy nemělo vztahovat na případy
ovládání skrze dosazování osob do statutárních orgánů nebo ovládací smlouvu.
V takovýchto případech by bylo složité nejen dovodit samotné ovládání, ale i určit poměr
příjmů, který mají být zahrnuty do základu daně.
Připočítání příjmů k daňovému základu mateřské společnosti
Předně není jasný samotný proces, jak má proběhnout připočítání příjmů
k daňovému základu mateřské společnosti. „Článek 7 směrnice pouze stanovuje, že
nerozdělené příjmy zahrne členský stát daňového poplatníka do základu daně. Nestanovuje
však jak.“476 Jednou z možností je jednat s ovládanou společností jako by šlo o domácí
společnost (tzv. fiktivní podléhání dani).477 Dle tohoto postupu by bylo se
zahraniční ovládanou společností zacházeno jako s domácí společností. Další možností
postupu, je přistupovat k příjmu jako k fiktivní dividendě, kdy by příjmy měly být
spočítány dle účetních pravidel užívaných v jurisdikci zahraniční ovládané společnosti a
zisky by následně měly být distribuovány společníkovi - mateřské společnosti. Následně
by tyto příjmy podléhaly zdanění dle pravidel užívaných v zemi mateřské společnosti pro
dividendy.478 Nevýhodou tohoto způsobu a zároveň nebezpečím z hlediska možného
obcházení pravidla je, že „v mnoha zemích včetně Německa, právní řád stanovuje
osvobození od daně pro dividendy na úrovni společnosti z důvodu, aby nedocházelo
k dvojímu zdanění.“479 Německý zákonodárce v rámci pravidla pro ovládané společnosti
na tuto skutečnost myslí a v případě užití pravidla ovládaných společností se osvobození
dividend od daně nepoužije.480 Z právní úpravy EU však toto přímo nevyplývá. Třetí
možností přístupu ohledně připočítání příjmů k základu daně mateřské společnosti je tzv.
postup fiktivní daňové transparentnosti, dle kterého by byl „příjem ovládané společnosti
přičten společníkovi, jako kdyby zahraniční ovládaná společnost byla daňově
transparentní.“481
V rámci článku srovnávajícího právní úpravu dle směrnice s německou úpravou
pravidla ovládaných společností zazněla i kritika, že ve směrnici chybí podmínky týkající
se minimální výše zdanění.482 Dle autora článku „pro země, které jsou skeptické
k zavedení pravidel pro ovládané zahraniční společnosti z obavy o znevýhodnění daného
místa, absence požadavku minimální úrovně zdanění poskytuje příležitost formálně
implementovat požadavky čl. 7 a 8 ATAD, ale ve skutečnosti pravidla opomíjet tím, že
nebudou příjmy ovládaných zahraničních společností přiměřeně danit.“483 „Je tudíž
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otázkou, jestli všechny členské státy skutečně budou mít politickou vůli implementovat
efektivní pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti.“484
Nakládání se ztrátou a zamezení dvojímu zdanění
Směrnice umožňuje nejen připočíst k základu daně mateřské společnosti příjmy, ale
umožňuje i zohlednit ztrátu ovládané společnosti vůči jejím budoucím ziskům. Dle čl. 8
odst. 1 „Ztráty daného subjektu nebo stálé provozovny se do základu daně nezahrnou, ale
mohou být v souladu s vnitrostátním právem převedeny do následujících zdaňovacích
období, kdy mohou být vzaty v úvahu.“ Dle směrnice mohou být takto převedeny ztráty při
využití metody výčtu pasivních příjmů (čl. 7 odst. 2 písm. a) ATAD). Ustanovení
ponechává zcela na členských státech, zda umožní ztrátu v následujících letech uplatnit,
v jaké výši a po kolik let. Tím, že možnost uplatnit ztrátu v dalších letech není omezena,
směrnice otevírá možnost daňového plánování skrze vytváření umělé ztráty. 485 Dikce
tohoto ustanovení jde tak proti návrhu OECD, dle kterého by mohla být ztráta uplatněna
jen do výše příjmů ovládané společnosti nebo jiné ovládané společnosti (působící v rámci
skupiny) ve stejné jurisdikci.486
Směrnice počítá se zápočtem uhrazené daně v jurisdikci dceřiné společnosti proti
dani v jurisdikci mateřské společnosti. Cílem pravidla je zamezit dvojímu zdanění.
Konkrétně čl. 8 odst. 7 směrnice stanovuje, že: „Členský stát daňového poplatníka umožní,
aby daň odvedená subjektem nebo stálou provozovnou byla odečtena od daňové povinnosti
daňového poplatníka ve státě, kde je daňovým rezidentem nebo kde se nachází. Odpočet se
vypočítá v souladu s vnitrostátním právem.“ Ustanovení postrádá potřebnou konkrétnost
tím, že ponechává na členských státech, jak upraví odečtení daně. Pro dosažení
spravedlivého výsledku nestačí pouze odečíst daň, která byla odvedena ovládanou
společností od daně, která má být odvedena mateřskou společností. Nerozdělené příjmy
ovládaných společností se připočítávají k základu daně mateřské společnosti pouze
v omezené výši, která odpovídá nerozděleným příjmům určeným dle metody výčtu
pasivních příjmů nebo testu účelu operací a v poměru, který odpovídá podílu mateřské
společnosti v ovládané společnosti. Daň ovládané společnosti by tudíž měla být upravena
před odečtením obdobně tedy tak, aby zohledňovala (i) výši podílu mateřské společnosti
v ovládané společnosti a skutečnost, (ii) že daň byla odvedena z veškerých příjmů
společnosti, nikoli jen z nerozdělených příjmů subjektu, které byly zahrnuty do základu
daně mateřské společnosti. Zároveň zůstává nejasné, zda je umožněno odečtení daně
uhrazené ve státě ovládané společnosti nebo i jiných uhrazených daní, například v jiném
státě, kde k uhrazení došlo na základě použití CFC pravidla. 487 Pouhé konstatování, že
„odpočet se vypočítá v souladu s vnitrostátním právem“ tedy nezaručuje, že členské státy
implementují mechanismus odpočtu způsobem, který sice zajistí zabránění dvojímu
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zdanění, ale zároveň bude odpovídat spravedlivému poměru.
Informační asymetrie
Dle směrnice ATAD je povinností mateřských společností každoročně zjišťovat,
zda některá z jejích ovládaných společností nenaplňuje kritéria dle pravidla ovládaných
společností a případně zahrnout příjem této společnosti do svého daňového přiznání.
Dojde-li daňový úřad k závěru, že ačkoli ovládaná společnost v rámci skupiny splňuje
kritéria, a přesto nebyl její příjem zahrnut do daňového přiznání, měla by daň doměřit.
V případě metody testu účelu operací „důkazní břemeno o ekonomické podstatě transakcí
bude primárně ležet na straně správce daně.“488 V případě, že v jurisdikci se postupuje dle
metody výčtu pasivních příjmů, dojde k přenosu důkazního břemene na poplatníka489,
který bude moci prokázat, že ovládaná společnost není pouze schránková, ale že vykonává
podstatnou hospodářskou činnost s využitím personálu, vybavení, majetku a prostor.
Správci daně i před zavedením reforem dle práva EU nezůstávaly zcela bez
potřebných informací. Řada dat o transakcích v rámci skupiny je zřejmá již z účetních
závěrek. Například střední a velké podniky a subjekty veřejného zájmu jsou dle čl. 17 odst.
1 písm. g) směrnice o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a
souvisejících zprávách některých forem podniků490 povinny v rámci přílohy účetní závěrky
uvést název a sídlo každého podniku, ve kterém podnik drží účast, s uvedením podílu na
základním kapitálu. Dále jsou střední a velké podniky a podniky veřejného zájmu povinny
v příloze účetní závěrky uvést dle čl. 17 odst. 1 písm. r) „transakce, které podnik uzavřel se
spřízněnými stranami, včetně objemu takových transakcí, povahy vztahu se spřízněnou
stranou a dalších informací o těchto transakcích, které jsou nezbytné k pochopení finanční
situace podniku.“491 „Členské státy mohou povolit nebo vyžadovat, aby byly uváděny
pouze ty transakce se spřízněnými stranami, které nebyly uzavřeny za běžných tržních
podmínek.“492
V rámci boje proti agresivnímu daňovému plánování byla ze strany EU významně
posunuta požadovaná míra správní daňové spolupráce mezi členskými státy a s ní spojená
výměna informací. Předně byla přijata směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o
správní spolupráci v oblasti daní, která nahradila starou směrnici 77/799/EHS o vzájemné
pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní. Tato směrnice
upravuje mechanismy spolupráce jako je výměna informací na žádost, výměna informací z
vlastního podnětu, automatická výměna, možnost účasti při úkonech správce daně
dožádaného státu, institut souběžné daňové kontroly nebo postupy při doručování.493
„Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)“, Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace
k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní od roku 2019, Ministerstvo financí,
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAVLFMACU (staženo 21.4.2019), 31.
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Směrnice od svého přijetí prošla řadou novelizací. Jednou z těchto novelizací,
Směrnicí Rady 2016/881 (DAC 4), byla zavedena i iniciativa country-by-country
reporting, která by mohla výrazně přispět ke zlepšení postavení daňových správ z hlediska
informací, kterými disponují.494 Dle této iniciativy jsou nadnárodní podniky
s konsolidovaným obratem rovnajícím se nebo vyšším než 750 mil. EUR495 povinny skrze
reportující entitu, nejčastěji mateřskou společnost, předkládat každoročně zprávu za celou
skupinu, ve které budou informace rozděleny podle jurisdikcí, ve kterých skupina působí.
Ve zprávě o činnosti v konkrétní zemi je reportující entita povinna identifikovat entity
v rámci skupiny působící v dané zemi, výši jejich výnosů, zisku před zdaněním příjmů a
zaplacené a dlužné daně z příjmů.496 Dále jsou povinny informovat o počtu zaměstnanců,
základním kapitálu, nerozdělených ziscích a hmotných aktivech. Entity odlišné od
reportující entity jsou povinny ohlásit správci daně ve své jurisdikci, která entita v rámci
skupiny za ně bude podávat zprávu.497 Zprávy podle jednotlivých zemí podléhají
v pravidelných intervalech automatické výměně mezi členskými státy.
Díky předkládaným zprávám by měli správci daně získat informace o skupině, její
struktuře, politice stanovování převodních cen a interních transakcích.498 Pro účely
kontroly použití pravidla ovládaných společností mateřskými společnostmi správcem daně,
může posloužit i povinnost uvést podnikatelskou činnost vykonávanou každým
zahraničním subjektem.499 Tato informace může posloužit pro posouzení, zda subjekt
vykonává podstatnou hospodářskou činnost s využitím personálu, vybavení, majetku a
prostor.
Zprávy dle zemí jsou použitelné pro zpětnou kontrolu plnění pravidel ovládaných
společností mateřskou společností. Zprávu podle jednotlivých zemí je třeba podat do 12
měsíců po posledním dni vykazovaného účetního období skupiny.500 Informace budou tedy
daňovým úřadům poskytovány nejčastěji v řádu měsíců po podání daňového přiznání
mateřskou společností, ve kterém bude nebo nebude zahrnut příjem ovládaných dceřiných
společností. Informace získané z poskytnutých zpráv mají být dle směrnice použity „pro
posouzení vysokých rizik ve stanovování převodních cen a dalších rizik týkajících se eroze
Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o
povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0881.
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základu daně a přesouvání zisku, včetně rizika, že členové skupiny nadnárodních podniků
nedodrží platná pravidla stanovování převodních cen, a případně pro ekonomickou
a statistickou analýzu.“501 Nicméně, i z nyní známých informací je zřejmé, že zprávy
mohou posloužit ke snížení informační asymetrie, kterou trpí daňové správy. Zprávy dle
zemí však nejsou ani nemohou být samospásným řešením, neboť na pravdivost informací
poskytnutých skupinou podniků se nelze spoléhat.
Rychlost vymožení práva
Rychlost vymožení se odvíjí od rychlosti správní (daňové) a soudní soustavy
v dané zemi.
Identifikace s právní normou
S ohledem na skutečnost, že pravidlo bylo před přijetím směrnice ATAD součástí
právní úpravy řady jurisdikcí, návrh na jeho zavedení nevzbudil silný odpor.
Sankce
Příjem ovládané společnosti musí přiřadit sama mateřská společnost ve svém
daňovém přiznání. Pokud mateřská společnost sama příjem ovládané společnosti ve svém
daňovém přiznání neuvede, ačkoli by měla, je na daňových orgánech, zda si chyby
všimnou a prokáží pochybení v případném sporu. Finanční orgány musejí mimo jiné
posuzovat, zda činnosti vykazované pomocí fakturace, jsou činnostmi reálnými a dávají
z hlediska ekonomického subjektu smysl.502 Pokud členské státy budou chtít pravidlo
obcházet a umožňovat nadnárodním společnostem pokračovat v daňové optimalizaci,
prostor pro to určitě mají, stačí užívání pravidla laxně kontrolovat a vykládat jej způsobem,
co nejvýhodnějším pro nadnárodní společnosti. Na obranu členských států je třeba
konstatovat, že kontrola je náročná z hlediska časového, důkazního i z hlediska
personálních kapacit. S ohledem na skutečnost, že pravidlo je konstruováno tak, aby bylo
použito jen v situacích, kdy je to efektivní, nemá ani smysl, aby daňová správa řešila méně
závažné případy.
Členskému státu může hrozit v případě porušení povinnosti implementovat
směrnici, v případě opomenutí notifikace implementace nebo v případě vadné
implementace žaloba pro porušení smlouvy dle čl. 258 a násl. SFEU. Nefunkčnost
kontrolních mechanismů či pro stát nevýhodný výklad ustanovení směrnice lze členskému
státu pouze vytýkat. V případě, že by EU chtěla proti tomu zasáhnout, jako vymahatelné
řešení by se nabízelo vyjasnění pravidel směrnice skrze její novelizaci. Méně náročným,
ale nevymahatelným řešením situace, by bylo přijetí výkladových pravidel nebo
doporučení ke směrnici.
Pravidlo ovládaných společností má značně omezenou využitelnost, vliv má pouze
„na daňovou optimalizaci spojenou se zahraničními dceřinými společnostmi domácích
nadnárodních společností, nikoli však na optimalizaci domácích dceřiných společností
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zahraničních nadnárodních společností.“503 Dle čl. 1 se směrnice vztahuje „na všechny
daňové poplatníky podléhající v jednom nebo více členských státech dani z příjmů
právnických osob, včetně stálých provozoven“. Z daného článku lze dovodit, že
normotvůrce prozíravě umožnil, aby mateřskou společností v postavení daňového
poplatníka byla jakékoli entita podléhající dani z příjmů právnických osob. Pravidlo však
nelze vztáhnout na ovládající subjekty – fyzické osoby, které vlastní požadovaný podíl
v zahraniční právnické osobě. Například německé pravidlo ovládaných zahraničních
společností toto umožňuje.504
Pravidlo, tak jak je upraveno směrnicí ATAD, poslouží pouze v situacích, kdy jsou
mezi výší potenciálního zdanění významné rozdíly, konkrétně v případech, kdy částka
daně z příjmů právnických osob odvedená ovládaným subjektem ve státě, kde je zdaňován,
nepřesáhne polovinu částky daně, která by mu byla stanovena v členském státě mateřské
společnosti.505 Pravidlo ovládaných společností dle směrnice bylo navrženo i díky možným
výjimkám tak, aby se vztahovalo pouze na případy daňové optimalizace s finančně
významnými dopady, nikoli aby bylo použitelné plošně na všechny případy optimalizace.
Shrnutí hodnocení pravidla ovládaných zahraničních společností jako nástroje proti
škodlivým IP boxům
Řada výkladových otázek ohledně používání pravidla zůstává
Jasnost
x
nejasná.
Data o transakcích mezi spřízněnými osobami lze získat z účetních
dokumentů společností. K posunu došlo v oblasti správní
Informační asymetrie
√
spolupráce a díky zprávám dle jednotlivých jurisdikcí (country-bycountry reporting).
Odvíjí se od rychlosti správní (daňové) a soudní soustavy v dané
Rychlost vymožení
√
zemi
Pravidlo je již používáno v řadě zemí světa včetně členských států
Identifikace s
√ EU. Jeho zavedení neprovází odpor srovnatelný s řízením o
normou
státních podporách ze strany Komise.
Nefunkčnost kontrolních mechanismů daňových orgánů státu či
Hrozící sankce
užívání nevýhodného výkladu ustanovení směrnice lze členskému
státu pouze vytýkat, nelze jej za něj sankcionovat. Členskému
 Členské státy
x státu může hrozit sankce pouze v případě porušení povinnosti
implementovat směrnici, opomenutí notifikace implementace nebo
vadné implementace směrnice.
 Nadnárodní
Přiřazení příjmů ovládané společnosti ovládající společnosti není
společnosti
Clemens Fuest, Christoph Spengel, Katharina Finke, Jost H. Heckemeyer a Hannah Nusser, „Profit
Shifting and “Aggressive” Tax Planning by Multinational Firms: Issues and Options for Reform“, Centre for
European Economic Research, Discussion Paper No. 13-078 (říjen 2013), http://ftp.zew.de/pub/zewdocs/dp/dp13078.pdf (staženo 22.9.2018), 3.
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 Pravděpodobnost
uložení sankce

-

 Odstrašující efekt

-

 Hrozí uložení
sankce plošně či
ve specifických
případech

x

považováno za sankci. Fakticky však jde o dodatečný náklad,
kterému je žádoucí se vyhnout.
Znění pravidla ovládaných společností dle směrnice ATAD a
nejasnosti v jeho výkladu ponechávají prostor pro to, aby se
pravděpodobnost přiřazení příjmů ovládané společnosti ovládající
společnosti na základě iniciativy daňového úřadu lišila dle
jurisdikce. Komise však může manévrovací prostor daňových
orgánů uzavřít dodatečným upřesněním pravidla.
Členskému státu může hrozit žaloba pro porušení smlouvy
v případě porušení povinnosti implementovat směrnici, opomenutí
notifikace implementace nebo v případě vadné implementace.
Pro nadnárodní společnosti představuje pravidlo ovládaných
společností komplikaci, se kterou však lze pracovat poté, co se
usadí praxe užívání pravidla v jednotlivých státech. Poté bude
možné identifikovat případné slabiny systému.
Pravidlo ovládaných společností je využitelné pouze při splnění
specifických kritérií a de facto bylo navrženo tak, aby se
vztahovalo pouze na případy daňové optimalizace s finančně
významnými dopady. Lze jej užít jen vůči zahraničním dceřiným
společnostem, jejichž ovládající společnosti se řídí unijním
právem. Ovládajícím subjektem nemůže být fyzická osoba.

Srovnání použitelnosti opatření a závěr
Rozhodnutí o nedovolených podporách
Ačkoli se zdá, že postup proti nedovoleným podporám je vhodným nástrojem pro
boj proti agresivnímu daňovému plánování, z předchozí analýzy vyplynulo, že zdaleka
není bezproblémový. Zatímco v případě pravidla ovládaných společností byly
zaznamenány problémy hlavně v nejasnosti pravidla a v tom, že členské státy mohou jeho
dodržování laxně vymáhat, v případě vyšetřování státních podpor hrozí problémy
na mnoha frontách.
V případě rozhodnutí o nepovolených podporách ukáže až judikatura Soudního
dvora EU, zda Komise zvolila správné postupy. Odůvodnění a metodologie postupu užitá
Komisí jsou předmětem hlasité kritiky ze strany odborné veřejnosti. Kritizováno je
především používání Směrnice OECD a principu tržních podmínek i přesto, že některé
státy se k používání těchto pravidel nezavázaly. V případě rozhodnutí unijních soudů ve
smyslu, že nebyla poskytnuta veřejná podpora, by Komisi byla vytýkána nikoli nemožnost
postupovat v oblasti veřejných podpor proti beneficientům a členským státům jako taková,
ale pouze by byl napaden postup, na kterém bylo rozhodnutí založeno. Způsob
rozhodování o státních podporách by Komise mohla na základě judikatury do budoucna
přizpůsobit závěrům judikatury.
Komise ve svých materiálech prohlašuje, že se bude zaměřovat pouze na zřejmé
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případy porušení pravidel. Z tohoto důvodu je na místě se ptát, zda má hrozba zahájení
vyšetřování dostatečný odstrašující účinek, aby zabránila členským státům umožňovat
optimalizaci a nadnárodním společnostem se o ní pokoušet. V kalkulu nadnárodních
společností může hrát roli obava z vedení vyšetřování Komisí při rozhodování, zda
kumulovat nízce zdaněné zisky v Unii nebo v jiných jurisdikcích. Pokud se však
nadnárodní společnosti přece jen rozhodnou kumulovat zisky v EU, pak mohou zvolit
některou z jurisdikcí s nízkou daňovou sazbou (Malta, Irsko, Kypr) nebo mohou volit
některé z optimalizačních schémat. Využívání daňových rozhodnutí se nyní zdá být
rizikovým optimalizačním schématem, neboť je na něj upřena značná pozornost.
Z vyjádření Komise vyplývá, že zvláště rizikovým je využívání daňových rozhodnutí
posuzujících metodologii výpočtu převodních cen, která by se zvlášť odchylovala od
výsledků obvyklých tržních cen dle Směrnice OECD. Členským státům hrozí v případě
velkých finančních ztrát nadnárodních společností zhoršení pověsti, jiná rizika však
s vydáváním zvýhodňujících daňových rozhodnutí spojena nejsou.
Z analýzy vyplývá, že poměr informační asymetrie mezi Komisí a beneficienty
podpory, který je vždy logicky v neprospěch vyšetřovatele, se výrazně posunul ve
prospěch Komise. Díky přijetí procedurálního nařízení Komise disponuje celou paletou
nástrojů, jak získat informace. V případě neuposlechnutí jejích pokynů, je Komise
oprávněna použít velmi odstrašující sankce. Stále ještě existují určité rezervy, např.
v podobě směrnice DAC 3, která Komisi neumožňuje používat získaná data k účelu
vyšetřování státních podpor. Přesto byl posun pravomocí Komise při vyšetřování státních
podpor v posledním desetiletí znatelný.
Členské státy nemají možnost ovlivnit to, zda k vyšetřování poskytnutí podpory
dojde ani jeho výsledky. Mohou sice omezeně ovlivnit výši výběru prostředků, ponechá-li
Komise výpočet na členském státu, ale mohou takto výši vybraných prostředků maximálně
mírně snížit, nikoli zcela eliminovat. Samotnému vymožení podpory se nemohou členské
státy vyhnout bez sankce.
Postup proti nezákonným podporám není „lékem“ na všechny případy agresivního
daňového plánování. V případech, kdy je nízké zdanění příjmů výsledkem mezer v právu
členského státu, a nikoli výsledkem selektivního zvýhodnění, je tento nástroj nepoužitelný,
což lze ilustrovat například na případu vyšetřované podpory pro společnost McDonald's ze
strany Lucemburska.
Komise čelí silnému odporu řady významných aktérů, mezi nimiž jsou některé
členské státy, beneficienti podpory či Spojené státy americké. V odborné literatuřese nyní
často objevují varování, že situace, kdy jsou řady let platící daňová rozhodnutí Komisí
zpochybňována, může mít negativní dopady na podnikatelské a investiční prostředí
v EU.506 Na druhou stranu, nadnárodní podniky nejsou zcela ponechány na pospas
nečekaným rozhodnutím Komise, jak naznačují. Předně členské státy mají příležitost
notifikovat možnou státní podporu Komisi a zjistit předem, zda je navrhovaný postup
schválený daňovým rozhodnutím kompatibilní s pravidly státní podpory. Méně
Rita Barrera, Jessica Bustamante, „The Rotten Apple: Tax Avoidance in Ireland“, The International Trade
Journal č. 1, vol. 32 (2018), http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=b7d06424f727-4f10-a948-cf56ac534bc0%40sessionmgr103 (staženo 17.3.2018), 157.
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pravděpodobné, přesto teoreticky možné je i využití blokových výjimek, spojených
například s podporou výzkumu, vývoje a inovací.507
Ačkoli postup Komise ve věci státních podpor vzbudil ohromnou mediální
pozornost a ukázal, že EU myslí svůj boj proti praktikám agresivního daňového plánování
vážně, stále není jasno o tom, zda soudy rozhodnutí potvrdí. Otázkou, která zazněla
v rámci debaty odborné veřejnosti, je, „zda je užívání pravidel pro kontrolu veřejných
podpor vhodným nástrojem pro to, jak čelit nedostatkům systému mezinárodního zdanění
nebo se Komise touto cestou vydává pouze díky jejím rozsáhlým pravomocem v dané
oblasti.“508 Přikláněla bych se spíše k závěru, že Komise využívá nástroj vyšetřování
státních podpor proto, že jinou vymahatelnou možnost boje proti agresivnímu daňovému
plánování nemá.

Pravidlo ovládaných společností
Ve vztahu k popsaným strukturám daňového plánování pomocí IP boxů, kdy dle
ilustračních schémat je mateřská společnost daňovým rezidentem Spojených států, by nově
přijatá pravidla ovládaných společností nezabránila úspěšné realizaci daňového plánování,
protože relevantní je transpozice pravidla do právního řádu jurisdikce ovládající
společnosti. Ve výše popsaném případě by tedy mohla pomoci změna podmínek na
americké straně. Nicméně, v případech, kdy by mateřská společnost byla daňovým
rezidentem EU, by pravidlo ovládaných společností směrnice ATAD mohlo změnit mnohé,
zvlášť šlo-li by o členský stát, který doposud toto pravidlo neměl obsažené ve svém
právním řádu.
Pravidlo ovládaných společností má potenciál omezit použitelnost IP boxů, neboť
dle metody výčtu příjmů jsou licenční poplatky mezi přímo jmenovanými pasivními
příjmy. V případě použití metody testu účelu operací by pravidlo ovládaných společností
taktéž mohlo zabránit zneužití IP boxu k agresivnímu daňovému plánování, pokud by
společnost neprováděla významnou hospodářskou činnost.
Ze znění směrnice ATAD vyplývá, že je třeba zohlednit skutečnou výši daně, která
byla odvedena ovládanou společností v domácí jurisdikci a daň, kterou by společnost
odvedla v jurisdikci mateřské společnosti. Zohledněny by tedy měly být i preferenční
režimy jako jsou například IP boxy. V rámci EU existují relativně vysoké rozdíly mezi
sazbou daně z příjmů právnických osob. Sazby se pohybují v rozmezí od 35 - 10 %,
přičemž ještě vyšší rozdíly mohou nastat, je-li umožněno využití preferenčního režimu.
Lze tudíž předpokládat, že v řadě případů bude naplněna podmínka dostatečného rozdílu
mezi zdaněním v zemi mateřské a ovládané společnosti i v rámci EU, natož při kontrole
rozdílů s jurisdikcemi mimo EU.
Z případové studie vyplynulo, že pravidlo ovládaných společností má řadu slabin
„10 Steps to mitigate EU State Aid Exposure on Tax Arrangements”, Latham & Watkins, Client Alert
Commentary, 19.9.2016, https://www.lw.com/thoughtLeadership/LW-10-steps-to-mitigate-EU-state-aidexposure-on-tax-arrangements (staženo 29.12.2018), 3.
508
T. Alexander Puutio, „Apple State Aid Case One Year Later: The Open Questions on IP, Transfer Pricing
and State Aid”, Kluwer Competition Law Blog, 26.10.2017,
http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2017/10/26/apple-state-aid-case-one-year-later-openquestions-ip-transfer-pricing-state-aid/?print=print (staženo 27.12.2018).
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spočívajících především v nejasnosti právních ustanovení a složitosti jejich aplikace.
V případech použití metody výčtu pasivních příjmů by mohla být metoda zneužívána díky
podmínce výkonu podstatné hospodářské činnosti, neboť úroveň toho, co je již podstatnou
hospodářskou činností může být vnímána různými správci daně velmi rozdílně. Pokud
daňové úřady budou uplatňovat podmínky výkonu podstatné hospodářské činnosti i na
subjekty mimo EHP a EU, vznikne relativně velký prostor pro správní uvážení úřadů, zda
pravidlo ovládaných společností použít. Zvolí-li si členský stát metodu testu účelu operací,
lze předpokládat, že pro správce daně bude složité prokázat, že operace nebo sled operací
nebyly skutečné. Tudíž i druhá z metod nabízí možnost obcházení pravidla, respektive jeho
laxní aplikace.
Z jazykového výkladu směrnice vyplývá, že by při aplikaci pravidla měla být
zohledněna pouze daň z příjmů právnických osob. V některých členských státech by
nicméně takovýto výklad mohl vést k neadekvátním výsledkům. Pokud by se zohledňovaly
jen daně z příjmů právnických osob, pak by například německé ovládané společnosti
francouzských mateřských společností, vždy splnily kritérium poloviční odvedené daně
z příjmů s ohledem na skutečnost, že německé společnosti kromě daní z příjmů odvádějí i
jiné daně a poplatky. Sazba samotné daně z příjmů pro právnické osoby však zůstává
v Německu relativně nízká (v Německu se aplikuje 15 % sazba daně příjmů právnických
osob oproti francouzské 33,33 % sazbě).
Nejasná zůstává metoda určení referenčního kritéria pro stanovení účasti mateřské
společnosti v ovládané společnosti. Konkrétně není zřejmé, na základě čeho se určí, zda by
rozhodující měla být účast na hlasovacích právech, na základním kapitálu nebo právo na
podíl na zisku. Hrozí tak situace, kdy sice zahraniční subjekt nebo stálá provozovna splní
podmínky pro to, aby byla považována za ovládanou společnost, ale nebude možné
stanovit poměr účasti mateřské společnosti v ovládané společnosti, a tedy i určit poměr
příjmů, které bude třeba zahrnout do základu daně mateřské společnosti. Použití
neadekvátního kritéria může vést k nespravedlivým výsledkům, a to jak ve prospěch, tak i
v neprospěch skupiny.
K zneužití nejasnosti pravidla také může dojít z důvodu, že chybí určení metody,
jak má proběhnout připočítání příjmů k daňovému základu mateřské společnosti. Možných
postupů se nabízí více, například zacházení se zahraniční ovládanou společností jako
s domácí společností, zdanění nerozděleného příjmu ovládané společnosti jako by šlo o
dividendu nebo se nabízí postup tzv. fiktivní daňové transparentnosti. Manipulace hrozí
také z důvodu absence podrobných pravidel pro odečtení daně, která byla uhrazena
ovládanou společností v její domácí jurisdikci od daně, která má být odvedena ovládající
společností.
Dle směrnice má být porovnána výše daně z příjmů uhrazená ovládanou
společností s daní, kterou by byla povinna odvést v jurisdikci mateřské společnosti. Ačkoli
text směrnice hovoří o dani uhrazené ovládanou společností, ne vždy mají mateřské
společnosti možnost čekat na uhrazení daně ovládanou společností, neboť dle směrnice
mají povinnost připočíst nerozdělené příjmy ovládané společnosti k svému daňovému
základu v zdaňovacím období, v němž končí daňový rok daného subjektu. Mohou tudíž
nastat případy, kdy bude nadnárodní společnost čelit značným časovým obtížím a v reakci
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na to, bude sama muset předběžně určit daňovou povinnost ovládané společnosti v její
domácí jurisdikci.
Významný posun ve prospěch správců daně nastal v oblasti omezení informační
asymetrie díky přijetí směrnice DAC 4. Ta zavedla povinnost každoročně předložit zprávu
dle jurisdikcí (tzv. country-by-country reporting). V rámci zprávy o činnosti v konkrétní
zemi je reportující entita povinna identifikovat subjekty v rámci skupiny působící v dané
zemi, výši jejich výnosů, zisku před zdaněním a zaplacené a dlužné daně z příjmů.509 Tuto
povinnost reportingu mají pouze velké evropské společnosti.
Členským státům nehrozí za laxní uplatňování pravidla ovládaných společností
žádné sankce, snad kromě výtek. Lze však předpokládat, že pokud by byl laxní přístup
členských států zjevný a docházelo by k němu ve velkém měřítku, hrozilo by, že Komise
začne usilovat o novelizaci směrnice, která by prostor pro obcházení zúžila. Bez souhlasu
všech členských států by Komise mohla podmínky užití pravidla ovládaných společností
vyjasnit pomocí soft law například v podobě sdělení nebo metodiky užití pravidla. Prostor
pro zajištění hladkého fungování pravidla zde tedy je.

Výsledky srovnání
Reformní snažení Junckerovy komise přineslo řadu výsledků, jejichž význam není
možné opomíjet. Najít konsenzus v této problematice, který by byl přijatelný pro všechny,
bylo složité i s ohledem na skutečnost, že ekonomiky některých členských států jsou z části
postaveny na nízkém korporátním zdanění a na službách, které jsou na optimalizaci
navázány. Většina členských států takto nastavenou ekonomiku nemá a tyto státy se cítí
být jednáním druhé skupiny států poškozeny. Mezi menšinou, která těží z optimalizace
(nebo je o tom alespoň přesvědčena) a zbytkem tudíž probíhá jakási „nevyhlášená
válka“.510
Je třeba ocenit, že nedošlo k naplnění obav, které panovaly v souvislosti se
jmenováním Jeana Claude Junckera jako předsedy Komise. Po jmenování bývalého
premiéra Lucemburska panovaly obavy, že předseda Komise neumožní dosažení
významnějších pokroků v oblasti boje proti daňové optimalizaci s ohledem na jeho
dlouhodobé působení v lucemburské vládě. Junckerova Komise však byla velmi aktivní a
dosáhla řady významných posunů.
Skutečnost, že i přes nutnost jednomyslnosti na Radě k těmto posunům došlo, si lze
vykládat několika způsoby. Předně lze tuto skutečnost vnímat jako určitou úlitbu veřejnosti
a ostatním členským státům. Důvodem změn také mohla být snaha změnit mezinárodní
systém zdanění a omezit tak daňovou soutěž. Je však možné, že členské státy těžící
z optimalizace umožnily tento posun s vědomím, že jeho výsledky budou pouze omezené.
Při pohledu na výsledky nezávazné iniciativy OECD mohou silová řešení Komise
evokovat přirovnání o slonovi v porcelánu. Inkluzivní rámec BEPS při OECD v rámci Fóra
Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o
povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní, čl. 8aa odst. 3, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0881.
510
Ondřej Kopečný, „Když státy „válčí“ o daně“, Daňové reformy, 20.12.2016,
http://www.danovereformy.eu/danove-kauzy/articles/kdyz-staty-valci-o-dane (staženo 31.3.2018).
509
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o škodlivých daňových praktikách sdružuje více než 120 jurisdikcí světa a úspěšně tyto
země vede k dobrovolné změně jejich právní úpravy. Nyní se zdá, že tato cesta
dobrovolných kroků funguje hladce. Nicméně až čas ukáže, zda se iniciativa OECD
nevyčerpá po několika letech úspěšného fungování, tak jako dříve Skupina pro kodex
chování při EU. Z tohoto důvodu může být užitečné, že Komise má v záloze vynutitelný
nástroj v podobě řízení proti nedovoleným podporám a že existuje směrnice ATAD pro
chvíle, kdy dobrá vůle členských států problém řešit začne oslabovat.
Náklady finanční i nefinanční povahy spojené s dosažením změny vlastnického titulu
k finančním prostředkům (daním) z daňového poplatníka na stát lze klasifikovat jako
transakční náklady. Z hlediska transakčních nákladů pravidlo ovládaných zahraničních
společností trpí tím, že členské státy mohou jeho řádnou aplikaci obcházet a tedy i převod
vlastnictví k prostředkům komplikovat, díky množství nejasností týkajících se jeho
aplikace. Skutečnost, že nyní vzbuzuje pravidlo řadu aplikačních otázek, však neznamená,
že tomu tak bude navždy. Nejasnosti se mohou díky aktivitě Komise vyjasnit. Pravidlo
může být uplatňováno velmi nenápadně ve srovnání s řízeními o státní podpoře, a přesto
může přinést velmi dobré výsledky. Jeho nejasný výklad však může členským státům,
které mají vůli jej používat v souladu s jeho účelem, zkomplikovat práci a tím i zvýšit
transakční náklady na jeho dodržování. Naopak chybí-li vůle státu nástrojem omezovat
daňové plánování, může nejasnost pravidla a široký prostor pro uvážení uvolnit prostor pro
jeho obcházení.
V případě řízení o veřejných podporách jsou transakční náklady vyšší. Kromě
nejasnosti práva, kterou vyřeší judikatura unijních soudů, existují i vysoké nefinanční
náklady na zajištění převodu vlastnického práva. Užívání nástroje Evropskou komisi stojí
mnoho času, úsilí a politického kapitálu. Užíváním tohoto nástroje se cítí být negativně
dotčena řada členských států, beneficientů podpor a Spojené státy americké. Dále dokud
nedojde k vyjasnění sporných otázek, bude v oblasti státních podpor panovat určitá právní
nejistota, která taktéž vytváří škody.
Naopak, co je možné hodnotit pozitivně, v případě obou posuzovaných nástrojů
došlo k významným pokrokům při snižování informační asymetrie ve prospěch orgánů,
které pravidla vymáhají. Tím se transakční náklady změny vlastnictví snížily. I přes to
v této oblasti stále existují rezervy.
Problematika sankcí byla zkoumána pomocí proměnných známých z Ekonomické
analýzy kriminality, konkrétně byla analyzována možnost používat pravidlo plošně,
pravděpodobnost uložení sankce a výše sankce, respektive její odstrašující účinek.
Z analýzy vyplynulo, že ani jedno ze zkoumaných opatření nelze používat zcela
plošně. Nástroj řízení o státní podpoře nelze použít proti všem případům optimalizace,
neboť ne vždy je důvodem nízké daňové povinnosti poplatníka veřejná podpora.
Překážkou širšího používání nástroje řízení o veřejných podporách je také pomalá rychlost
vymáhání, velký odpor všech relevantních aktérů proti jeho využívání a riziko poškození
podnikatelského a investičního prostředí v EU. V případě daňových rozhodnutí
posuzujících použití zásady obvyklých tržních podmínek mohou být dle vyjádření Komise
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tolerovány rozdíly od jejích výsledků, jsou-li proporční ke zvolené metodě či statistickým
nástrojům a vede-li poplatníkem zvolená metoda ke spolehlivému přiblížení se k výsledku,
který by nastal za běžných tržních podmínek. Daňová rozhodnutí splňující tyto podmínky
by neměla být považována za státní podporu. Prostor pro odchylky zde tudíž existuje, a to
díky tomu, že problematika převodních cen není přesnou vědou s jediným možným
výsledkem. Pravidlo ovládaných zahraničních společností bylo navrženo tak, že jej lze
používat ve větším měřítku, nicméně vztahuje se pouze na případy daňové optimalizace
s finančně významnými dopady.
Členské státy se v případě pravidla ovládaných společností nemají téměř čeho
obávat, rozhodnou-li se pokračovat v umožňování daňového plánování laxní kontrolou
dodržování pravidla. V případě zjevného a masivního obcházení pravidla by pouze mohlo
hrozit, že Unie zakročí a pravidla vyjasní. V případě řízení o státních podporách, státy
nesmějí opomenout vymáhat státní podporu, rozhodne-li Komise o tom, že byla
poskytnuta. Obavy členských států zde spíše plynou z možnosti zhoršení pověsti země jako
místa příznivého pro investice, než ze samotného rozhodnutí o tom, že stát udělil státní
podporu. Zda bude odstrašující efekt sankce dostatečný k zabránění umožňování
agresivního daňového plánování členskými státy, ukáže až čas a to, jak se vyjasní další
proměnné. Vliv může mít vyjasnění judikatury, to, zda bude mít Komise vůli postupovat v
budoucnu razantně jako doposud či šíře změn legislativy v případě ostatních klíčových
hráčů na poli daňové soutěže.
Vzhledem k tomu, že opatření začala být používána relativně nedávno,
pravděpodobnost potrestání je nyní složité určit. Ta se vyjasní, až bude existovat judikatura
dávající odpověď na sporné otázky týkající se státních podpor a výkladová praxe států
ohledně pravidla ovládaných společností. V případě pravidla ovládaných společností
Komise nemá nástroje ke kontrole správné aplikace směrnice. Pravděpodobnost odhalení
dle konkrétních jurisdikcí se v případě pravidla ovládaných společností tedy vyjasní spíše
pro daňové poplatníky, než pro členské státy. Naopak v případě řízení o státních podporách
otázka odhalení a potrestání daňového poplatníka je podstatná jak pro poplatníka, tak i pro
členský stát, z důvodu obavy státu z poškození jeho pověsti.
Výchozí hypotézou této práce bylo, že právní úprava má potenciál odstranit
nejkřiklavější případy agresivního daňového plánování, které členské státy umožňují.
Výskytu méně alarmujících případů agresivního daňového plánování umožňovaných
členskými státy však nová pravidla zabránit nedokáží. Tato hypotéza se částečně potvrdila,
přesto je realita komplikovanější, než hypotéza předpokládala.
Nástroje sice mohou zabránit opakování popsaných schémat daňového plánování,
nicméně jejich implementací nedošlo k uzavření prostoru pro škodlivou daňovou soutěž.
V případě obou nástrojů jsou transakční náklady na jejich používání vysoké, což může
bránit jejich častému a úspěšnému používání. V současné situaci by však jednoduchá
pravidla mohla přinést jen hlubší reforma celého daňového systému.
Odstrašující efekt případných sankcí je pro státy nízký v případě obcházení pravidla
ovládaných zahraničních společností. Naopak členské státy nemohou zcela obcházet
pravidla státních podpor, protože iniciativu pro zahájení řízení má Komise. Státy tudíž
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nemají nad řízením kontrolu. Ve spojení s tím, že v případě porušení pravidel jim hrozí
citelné sankce a v případě vedení řízení státu hrozí zhoršení pověsti země jako prostředí
vhodného pro investice, řízení proti veřejným podporám má úzce vymezený, ale významný
odstrašující účinek. V případě pravidla ovládaných zahraničních společností je tedy prostor
pro obcházení práva širší než v případě řízení o státních podporách.
Při posuzování daňových rozhodnutí jako státních podpor lze očekávat v souladu
s původní hypotézou, že se Komise zaměří na alarmující případy agresivního daňového
plánování, zatímco marginální případy řešeny nebudou. Důvodů je celá řada, obecně od
vysokých transakčních nákladů po konkrétní důvody, jakým je například skutečnost, že
posuzování převodních cen není postupem, který by přinášel jeden přesný výsledek.
V takovémto případě je i logické, aby Komise postupovala výhodně s ohledem na náklady
a výnosy (cost-effective).
Pravidlo ovládaných zahraničních společností má jako nástroj potenciál potlačit
zkoumaná schémata škodlivých IP boxů. Pravidlo ovládaných společností je koncipováno
tak, že se dotkne jen případů, kdy je rozdíl mezi uhrazenou výší daně a daní, která by byla
odvedena v zemi mateřské společnosti, skutečně významný. Tudíž i zde má úprava
potenciál odstranit spíše finančně významnější případy agresivního daňového plánování
než ty méně významné. Hypotéza se však v druhém zkoumaném případě potvrdila pouze
částečně, neboť vynutitelnost pravidla ovládaných zahraničních společností nezávisí pouze
na charakteru agresivního daňového plánování (výši daňové úspory), ale spíše na vůli
členského státu pravidlo vymáhat.
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Summary
Many jurisdictions around the world including some EU member states actively
participate in tax competition. They aim to attract mobile capital of multinational
companies by providing them with the most favourable tax conditions to gain an additional
influx of taxes to their state budget. Over the past decade, the European Commission
(especially under Jean Claude Juncker) succeeded in enforcing a number of measures
focused on prevention multinational companies from a realization of aggressive tax
planning schemes. By these measures the EU purported to meet the action plan of
Organisation for Economic Cooperation and Development and G 20 countries focused on
the prevention of an erosion of tax base and harmful profit shifting. The objective of the
EU measures is to establish fair conditions for competitors on the internal market.
Moreover, the measures are supposed to meet the demand of the public for suppression of
aggressive tax planning that arose as a result of the financial crisis and a number of
scandals connected with leakages of secret materials confirming the scale of tax
optimization.
The objective of the thesis was to answer the question of whether EU measures
leave room for the member states to continue in allowing multinational companies to
optimize taxes in the ways targeted by the EU measures. The thesis analyses the EU
measures and identifies their weaknesses.
The theoretical part of the thesis is based on concepts known from the field of Law
and Economics called transaction costs and on Economic analysis of criminality. The
method of the work was an analysis of the content of legislation, official documents of the
EU or work of professionals. Specifically, the analysis focused on clarity of the text,
changes in information asymmetry between authorities and taxpayers, anticipated speed of
enforcement of the law, identification of member states with EU measures and issuance of
sanctions. Specifically for sanctions, the amount and probability of imposing a sanction
was evaluated based on the cost-effective analysis of criminality combined with
information whether the sanction is aimed to be imposed generally or in specific cases.
The analysis consists of two case studies, which evaluate the impact of the rules on
known tax optimization schemes; the first one evaluates the influence of state aid
proceedings on tax rulings and the second one evaluates the impact of the controlled
foreign company rule on harmful IP boxes.
According to the hypothesis, the enacted EU measures have the potential to
eliminate the most blatant cases of aggressive tax planning enabled by EU member states.
However, pursuant to the hypothesis, the measures enacted by the EU are not capable to
prevent realisation of less severe cases of aggressive tax planning.
The results of the analysis partially verified the hypothesis. According to the results
of the analysis, the measure of proceeding on state aid is supposed to be used against more
serious cases of aggressive tax planning due to various reasons, such as high transaction
costs or imprecise nature of an evaluation of transfer prices. The controlled foreign
company rule deals only with cases where the difference between the tax paid by a
controlled foreign company and potential tax that would have been paid by a controlling
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company is significant. On the other hand, the enforceability of the controlled foreign
company rule stems more from the will of the state tax administration to inspect whether
companies comply with the rule then from the amount of harm caused by aggressive tax
planning.
As a summary, the evaluated measures are capable of preventing the targeted
realisation of schemes, however, implementation of these measures did not prevent the
realisation of targeted schemes entirely. Moreover, in both cases high transaction costs are
related to enforcement of the measures and the deterring effect of the sanction for member
statesis questionable, mainly in case of controlled foreign company rule.
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