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ABST RAKT
V so učasné době se Evropská komise snaží o harmonizaci spo lečného konsolidovaného
zá kladu daně, který by měl společnostem napomoci v jejich podniká ní na je dno tném
evropském trhu a pomoci tak odstranit 27 rozlišných daňovýc h systémů . Lze jen stěží
očekávat , že se ji pod aří získat pod poru všech 27 č lenských států pro vytvoření j ednotného

legislati vního rámce. Jeliko ž harmonizovat daně ze zisků j e v současnosti z politických
d ů vod ů nem ožné, přij ímají jednotlivé členské státy Evropské unie doporučen í OECD tý kaj ící

se p řím ého zdaněn í a při zdaňován í zisků spo lečností se postupuje dle u zav řených smluv
o zamezení dvoj ího zdaněn í. Cílem této práce j e poskytnout přeh led o současné sit uac i
voblasti daní ze zisků v Evropské unii a nastínit možný budoucí vývoj v této oblasti.
Pro spo lečnost i j e so učas ný stav vyhov ující, ne bo ť ji m dává do statečný prostor pro příp adn ou
d aň o v ou

optimalizaci. Faktem ale

z ůst á vá ,

že prostor pro datlovou optim alizaci bud ou mít

firmy i po pří pad né harmonizaci uvnitř Evropské unie, a to v podobě off-sho rovýc h
společno stí

v

daňovýc h

rájích .

At the mom ent the European Commiss ion tries to harmonize common conso lidate d tax base.
This action should replace 27 different tax bases across Euro pean single market and im prove
enterprise env ironment on the European single market. The problem is with political support
for this harmonized legislati ve step from member states. Due political difficult ies for member
states each memb er state accept recommendation from OECD in area of direet taxes
and in the case of corporate taxati on are mainly used treaties again double taxation. The goal
of this thes is is to give an overview about present situation in corporate taxes in the Euro pean
Union and outline poss ible future development. For corporate is common state useful,
because ca n use potential tax opt imization. The fact is, that scope for tax optimization will
exist after potential tax harmoni zation within European Union in fonn of off-shor e companies
in tax heavens.
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Úvod
V so učasné době se Evro pská komise v čele s komisařem pro daně a celní politiku Lasz ló

Kov ácsem snaží o harm on izaci spo lečného konsolidova ného základu daně, který by m ěl
spo lečnostem napomoc i v j ejich podnikán í na je dnotné m evropském trhu a po moci tak

ods tranit 27 roz lišnýc h d aň o výc h systé mů . Problémem zůstává, že platná evropská právn í
úprava j e vy užívána spíše velkým i s po lečnostm i .
I pohled na harmonizaci se velm i různ í , zaznívají názory, že harm onizace ve svém
výs ledku nep ovede k poklesu sazeb daní a z toho plynoucího snížení datlového zatížení
spo lečností. Dle těchto názorů je lepším způsobem spolupráce pouze koord inace a výmě na

informací mezi

č le nským i

stá ty Evro pské unie.

Na dru hé straně však zaznívá argument, že případná harmonizace bud e pro s po lečnost i
vý ho d něj š í, j elikož od padne prob lém s tolika rozdílnými systé my a ve výsledk u povede

ke snížení nákl ad ů a zvýšení konkurenc eschopnosti evropskýc h spo lečností na světovém trhu .
Cílem této práce je poskytnout

přehled

o

současné

situaci v oblasti daní ze

zisků

v Evropské unii a nastínit možný bud oucí vývoj v této oblasti.
První kapi tola se zaobí rá snahou o harmonizaci daní ze zisku po celou dobu exi stence
spo l eče nstv í.

Evropských

oblasti da ní z
Třetí

příj mů

Těmto

daň

stručně představit

p řin áší p řehl ed

Vzhledem k faktu , že
jsou pro

ze zisku

nast íněna

akt uální právní úprava dotýkaj ící se

práv nických osob platných pro všechny

kapitola se snaží

stá tech a dál e

V druhé kapito le je

systémy daní ze

č len s ké

zisků

státy Evro pské unie.

v jednotlivých

č lenskýc h

vývoje saze b daně ze zisku v těchto státech.

harmo ni začn í

proces v oblasti daní ze zisk u není

d ůle ži t é uzav řené

ještě

tak hluboký,

mezinárodní smlouvy o zamezení dvoj ího

zdanění.

smlouvám , j ejich konstru kci na základě modelové smlouvy a z nich vypl ývajícím

problémům se po d rob něji věnuje čtvrtá

kap itola.
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1 Historický p řehled harmonizace daně z p říjmů právnických
osob v EU
1.1 Daň ová konkurence vs. daň ová harmonizace
Pojem

da ůov á

harmonizace

Daňová harmonizace je procesem sbližování d a ň ových soustav států na základě

společných pravidel. V rámci tohoto procesu lze identifikovat tři základní fáze: I
vý bě r d aně ,

kterou je potřeba harmonizovat

harmonizace d a ň o v éh o základu
harmonizace daňové sazby
Harmoni zační

proces však nemusí nutně projít všemi fázemi.

Dále může me d aňo vou harmonizaci rozdě l i t na n ěkolik úrovní, pokud vezmeme v úvahu
aplikované daně, daňové základy, da ňov é sazby a způsob administrace.2 Blíže o ro zdělení
harmonizace viz schéma I.
V li te ratu ře o
dan ě ,

zdanění

kapitálu se

čas to

objevují názory, jakým

zp ůso bem

harmonizovat

aby se předeš lo neefektivnostem z d ůvod u decentralizovaných fiskálnich rozhodnutí.

Jedním z navrhovaných

řešen í

je harmonizovat sazbu daně z kapitálu na

zdroje, kde vznikl. Ale jak poukazuje Mintz (1999), pouze
"úprku kapitálu". Druhým navrhovaným

řešen í m

cel o světo vá

zák l adě

principu

dohoda by zamezila

je harmonizace na

základě da ň o v éh o

rezidentství, blíže viz Wilson a Bucovetsky (1991).
Na

začátk u

celého evropského

i ntegrační ho

procesu se jevila možná harmonizace

přímých

daní mnohem jednodušší než integrace daní nepř írný ch' Kromě Itálie byly používány
ve všech členských státech dva rozdílné systémy pro zdanění fyzických a právnických osob4 .
Byly ustaveny komise, které
systémy jednotlivých členských

m ěl y

zjistit, do jaké míry je možné harmonizovat

d a ňov é

států .

Kubátová ( 1998)
Simon (2000)
3 Zde se snaha o harmonizaci jevi la komplikovanější vzhledem k existenci dvou rozdílných systémů - Francie
používala systém daně z při dané hodnoty (DPH) a ostatní č lens ké státy uplat ň ovaly kumulativní kaskádový
systém d aně z obratu. Rozdílem mezi těmito systémy je závislost daně na délce výrobního a di stribu čn íh o
řetězce. DPH j e na délce výrobního procesu zcela nezávislá a nedeformuje tedy trh, oproti kumulativnímu
kaskádovému systému d aně , kdy dochází ke zdaně n í každého výrobního st u p ně.
I

2

4

Schéma J:

Rozdělení

harmonizace

Harmo nizace

N ě které d aně

Rozdílné d aně ve
všech ze mích

jsou

spo leč né , n ěkteré d aně

Stejné d aně ve vše ch
zemích

pouze národní , pak
mlu vím e o díl čí
harmoni zaci

Existuje mírn á
harm onizace - ex istují
smlouvy o zamezení
dvojího zdaně ní a
případně i další
adm inistrativní
spolupráce

Harmonizace
neexistuj e

.---- - - - -- --r.
Rozdílné da ňové
základy ve všech
zemích

Rozdílné daňové
sazby, pak mlu víme o
harmonizo vaném
základu d aně

4

Stej né da ň ové základy
ve všech zem ích, pak
mlu víme o nom inální
harmoni zaci

Stejné da ň ov é saz by,
pak mluvíme o
celkové harmonizaci.

Pojem prá vnická osoba pou žívám pro vyj ádření pojmu "c orporation" použfvaného v angličtině.
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z jejich
ve své

z ávěrů

s tru kt u ře,

zá k lad ů ,

však vyplynulo, že i když si jsou jednotlivé
maj í velké

v n i třn í

rozdíly.

Na pří k lad

d aňové

systémy podobné

v metodách konstrukce

d aňo vých

ve formách zd aně n í, v nezdanitelných částkách , v o dp očtech aj.

Evropská unie se nepotýká pouze s rozdíly v systémech
ale je zde

j eště

h o s po d á řs k éh o

jeden problém - odlišné

právnických osob,

postupy a z nich vyplývající odlišné pojetí

výsledku.

V rámci Evropské unie existuj í dva
h o s p od ářský

ú četní

zdaňován í

výsledek

p římo

základem

účetní

systémy - tzv.

d aně ,

a

účetnictví ,

daňové úč etnictví ,

kde

hospodářský

v n ěm ž je

výsledek není

základem daně, 5 nýbrž na základ musí být transformován mimoúčetními operacemi.
V této souvislosti se ukazuje problém
osob. Protože pokud chceme zkoumat

při

harmonizaci sazeb

d aňo vé

d aně

z příjm ů právnických

zatížení v jednotlivých

členských

státech

s cílem nalézt jednotnou sazbu d aně , není možno vycházet z nominálních sazeb. D ůvod em je
odlišné pojetí

účetních zisk ů

jednotlivých

č lenských st á tů ,

Proto byla provedena studie

za účel em zjistit efektivní míru daně v jednotlivých státech Evropské unie", která by byla
porovnatelná, jelikož již zahrnuje veškeré operace užívané v jednotlivých státech
k transformaci ho s pod ářského výsledku na daňový základ. Přehled viz příloha 1.
Z tohoto d ů v odu se v rámci Evropských s po lečens tvích začal a opět vě novat pozornost

takovým přím ým daním, u nichž je harmonizace nutnou podmínkou pro hladké fungování
jednotného trhu.
Právě d a ň

z p říjm ů právnických osob je

da ň ,

která zásadním

zp ůso bem ovli v ňuj e

podnikání v rámci jednotného trhu. I když některé teorie da ň ze zisku spol ečností pokládají
za zcela zbyteč nou', je stále součástí da ň ov ých systémli všech 27 členskýc h st á tů Evropské
ume.
Kapitál je na rozdíl od práce vysoce mobilním faktorem, který se mů že přesouvat do země
s výhodnější m i daňovými podmínkami, a umo ž ňuj e tak daií.ovou konkurenci. 8
V rámci Evropských spo lečenství a později Evropské unie se již několik let vedou debaty
o hledně zachování daií.ové konkurence. Na jedné straně se debatuj e, zda je výhodněj ší
da ň ovou konkurenci zachovat či se snažit o daňovou harmonizaci.

5
6

Toto j e i případ České repub liky.

COM(2 00 1) 582 fina1. Data se vztahují pouze ke "starým" státům Unie a j sou z roku 200 I nověj ší nemá EK
k dispozici.
'
7 Blíže Kubátová (2000), nebo Široký (2003)
8 Volný poh yb kapitálu j e navíc zaručen č lánkem 56-60 Smlouv y o Evrop ských společenstvích.
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Něk teré legislativní prameny rozlišuj í daňovou harmoni zaci dle metod k ní používaných
na: 9

transpozici , kdy do národního legislativníh o předpi su je formálně zapracov án ob sah
záměru norm y Evropských spo l ečens tví, avšak bez praktického účinku,

implementaci , kdy do národního legislativního předpisu je nejen formálně vlo žen
zámě r norm y Evropskýc h spol ečenství , ale je i vni tros tátně aplikov án včetně

vymáhání jejich účinnosti ,

komunitarizaci vnitrostátního práva, která znamená přímou náhradu národního
legislativního p ředpisu právní normou Evropských společenství.
Ve výše uvedených případech se j edn á o harmonizaci přímou. Harmonizace nepřímá je
naproti tomu prováděna především rozsudk y Evropského soudního dvora, které vytvářejí další
rám ec harm oni zace, j eliko ž tyto rozsudky j sou chápány j ako precedenty.
Prvním faktorem h o vo řícím proti harm onizaci daní v rámci EU je potřeba zachování
maxim áln í fiskální autonomie jednotlivých člen ských států . Vzhledem k faktu , že po zavedení
společné měny j sou č lenské st áty'" omeze ny v rámci mon etární politiky jako nástroj e

k zása hů m do ekonomiky. Tyto pravomoci j sou delegovány na ECB. Jediným zbývajícím
nástrojem j e tedy pouze politi ka fiskální, která

umožňuje čle nským s tá t ů m

vyrovnat se

s případnými ekonomic kými šoky. "
Dalším

d ů vodem

proti harm oni zaci je názor, že

da ňov á

sazba jednotlivých

členských st átů

odpovídá jeji ch preferenci. Některé č lenské státy (Dánsko, Španělsko) uplatňují vyšš í nepřímé
zdaněn í

než

zd aně n í přímé

a

harmoni zační

Dal ším argume ntem proti
j ednotného trhu a

měnové

d a ň ov é

harmonizaci, j ako hlavní podm ínky pro fungování

unie, je fakt , že Spojené státy americk é s

než jakou má EU, aplikují systém, v
a existence odli šných

proce s toto není schopen zohlednit.

němž

daňo vých systémů

se jednotlivé

da ňové

větší

systémy

nijak nedeformuj e jejich tržní

mírou integrity,

členským st át ů

pro středí.

liší

Oponenti

tohoto názoru mohou argumentovat, že Spojené státy americké mají alespoň jednotné účetní
standardy US GAAp

12
.

I j azyková bariéra je nižší, jelikož oficiálním jazykem j e pou ze jeden

jazyk.

9

Menoušek (2005)

Které ji ž zavedlyjednotnou evropskou měnu EURO, místo svých původních národních měn .
Především pomoci vestavěných stabil izátorů . Blíže viz např. Samuelsoma Nordhaus ( 1995) str.385-386 .
12 US GAAP - Generally Accepted Accounting Standards in the United States - účetní standardy používan é ve
Spojených státech amerických.
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Pro zachování daňové konkurence svědčí i fakt, že daňová konkurence generuje
zod pověd no u da ň ovou politiku, která vede k nižší daňové zátěži podnikatel ů a vytváří tak

příznivé pro středí pro ekonomický růst.

IJ

Právě mobil ita kapitálu umožňuj e popl atn íkům zdanit v oblastech s nižší daií.ovou saz bou

a vytvářet tak tlak na pokles daňových sazeb. Pokles daňových sazeb je trendem, který se
projevuje v celé Evropské unii. Po d robněj i viz kapitola 3.
Pokles daňových sazeb sám o sobě nemusí nutně znamenat pokles p řijrnů do státního
rozpočtu, protože se zvýší daií.ový základ. 14
I samotní představitelé Evropské unie, jako současný komisař pro daně a celní politi ku

Laszló Kovács , připo u št í pozitiva, která s sebou přináš í daií.ová konkurence ve formě
diferencovaných d aňových kvót l5 v jednotlivých státech a klasifikuje da ňovou konkurenci
na: 16
poctivou - vyplývající z rozdílné úrovně celkového daňového zatížení obyvatelstva,

j ež je výsledkem preferencí
stat ků , vzdě l ávací m u

vo l ič ů,

které

přikládají

stupni

zabezp ečení veřejn ých

systému, infrastruktuře a výkonnosti veřej nýc h institucí,

škodlivou - zaměře ná na přetaho v ání za hraniční ho kapitálu p ři s o uč as né o ch raně

národní ho trhu a vytváří tak podmínky pro zvýšení ne zam ěstnano sti ,
spornou - na rozhraní škodlivé a poctivé, týká se hl avně vlažnosti předávání

daňo vých

informací a případného prolomení bankovního tajemství.

Ce l kově

je možno shrnout negativní dopad harmonizace do následujících bod ů:

harmon izace vede k vyšším

daňovým

sazbám, je likož bez konkurence vlády stanoví

vyšší daií.ové sazby;
harmonizace způsob í pomalej ší ho spodářský

růst

v důsl edku vyšších daií.ových sazeb;

bude zasažena fiskální autonomie jednotlivých členských

Proti harmonizaci
vytvořen í

hovo ří

i závěry studie provedená Eggertem a Gensenen (200 I),

modelu založeném na dani z kapitálu, dle principu

založenou na principu

s tátů,

pů vodu

země

kteří

po

zdroje a dani ze zboží

a i na principu destinace.

Mitchell (2002)
Viz Lafferova křivka - Samuelsom a Nordhaus ( 1995), str.796, a dále i statistické informace o nových
~ Iell ských státech, které v průběh u 90. let snížily své sazby daně, a místo výpadku příjm ů se ukázalo, že příjmy
JSou bud' stejné, nebo dokonce vyšší. D ů vodem pro daňo vé příj my ale mů že být i ve zlepšení ekonomické
situace v těchto zemích, č i rozšířen í d aňového základu.
15 Daňová kvótaje definována jako poměr mezi da ňov ých příjmů vůči hrubému domácímu produktu.
16 V proj evu na konferenci ve Vídni 19. 10. 2005. Publikován v bulletinu KOP ČR, č.I/200G.
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Jejich závěre m je, že harmonizace je pro státy neefektivní a Nashova equilibria dosáhnou
lépe d a ň o vou so u těž í a kooperací v daňo vých otázkách.
Vedle argumentl! pro da ň ovou soutěž je potřeba zmínit i argumenty proti této soutěži.
Ačko l iv je konkurence obecně považována za prospěšnou a zvyšující efektivnost,

v případě d a ň o v é konkurence tomu tak není,1 7 neboť daňový poplatník za zaplacenou daň
neobdrží ekvivalentní hodnotu, a tudíž pro něj není zaj ímavé platit daň v zemi, kde využívá
veřej ných

služeb. To m ů že ve výsledku vést k poklesu veřejného sektoru. Dalším problémem

ncharmonizovaných syst é mů zdanění spo lečností v rámci jednotného evropského trhu jsou
dodatečné
Daň o vá

náklady, kterým společnosti operující v r ůzn ých členských státech musejí čelit.
konkurence může vést k následujícím sk utečnostem:

zvyšuje se daňo vé zatížení nemobilních faktorů , před ev ším práce a snižuje se da ňo v é
zatížení vysoce mobilních fakto r ů ;
vede k nevhodné

stru k t uře

vládních

výd ajů , neboť

vláda poskytuje

nejrů zn ěj ší

pobídky a podpory pro přilákání kapitálu do zem ě ;
vede ke škodlivé

d a ň o v é zátěži

(Harmful Tax Competition), jelikož ekonomické

subje kty platí d aně v jiné zemi, než v jaké využívají veřejné statky. De facto se stávají
"č e rn ým i "
Daň o v á

pasažéry.

konkurence je

neboť vy tv áří

přesto

tlak na pokles vládních

konkurence v oblasti mobilních
jednotlivých
Pro

obecně

člen ských států,

h armonizační

výd ajů ,

faktorů

považována za ekonomicky
ale na druhé

zásadním

pro sp ěšnou ,

straně m ů že neřízená da ňov á

zp ůsobem ovli v ňo vat daňo vé

příjmy

To je též hlavní d ůvod snahy o harmonizaci ze strany EU.

proces byla

přijata

strategie nejprve provést strukturální harmonizaci

a následně harmonizovat daňov é sazby. 18

že

Snahy o harmonizaci

proběhly

harmoni za čn í opatření

Evropské komise musí být prosazeno ve

již na

začátku

70. let, avšak

neúspěšně.

Problémem je,

formě sm ěrnic e,

aby bylo

závazné pro všechny členské státy, to ale vyžaduje jednomyslné přijetí daného návrhu všemi
č le nský mi

Toto

státy.

například

v roce 1975 vedlo Komisi, k tomu, aby vzala

zpě t svůj

návrh na

určení

sazby daně z příjmů právnických osob v rozmezí 45-55 %.

Kubátová ( 1998)
Přímá harmonizace je snahou harmonizovat daňová ustanovení přímo - pomocí daňových směrnic. Nepřímá
harmonizace je chápána jako snaha o dosažení harmonizace určitého daňového ustanovení prostřednictvím
j iných oblastí práva - napříkl ad zákonem o účetnictví či rozsudky Evropského soudního dvora.
17

18

9

Komi se ale přesto, hlavně pod tlakem globa lizace, zřídi la v roce 1990 tzv. Rud i ngův
výbor, který m ěl za cíl zo d povědět následující otázky
zda rozdíln é systémy zda ň o v á ní právnických osob zp ůsobují bariéry na vni třním trhu ;
zda vznik lé bariéry je možné odstranit p ů sobením tržních sil č i daňovo u konk ure ncí;
jaká opatře ní je potřeba přijmout k odstranění bariér.
Výbo r zj istil, že v rámci členských st á t ů existují velké rozdíly nej en ve struktuře,
ale i v saz bách daně z p ř íjm ů právnických osob. Kom ise na základě v ýsledků přijala
následuj ící priority:
odstranění takových ustanovení daňových předpi sů č lenských států, která způsobují

bariéry v rámci jednotného trhu;
stanovení zásad pro stanovování jednotného daňového základu a stanovení minimální
d aňo vé

sazby;

zaj iš tě n í

tran sparentnosti

jednotlivými

č l en s kým i

všech daňových

stimu l ů

a pobídek

poskytovanýc h

státy.

V návrhu byla stanove na dá le minimální sazba d an ě z p ř íjmů právnických oso b ve výš i
30 % a ma xim ální saz ba ve výši 40 % a také mě la být sjednocena prav idla pro výpočet
d a ňo v ého

základu.

Nako nec byly veškeré návrhy

smě rnic

staženy, j elikož jedn otlivé

č lenské

státy se

nech tě ly

vzdát svých zvyklostí a jakékoliv pokus y o harmonizaci byly vnímány j ako pok us o o mezení
jejich fiskální nezávislosti.
V devad esátých letech však došlo k výz namným
nejen dík y mezinárodním fúzím
inte gračnímu

změnám

v ekonomické m

pro střed í ,

a akvizicím, rozvoji internetu, ale též proh lubujícímu se

procesu v rámc i Evropské unie .

To byl také jeden z hlavních

sti m u l ů ,

které vedly Evropskou radu k

uděl en í

mandátu

Evropské kom isi, aby provedla ana lýzu zabývající se zdaňováním právn ických oso b. Studie
ukazuje, že v situaci, kdy v ob lasti zdanění právn ických osob panují rozdílné sazby daně ,
pat ř í d a ň o v é

zatíženi k výrazným

faktorů m ov livňuj ícím um í stěn í

dané investi ce.

10

1.2 Varianty harmonizace daňového systému
Na zákl adě provedené analýzy Komise navrhla čtyři možné varianty pro harmonizace
d a ň o v éh o

systému.

Zdai10vání v domácí zemi (I-lome state taxation) - společnosti by pro celoevropské

aktivity užívaly pravidla, která platí v zemi, kde má spo lečnost sídlo nebo místo
vedení; systém by byl volitelný - spo lečnosti by si mohly zvolit, zda-li budou zisky
zdaňovat v každé zemi jin ak, nebo zda budou podléhat pouze jednomu da ň ov ému

systému.
Spo lečný konsolidovany základ daně (Common consolidated tax base) - předpokl ádá,

že pro s po lečnost i, které si tento systém zvolí, bude existovat jednotn ý daií.ový základ.
Evrops ká korpor átnl daň (European union company tax) - tento systém by zavedl

jed notný konsolidovaný základ d aně pouze pro velké nadnárodní spol e čno sti; byla by
spravována na úrovni Evropské unie a m ěl a by jednu celoevropskou sazbu.
Povinny

harmonizační

tento systém by

základ

daně

po vinn ě zavádě l

( Compulsury harmonized corporate tax base) -

pro všechny

sp o lečn os ti

v Evropské unii j ednotný

základ daně.

Nakonec byl vybrán postup dvoustopé strategie, kdy jsou sledovány dva cíle
Hlavním cílem je implementace
s celoevropským

p ů sob ením .

spo lečného

konsolidovaného základu

daně

pro

Tento jednotný základ by poskytoval korporacím

sou časn ě .

s p o leč nosti

určité

výhody

jako:
při

j eho zavedení se stane efektivní sazba daně

transparentn ěj ší

a bude zde prostor pro

spravedlivou daňovou soutěž !";
odpadly by

překážky pře s hraničních

č le nskýc h st át ů při

fúzí a akvizic v

podobě nedostatečné

koordin ace

zdaií.ování jejich zisků;

implementace sníží i transakční náklady

sp o lečností,

jelikož nebudou

če l i t

25

různý m

daňovým syst émům ;

bylo by možné započíst ztrátu z jednoho státu se ziskem z j iného.
Systém by přine sl i nevýhody, jelikož je di skrimin ační vůči malým společnostem ,
které nemají celoevropský charakter. Ty musí nadále používat domácí da ňov á pravidla. A
19 Ekonomické subje kty budou mít stej ný základ daně a jen rozdílnou sazbu daně . A ne jako nyní, kdy muže být
vysoká sazba daně na první pohled, ale diky odčitatelným položkám nižší daňový základ. Takže výsledná
odvedená da ň je menší, než je tomu v případě nízké sazby daně a vyššímu daňovému základu.

11

hl a vn ě

existence dvou

d a ň ových sys té m ů

če m u ž

by zamezil systém povinného

otevírá prostor pro spekulace a

ha rm oni začního

pro svou harmonizaci v plném slova smyslu ze strany

základu

daně ,

d a ňov é

úniky,

ale tento systém nebyl

č lens kých států,

z obavy

p řed

ztrátou

národní daňov é suverenity, přij at.
Zda ňov á ní

si od

n ěj

Jedná se

v domácí zemi bylo vybráno jako druhý cíl ze strany Evropské komise. Komise

slibuje, že odpadnou překážky pro malé a střed n í firmy p ů sob íc í na evropském trhu.
předevší m

o náklady, které jsou spojeny s existencí 27 daií.ových systé mů a orientací

v nich, a dále o problém započ í táván í p řeshrani čních ztrát.
Po

přij etí

systému zdaň ová ní v domácí zemi by spol e čnosti , které podnikají ve více zemích

Evropské unie, stanovovaly svůj zdanitelný zisk dle platných
Tento systém by pro

s po leč nos ti přin esl

p ředpi sů

v j ejich domácí zemi.

zjednodušení, jelikož by se

ř íd i ly

pouze j edním

daií.ovým systémem.
Je

t řeba

ale podotknout, že se ze strany Komise v tomto

Tento systém povede pouze k větší
spo leč nos t i,

daň ov é

případ ě

konkurenci s účel em

které by zde zdaií.ovaly své celoevropské zisky dle

nejedná o harmoni zaci.
p řil ákat

příslušných

do své

země

pravidel dané

země.

Komise zatím zavedla od 1. ledna 2007 pilotní proj ekť" (blíže viz schéma 2), na jehož
základě

by byl aplikován po dobu 5 let systém

zd aněn í

v domácí zemi a

během

roku 2007

chce k danému tématu připravi t legislativní a administrativní podporu tak, aby směrn ice byla
přij ata pokud možno v první pol ovině roku 2008.2 '

TAXUO C. l IOOC(04) 1410
Jak uvádí ve své ~pr~vě z 20. listopadu 2006 CCCTB/WP/046/00C/EN a j ak prohlásil na tiskov é konferenci
2. května 2007 komi sař Laszló Kovács.
20

21
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Schéma 2: Mec hanismus fu ngov áni systém li zdanění v domácí zemi

Č lensky

Členský stát C

stát A

Ma t eřs ké

Dceřiná spol ečnost

s po leč n o st

(DSC)

(DS)

D c e řin á spo leč nost

Dce řiná spo lečnost

(DSB)

(DSDSC)

Člensky stát B

MS -

m a te řs k á spo leč n o st

se sídlem ve

DSB -

d ceřiná s p o leč no st

ve

státě

B

DSC -

d c eřin á s po leč n o s t

ve

státě

C

DSDSC -

tzv . sk upinu pro
p ředpisů

zdaněn í

C

rozdělí

příj em

s dceřin ými

stanovený základ

mezi j ednotlivými státy.

da ňov é přiznání ,

m ů ž e vytvořit

by byl stanoven na

mateřská spol ečnost,

za celou skupinu a odvede svou

nepodávají ve svých domácích zemí
da ňovou

státě

v dom ácí zemi. Zda nitelný

v zemi, kde je registrována

d a ň o v é při znání

ve

mateřská s po lečnost spol ečně

dle výše obratu v j ednotli vých zemíc h
podá

A

dc eřiná spo leč nost dce ři né spo lečnos t i

V rám ci pilotního projektu si

platn ých

státě

základě
daně

se

Mateřská spol ečnost

část daně . D c eřin é spo lečnosti

ji ž

ale pouze zaplatí svou individuální

povinnost.

Probl ém em j e, že

větši na kro ků

podniknutých ze strany

org ánů

a

č lenských s tátů

je

využite lná spíše velk ými společnostmi než malými a středními , které se na celkovém počtu
společností

v EU podílejí 98 %.
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1.3 vývoj přímé daňové koordinace a harmonizace v Evropské unii
Smlouva o založe ní Evropského hospod á řsk ého společenství z roku 1957 obsahuje článek
98 , který zakazoval da ň ov é úlevy z přím ých daní při vývozu do j iných členských zemí. Tento
článek měl spíše politický než výs ledný praktický dopad. Hlavní důraz byl kladen

na

za meze ní dvojímu zd aněn í a omezení daňových úniků.
Za první významněj ší pokrok při koordinaci č i harmonizaci pří mých daní m ů žeme
považovat až přij etí " prav idla tržního odstupu"22, které bylo přijato v roce 1963 .
Po mocí tohoto pravidla se stanov uj í transferové ceny v tra nsakcích mezi spojenými osobam i
na zá k ladě cen uplat ňovan ých při podobn ých transakcích mezi nezávislými subjekty.
Výsledkem použití tohoto pravila j e určení ALS ceny" , která odpovídá ceně, která by by la
urč ena

trh em

Zásadní dop ad na spolupráci č le ns kýc h st á tů v oblasti přím ých daní ale měla sm ěrn i ce č .
77/799 /ECC o vzájemné pomoci mez i přís l uš ný m i orgány č lenských stá t ů v oblas ti přímých
dan í, která vstoupila v platnost v roce 1977. Hlavním cí lem této s měrn i ce je potírání
d a ň o v ý ch ú n i k ů a

vyhýbání se

daňové

povinno sti a dále ident ifikovat

umě l é přes uny zisk ů

v rámci skupiny nadn árodních podnik ů . Tato směrnice byla naposle dy nove lizována směrnicí
č.

2004/56/EC.
V roce 1990 byla podepsána Arbi trážní konvence č . 90/436/EEC (Convention on the

elimination of the double taxation on connection with the adjustment of profits of associated
enterprises) s platností od roku 1995 a po dob u

pěti

let stanov uje me tody a principy,

j ak zabránit dvojímu zdanění v důsledku rozdíln ého chápání transferových cen 24 v různých
zemích. Platnost konvence byla prod loužena do roku 2015 aje platná i pro nové
Podrobněji

členské

státy.

k tom uto tématu viz COM (2004).

V roc e 1997 bylo

člen ským st átům doporučeno ,

aby pro snazší

da ňovou

identifikaci zavedly

j ednotn é označení daňových subjektů ."
Dalším vydaným doporučením pro členské státy j e doporučení používat pravidlo CFC26 a
pravidlo FIr

27

.

Prv ní pravid lo vytváří pov innost domácímu daňovému rez identovi zahrnout

příj em plyno ucí ze zadržených zisků zahraničních společností podle pravidel jeho země,

ve které je rezidentem. Tímto opatřením se zamezuje odk ladu daňové povinnosti. Druhé
2'

- ALM - Arrn's length Standard.
Arm's Lenghth price - "cena určená j ako tržní"
24 Podrobněji o problematice převodních cen viz kapitola 4.
2S Podrobnosti lze nalézt například v Tabulkách a informacích pro daně a podnikáni (2005).
26 Controlled Foreign Corporation regime.
23

14

pravidlo upravuje situaci, kdy

da ňové m u

rezidentovi plyne ze

zahran ič í

portfoliový úrok.

BIíže o tomto tématu napří k lad Kubátová (2000).
Dále se

po daři lo

S mě rn ice

jso u

provést koordinaci v někte rých oblastech pomocí p řij atých

o fúzích,

o

úrok ů

l i c en čn í ch pop latků . Podro bněj i

úspor ve

fo rmě

o systému

S mě rn ice

a

zda ně ní

S měrnice

zdaně ní m ateřských

plateb úrokového charakteru a
o

těch to směrn icích

a

směrn ic,

jakými

dceřiných s po lečn os t í,

S měrn ice

o

zd a ň ová ní

a jej ich obsahu pojednává

kapitola 2.

27

Foreign
. Investment Fund.
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1.4 Shrnutí

Lze konstatovat, že i
sazeb se v so učas né

dob ě

přes počáte ční

snahu ze strany evropských

org án ů

o harmonizaci

usiluje pouze o sjednocení da ňov ých základll. Cílem komise je tedy

pouze strukturální harmonizace.
Pokud by se Evropské komisi

podařilo

dosáhnout sjednocení daňových

neexistoval rozdíl mezi nominální a efektivní sazbou
Spo l ečnosti
da ňo v é

tak mohou lehce identifikovat

konkurence se dá

oč ekávat

daně

z áklad ů ,

tak by ji ž

z příjmů právnických osob.

skutečnou da ňovou zátěž.

konvergence jednotlivých sazeb

A za

předpokladu

členských států

EU.

Ale než se pod aří najít politický konsensus, tak to bude j eště chvilku trvat a harmonizace bude
probíhat spíše nepřímo , ať již zaváděním mezinárodních účetních standard ů (lFRS 28 ) ,
či

rozsudky Evropského soudního dvora.
Jak lze tedy hodnotit proces harmonizace v oblasti

m ů žem e

Při

proti

přím ých

daní? Z hlediska

úsp ěšnosti

hodnocení ro zd ělit do dvou oblastí.

poskytování vzájemných
da ňov ým ráj ům členské

da ňov ých

informací, zamezování dvojímu

zdanění

a boje

státy dosáhly výrazné shody a koordinace, naproti tomu

samotný proces harmonizace daní stagnuje.
Ať j iž

v důsl edku rozdílných ú četních systémů, kdy v některých členských státech se užívá

da ňo vé ú četni ctví ,

státech se od
rů zný ch

ve kterém se hospodářský výsledek neliší od základu daně, a v jiných

účetně spočteného hospodářského

výsledku k da ňovému základu dojde až po

úpravách a operacích.

Nebo z důvodu neochoty č l e nských států k další harmonizaci, kterou chápou jako omezení
vlastní suverenity.

28

IFRS - International Financial Accounting Standards
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2 S o u ča s n á pra xe a legislativa ze strany EU v oblasti přímých
daní
2.1 Zdroje práva v Evropské
Evropská unie je založena na čtyřech zakládaj ících smlouv ách. ť Tyto smlouvy byly
n ěkol ikrát

2.1.1

novelizovány a modifikovány v d ůsledku postupujícího integračního procesu.

Zakládající smlouvy a další primární zdroje "evropského práva"

D ůl e žitým

faktem je, že dle mezinárodního práva je Evropská unie pouze politickým

svazkem č l ens kýc h

stá tů

a nemá právní subjektivitu.

Právní subjektivitu mají pouze Evropská spo lečenstv í. Z tohoto důvodu se v literatuře
evropské komunitární právo o značuj e jako právo Evropských společenství.
Subje kty, na které se vztahuje právo Evropských společenství nejsou jen
i jejich

o bč ané ,

pram en ů

což v d ů sledku znamená i

da ňov é

subjekty členských

členské

států .

Pro

státy, ale

přehlednost

práva Evropských s po l ečenství viz schéma 3.

Mezi primární prameny práva
a dále i smlouvy o přistoupení

patří

zaklá dající smlouvy ve

znění pozdějších

novelizací

členských států .

Jako první byla přijata Smlouva o založení Evropského spol eč enství uhlí a oceli, která byla
ratifikována 18. dubna 1951. Tato smlouva je též nazývána

"Pařížskou

smlouvou" a její

platnost vypršela v roce 2002.
Dalšími primárními smlouvami jsou Smlouva o založení Evropského

společenství

atomovou energii (EUROATOM) a Smlouva o založení Evropského

pro

hospodářského

společenství (EI-IS). K ratifikaci těchto smluv došlo 25. března 1957 v Římě, a proto se tyto

smlouvy často označují jako "Římské smlouvy". Od 1. listopadu 1993 došlo k přejmenování
Evropského ho spodářského

společenství

na Evropské společen ství (ES).

Poslední zakládající smlouvou je Smlouva o Evropské unii. Byla ratifikována 7. února
1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993 . Původní text vyplývá z Maastrichtské smlouvy
a zavádí nový proces integrace - unii založenou na
zahraniční

a

hospodářská

třech

základních

pilířích (Společná

politika, Policejní a soudní spolupráce v trestních

věcech

17

a

Evropská

spo lečenství) .

Maastrichtská

smlouva

byla

Amsterodamskou smlouvou (vstup v platnost I. ledna 1999)

následné

novelizov ána

a smlouvou z Nice (vstup

v platnost I . ledna 2003).
Pouze na základě primárního práva mohou orgány Evropských společenstvf" jednat
a vy tváře t právo sekundární.
Pokud chce oprávněný orgán prosadit jakoukoliv novou legislativní normu platnou pro
všechny č lenské státy, musí nalézt oporu v primárním právu a následně o její nutno sti
přesvědč it

všechny č lens ké státy, jelikož každý čle ns ký stát má právo veta.

Oficiální publikace vydaná Komisí3 ! "EU Tax policy in the European Union (2000) " řad í
mezi primá rní právo Evropských společenství i judikáty Soudního dvora'". Toto zařazení
vyplývá ze Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, ve které j e
definována úloha Soudního dvora jako ochrana práva při výkladu a aplikaci zakládaj ících
smluv i p ředpi s ů vydaných orgány Evropského spol eč enství.
Svého práva se u Soudního dvora mů že domáhat i jednotlivec a to v případě , že exi stuje
souvislost mezi nedodržením právních akt ů Evropských spo lečenstv í a újmou mu
způsobeno u .

Tohoto práva mohou využít i daií.ové subje kty.

Pro spolupráci
předběžné

u

a Soudního dvora se

s po leče ns tv í

č le nského

v souvislosti s národní legislativou. Pokud je při

státu, ve

fin an čního úřadu ,

výji meč ných příp adech

i

p ři

využívá institutu

ří zení p řed

soudem

jednání u jiných institucí , jako

např.

projednávána kauza, na kterou má být aplikováno komunitární právo

a nastane problém s výkladem tohoto práva, je zde institut
(po p ř.

často

otázky. Smyslem říze n í o p ředběžné otázce je zabránit nesprávnému výkladu práva

Evropských
daného

so ud ů č lens kýc h stá t ů

předběžné

otázky. Místní soud

instituce) se obrátí s předběžnou otázkou na Soudní dvúr a požádá jej o jeho

stanovisko. Podrobněji k tomuto tématu např. Škampová, K., Škampa, J. (2005).

Někteří autoři hovo ří pouze o třech zakládajících smlouvách (Týč (2006), Neústupná (1992)), ale na
oficiálních stránkách Evropské unie (www.eurapa.eu) se hovo ří o čtyřec h zakládajících smlouvách, jak je
poopsán~ níže.
.
.
•
.
T ěm i se rozumí Evropsky parlament, Rada, Evropská komise, Soudní dvur a U če tní dvůr. Podrobněji
o orgánech EU n ap ř. Fiala, P., Pitrová, M. (2003) nebo www.europa.eu.
3 1 Komise označ uje Evropskou komisi.
32 Soudní dvůr, který j e tvořen jedním soudcem z každého č lenské ho státu jmenovaného příslušnými vládami na
dobu 6 let. Soudní dvůr představuje nejvyšší soudní instanci Evropské unie a je zcela nezávislý na národních
soudech je dnotlivých č lenskýc h států .
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2.1.2

S ek u nd ár ní zdroje práv a

Sekundární právo tvoří legislativní akty org ánů Evropského spol ečen st ví. Právo přij ímat
tyto akty má Rada, Rada v souč i nnost i s Evropským parlamentem, výj i mečně také Komise.
Sekundární právo tvo ří nařízení , směrn i ce, rozhodnutí, stanoviska a doporučení.
Nai izeni (Regulation) jsou normativní právní akty závazné pro členské státy, jednotlivé
o bča n y tě chto s tá tů

a pro orgány Evropských spo lečenstv í.

Nařízen í se ihned stávají součástí právního prostředí čl enských zemí bez nutných aktivit ze

strany č len ských st á t ů . Pokud by nařízení byla v rozporu s právní úpravou člen ského státu,
mají jejich ustanovení přednost před tuzemskou právní úpravou. r'
Naří zení jsou tedy nástroji pro legislativní unifikaci, kdy je nutné zaj istit jednotu obsahu

i formy zákona ve všech členských státech. Příkladem je např. Nařízení I798/2003/EC ze dne
7. říj n a 2003 o administrativní spolupráci v oblasti DPH, které vymezuje odpovědným
institucím č lens ký m stá tů rozsah a formu spolupráce a povinnost výměn y informací pro
potřeb y p ří slu šn ých o rg á n ů .

Rozhodnutí jsou individuálními právními akty, jsou rovněž závazné, ale vztahují se jen na
č le n s k é

státy a osoby, které jsou v nich uvedeny. Platí tedy jen pro

určité

vybrané subjekty

a nemaj í obecnou platnost jako naří zení.
Stanoviska a doporučení mají jen deklaratorní význam, nejsou nijak právně závazné.

Mohou však

nazn ačit

dodržována, se

budoucí vývoj v dané oblasti. Tím, že jsou stanoviska a

o čekává

jejich hladké

přij etí

jako závazného právního

doporučení

předpi su člensk ými

státy.
Sm ěrn ice

(Directives) jsou právní normativní akty, které zavazují

čl enské

státy

k zapracování určité právní úpravy do svých národních právních řádů . Svým obsahem jsou po
implementaci do národních právních ř á d ů jednotlivých člen ských
se

m ů ž e pří slušná

států

srovnatelné. Po

přijetí

legislativa lišit, jelikož směrni ce nestanovují, jakým způsobem mají být do

národního právního řád u implementovány. Členské státy se mohou rozhodnout, jakým
způso be m

budou

přij etí s měrni ce

realizovat,

ať

již novým zákonem,

či

pouze vydáním

vyhlášky.
Pokud daný
institut

členský

přímého účinku ,

org án ů přednostního

stát neimplementuje
kdy se

aplikování

sm ěrnici

například daňový

směrnice,

do svého právního

subjekt

m ů že

řádu,

nastupuje

domáhat u vnitrostátních

jelikož ta nabude dnem, kdy měla být implikována

do právního řád u, právní sílu národního předpi su .
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Směrnice se označují dle následujícího klíče:

rok vydání/číslo

směrnice/EC (ECC).34

Schéma 3: Prameny práva Evropských společenství

Primární právo

Právo Evropských

Zakládaj ící smlouvy

s p o le če n stv í
P ří stup ové

smlouvy

Soudní dvůr
Sekundární právo

N ařízení

S měrn ice

Rozhodnutí
Stanovisko
D oporučení

2.2 Daně v legislativním rámci Evropských společenství
Za prvotní ustanovení, která předpokládaj í spolupráci č lenskýc h států v daňové oblasti
mů žeme

považovat

č lánky

95 až 98 a

č lánky

100 až 102 Smlouvy o založení Evropského

hospodářského spo lečenství , která byla ratifikována 25. března 1957 v Římě. Výiíatek z této

smlouvy je uveden v příloze 2.
P ří mých

daní se dotýkal pouze č lánek 98, který zakazoval daňové úlevy z přím ých daní při

vývozu do jin ých č le nských zemí.

Jejich př í má úči nno st byla potvrzena j udikaturou Evropského soudního dvora.
Důle žit é je poukázat na různorodost zkratky předp isu . P říčin ou může být doba, kdy byla směrn ice přij ata,
či její jazyková mutace. V české literat uře se můžeme setkat s označová ním anglickými zkratkami EEC resp. EC
(European Economic Community, resp. European Comminities), českým i zkratkami EHS, resp. ES,
ale též i francouzskými CEE, resp CE (Comunauté Éconimique Européenne, resp. Communauté Européenne).
Při u váděn! roku se p ři ozn ač ování s mě rn ic do roku 2000 používaly jen poslední dvě č ís l i ce roku, od roku 2000
se rok uvádí celý.

33
3-1
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Článek 98

Osvobozeni od daně a navraceni daní pii

V) '1IO ZU

do jiných členských st át ů s výjimkou daně

z obratli, spo tiebnich a ostatních neprimy ch daní, jakož i vyrovnávací poplatky ph dovozu
z členských st át ů j sou piipustn é pouze tehdy, pokud zamýšlená opatieni na omezenou dobu
pFedem sc hválila Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou.
Vzhled em k faktu , že smlouv y o založení Evrop ských společenstvích byly několikrát
nov elizovány a dopl ň ov ány , došlo i k určitým změnám v da ňové oblasti , a to především
přijetím smlouvy o Evropské unii , která nahradila článek 99 novým zněním (znění tohoto

č lánku j e uvedeno v příloze), a dál e smlouvy z Am sterdamu, jež přečíslovala články Římské
smlouvy (pro přehlednost je srovnání uvedeno v tabulce) a zrušila článek 97 , který upravoval
pou žití nep řím ých daní , jelik ož vše chny čl enské státy v této době uplat ňoval y dal'! z přidané
hodnoty.

Tabulka I: Pie čislo v áni smlouvy o Založení Evropských spo lečenství v d ůsledku
Amsterodamské smlouvy - " da/Íové články "
Pl/vodní číslo ván í dle Rimské smlouvy
Kapitola 2
Clánek 95
Č l á n ek 96
Clánek 97
Článek 98
Clán ek 99
Kap itola 3
Clán ek 100
Článek 100a
Clánek 100b
Clánek 100c
Clán ek 100d
Clánek lOl
Č lánek 102

Nové číslovánídle Amsterodamské smlouvy
Kapitola 2
Č l á n ek 90
Clánek 91
Zrušen
Č l á nek 92
Clánek 93
Kapitola 3
Clánek 94
Clánek 95
Zrušen
Zrušen
Zrušen
Č l á n ek 96
Clánek 97

Dalšími klíčovými dokumenty Evropské unie jsou přístupové smlouvy jednotlivých
členských států. Tyto smlouvy obsahují i da ňové pasáže, které zaručují přistupujícím státům

výjimky mezi jejich národní legislativou a usneseními Evropské unie. Přehled přístupových
smluv společně s daty jejich ratifikace je uveden v tabulce 2.
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Tabulka 2: Pilstupové smlouvy

čle nskych st át ů

EU

Do/um rat ifikace
Piistup ujlci státy
Sm louva o p ři st oup en í Dánska, Irska 1. ledn a 1973
a Spojeného království Velké Británie
a Seve rn ího Irska
I. ledn a 1979
Sm louva o p ři stoupení Recka
př isto u pen í
S pa ně lska 1. ledna 1985
Sm louva
o
a Portugal sk a
Smlouva o p ři stoupení Rakou ska, Finska 19. srpna 1994
a Švédska
Sm louva o při stoupení Ces ké republiky, 16. dubna 2003
Estonska, Kypru, Litvy, Lotyšska , M aďarska,
Ma lty, Polska, Slove nska a Slovinska
Smlouva o při st oupení Bulharska
25. dubn a 2005
a Rumunska

Posled ním dokum ent em, j enž se zabývá otázkou daní v Evropské unii j e návrh ev ropské
ústavy, který však nebyl zatí m p řij at , a v so učas né době probíhají politick á jednání o j ejím

příštím os udu."
Jak je pa trno z oddí lu 2. 1.2 d ůl e žit ou roli hrají i sekundá rní prameny práva, jakými j sou
sm ěrn ice

a

naříze ní.

Nej uce le n ěj š í p řehl ed platn é judikatury v d a ň o vé oblasti Evropské ume lze nal ézt na

oficiálních we bových stránkách Evropské unie" v sys tému EUR - LEX v oddíle 9.
Sché ma d aň ových předpi sů platn ých v Evropské unii :
09 Daně 3 7

•

09 .10. Obecné předpi sy

•

09 .20 . P řím é daně

•

o 09.20 .10. Daně z p ř íjmů
o 09 .20.20 . Daně ze zisku společností
o 09.20 .30. Odstranění dvojího zdanění
09 .30. Nep římé daně

•

o 09.30.10.
o 09.30 .20.
o 09.30.30.
o 09.30.40.
09.40 . Jiné d aně

•

09.50. Boj proti da ňovým únikům a vyhýbání se daňov é povinnosti

Daň z obratU/DPH
Spotřební daně

Daň z kapitálových vkladů a z operací s cennými papíry

Osvobození fyzick ých osob od daní

~: Blíže k vlivu evropské ústavy na evropský harmonizační proces např. Navrátil (2005).
37

http://www.europa.ell
Zdroj : http://ellr-lex.ellropa.eu/Repview.do?rep-09
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2.3 Zásadní předpisy v oblasti přímého zdanění
2.3.1

S m ě rn ic e

o fúzích

Směrnice č . 90/434/EEC , též známá pod názvem " S měrn i ce o fúzích " ("The Merge

Directi ve" ) a j ejí novelizace směrni cí č . 200SIl 9/ EC. Tato směrnice byla přijata v roce 1990
a v platnost vstoupila 1. ledna 1993 . Jejím cílem bylo zvýš it konk urenceschopnost evropských
firem na celosvětovém trhu a odstranit překážky koncentrace kapitálu přes národní hranice.
Směrnice o fúzích dává daňovým subjektům možnost odkladu daňov é povinnosti p lynoucí

z kap itálových v ýnosů , které vznikají při sloučení nebo rozdělení spo lečnosti, při převodu
nebo výměně akcií. Spol ečnosti tak mají možnost restrukturalizovat podniky v rámci
Evropské un ie bez oh ledu na národní hran ice j ednotlivých členských států. Mohou tak získat
případné d a ň o v é vý hody, které by jinak neb yly možné. Směrnice tak v článku

4 zavádí

jednotný systém, který nemá za následek zdanění kapitálových zisků stanovených jako rozd íl
mezi s k uteč n o u hodnotou převedených aktiva pasiv ajejich hodnotou pro daňov é účely.
Hodnotou pro da ň o v é úč el y se rozumí hodnota, na jejímž základě by byl vypočítán zisk
nebo ztráta pro úč el y zd an ě n í p ř íjm ů , zisk ů nebo kapitálových zisků převádějící společnosti,
v případ ě. že by tato aktiva a pasi va byla prodána nezávisle na fúzi nebo rozdělení.
Převeden ými

aktivy a pasivy se rozumí aktiva a pasiva převádějící společnosti, která jsou

v dů sl edku fúze nebo rozdělení fakticky spojena se stálou provozovnou přijímající společnosti
v č lens kém státě převád ějící společnosti a podílejí se na vytváření hospodářského výs ledku,
jenžj e brán v úvahu pro

V č lánk u 5

da ňové účely .

směrnice

stanovuje, že opravné položky nebo rezervy

převádějící společností jsou částečně nebo p lně

osvobozeny od

daně,

řádně vytvořené

a pok ud nepocházejí ze

stál é provozovny v zahraničí , mohou být tyto opravné položky a rezervy převedeny se
stejným os vobozením od daně na stálou provozovnu přijímající společnosti , jež se nachází ve
státě převádějící společnosti ,
převádějící společnosti.

s tím , že přijímající spo lečnost převezme práva a závazky

Podobný princip platí i v případě převzetí daňové ztráty (článek 6).

Pokud přijímající společnost vlastní podíl na základním kap itálu převádějící spo lečnosti
ve výš i alespo ň 25 %38, nepodléhají zdanění žádné zisky přijímající společnosti vyp lývající ze
zrušení jejího podílu

(článek 7).

Sm ěrnice v článku 8 stanovuje, že přidělení cenných papírů představujících základní

kapitál přijímající nebo nabývající společnosti společníkovi převádějící nebo nabyté

38

Směrnice umožňuje členským státům se odchýlit, pokud je tento podíl pod 25 %.
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společnosti vým ěno u za jeho cenné papíry představující zák lad ní kap itál druhé spo lečnosti při
fúz i, rozdě lení nebo výměně akc ií nem á samo o so bě za následek zdaněn í p ř íjmů , zisků nebo
kapitálových z is k ů tohoto společníka.
I kdy ž je cí lem této směrnice zamezi t zdanění zisku, který m ů že při fúzi vz ni knout
z rozdílu mezi hodnotou převáděných akt iva pasiv a jeji ch účetn í hodn otou , nechává přesto
č lenským st á tů m v článku I I možnos t tyto výhody společnostem odmítnout. Jedná se

o případy , kdy jedním z cíl ů fúze, rozdělení nebo výměny akcií j e daňový únik nebo vy hnutí
se daňovým povi nnostem . Nebo v d ůs ledku fúze , rozdělení, převodu maj etku neb o výměny
akc ií p řestan e některá spo lečnost sp lňovat podmínky požadovan é pro zastoupení zam ěstnanců
v orgánech společnosti pod le pravidel platnýc h před takovou operact" Celé znění směrnice j e
uvedeno v př íloze 3.
Směrn ice o fúzíc h byla v roce 2005 novelizována směrn ic í č. 2005/ 19/EC, která reflektuj e

statut evropské spole čnosti''" a evropské družstevní spole čnosti'" .
Ta to smě rn ice um o ž ňuj e přemi sťov at sídlo a reorganizaci evropské společ nosti a evropské
družstevní společnosti v rámci ce lé Evropské unie bez jakýchko liv dodatečných da ň ový ch
překážek. Při sp l ně ní př ís l u š n ýc h podmínek je mo žnost přesunout sídlo z jednoho č lenského

státu do dr uhého, aniž by doš lo k zdanění nerealizovaných zisků z majetku, který j e za ne chá n
v

p ůvod n ím státě .

S měrn ice dále zaruč uje, že v případ ě přem ěny z pobočky na dceřinou spo lečnos t tato
změna

neb ude mít

da ňové

dopady.

Dále s mě rn ice za hrnuje nový typ tra nsa kce a čás tečné rozd ěl ení (split-o ff), kd y exis tuj ící
společnos t převede jednu nebo více svých pob o ček do ji ž existující nebo nově založen é

sesterské

společnosti .

N ap ří kl ad ustanovení obsažená v právních předpi sech daného státu upravují počet zástu pců zaměstnanců
zastoupených v dozorč íc h orgánech spo leč nosti.
40 Evropská spo lečnost ("Societa Europaea") jako nová forma obchodního práva byla zavedena nařízení m
č . 2 157/200 1/EC, které nabylo ú činn os ti 8. ř íj na 2004. Tato s p o leč n os t m ů že vzniknout je n s l o uče ní m
č i přem ěn ou ji ž fungujrcích firem a má možnost vytvářet celoevropské struktury a pře souvat své sídlo bez
legislativních překážek . Evropská spo lečnos t je zakládána jako akciová s po lečnost s minimálním zák ladnlm
kapitálem ve výši 120000 EUR. Evropská sp o lečnost se registruje ve státě, v n ěmž má sldlo, její akcie nemusejí
být kótovány na burze, ale musejí být vo l ně převo d i te l né .
41 Status je upraven v nařízení Č. 1435/2003 o statutu evropské družstevní s po l ečnost i a má totožný cíl jako
evropská spo leč nost. Základní kapitál musí č in i t nejmén ě 30 000 EUR. Narozdíl od evropské spo lečn o sti mů že
evropská družstevní spo lečnost vzniknout na zelené louce, jako nová právnická osoba. Na založení evropské
družstevní spo lečnosti se m ů že dohodnout nejméně pět fyzických osob s byd lištěm na území alespoň dvou
č lens kých stá t ů EU. Nebo se na vzniku mohou podílet i právnické osoby vymezené v č lán ku 48 odst. 2
Smlouvy Evropských spo lečenst ví, ale a lespo ň jeden ze zakl adate l ů musí být fyzickou osobou. Pokud budou
zakladateli pouze právnické osoby, stačí dva zakladatelé z různých č lens kých států .
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S mě rn ice o sys tému zda něn í mateřských a dceřiný ch s polečn ostí

2.3.2

S mě rn ice

č.

společ nost í"

90/435/EEC "S měrn i ce o systému zdaněn í m ateřských a dceřiných

("The Parent-Subsididary Directive"), která byla novelizována směrnicí

Č. 20031123 /EC, byla přijata I. ledna 1990 a vstoupila v platnost I. ledna 1993. Cílem této
směrn ice je odstranit dvojí zdaněn í zisku vypláceného spo lečnostmi ve skup i ně mateřské
spo leč nost i se sídlem v j iném č lenském státě . Mateřská spo lečnost je ve směrnici definována

jako spo leč nost, která vlastní 25 % základního kapitálu v jiné spo lečnosti a tento podíl drží
po dobu nejméně 2 let (č lánek 3). Dceřiná spo leč nost je definována jako společnost , na jejímž
základním kapitálu je držen podíl. S měrnice č . 2003/ 123/EC tento podíl postupně snižovala
a snižuje s účinností od 1. ledna 2005 na 20 %, od 1. ledna 2007 na 15 % a od I. ledna 2009
na 10 %. Aplikace je možná pouze na spo l eč no st i, které mají právní formu defino vanou
v dodatku s m ěrn i ce a podléhají některé dani ze zisku s po lečnosti uvedené ve s měrni c i
bez možnosti osvobození od této d aně .
S mě rn i ce
d aně

a

by

mě l a

m ěl a vy l o uč i t ro zděl ení

by

za ruč i t ,

rezidentem, nezdaní
dojde ke

č le nský

s m ěrn i ce

spo lečnost

umožní

které se vztahují k d ržbě podílu na
jeji ch

zisků

nelze

o dečís t

č lens kým

státě (čl ánek

států m

dceřiné spo lečnost i ,

od zdanitelných

řízení dc eř i né s po l eč n os t i určen y

sídlící v jin ém

č lenském státě,

nebo pokud

od základu

d an ě da ň ,

4).

a ztráty vyplývaj ící z

příjmů mateřských s po lečností.

č lenské

dc e řiné spol ečnosti

rozdělování

Jsou-li výdaje na

částka p řes áhnout

Toto pravidlo využívají

pravidlo tzv. nízké kapitalizace, kdy jsou

d a ň ovým

možnost stanovit, že náklady,

paušální částkou , nesmí tato

rozdě lo vaného dc e řinou spo l ečností.

ze srážkové

která j e jeho

m ate řské s po lečn osti o deč ís t

v ji ném č lens ké m

však ponechává

zdaněn í dceřin é s po lečnost i

mateřské spo lečnost i ,

stát

p říj m y dceři n é s po l e č nost i

zd aněn í těchto p ř íjm ů ,

kterou platí dc eři n á
Tato

že

zisku po

státy

5 % ze zisku

předev ším

financovány

jako

spo lečnostmi

mateřským i pomocí dluhu. Úroky, které platí z těchto půj ček dceřiná spo lečnost, nejsou
d aňo vě ú činn ými ,

pokud

přesáhnou určitý

Pravidlem nízké kapitalizace se

č lenské

stanovený limit nebo vzniknou v
státy brání proti snižování

určitém

období.

d a ňových základů ,

kdy dluhové financování d ceřin é spo lečnosti oproti financování pomocí navýšení základního
kapitálu snižuje

daňo vý

základ o zaplacené úroky, které j sou

daňově

uznatelnou nákladovou

položkou.Y Celé znění směrnice j e uvedeno v příloze 4.

42

Blíže k tématu financování společností viz například Brealey a Myers (2000).
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př ijata s mě rn i ce č .

V roce 2003 byla

2003 / 123/EC, kte rá dop lnila p ů vodn í s měrn ic i

a rozšířil a působno st směrn i ce na rozdě lování zisků obdržených stálo u provozovn ou' r'
nac házej ící se v jednom č lenském státě od dceřiné spo leč nost i , která je da ňov ý m rezidentem
v jiném čl ensk ém stát ě . Dále o rozdě lování z i s ků stálým provozovnám, které se nacházej í
v jiném č le ns kém s tátě než s po l e č no s t i m ateřs ké nebo d ce řiné s po lečnos t i , a v neposlední řadě
o evrop skou

spol eč nost

Smě rnice Č.

v o blasti

a evropsko u družstevní spo leč nost.

2003/123/EC je do

přes h ran ič níc h

aktivit

značné

sp o leč ností

míry i výsledkem
a jejich

zdaňován í

n á rů stu

stálých prov ozoven

a také výs ledkem ro zsudku

Evro pského so udního dvora ve věc i Co mpaig ne de Saint Gobain, případ č . C-307/9 7 44, který
říká,

že se stálou provozovn ou

spo leč nos tí,

která je v

(da ňov ým

nerezidentem) mu sí být nakládáno

č le nské m státě da ňov ým

stej ně

jako se

rez ide ntem.

Dodatek směrn i ce ted y zabraň uj e dvojím u zdanění dividend v následují cích p řlpadech. "
všechny subjekty se nacházejí v od lišných č lenskýc h státec h

Ma teřská spo leč nost

( Česká republika)

Stálá provo zovna
(Ně mec ko)

Dceřiná spo lečnost

dividendy

(Itálie)

Blíže k pojmu stálá provozovna viz kapitola 4.
Tento případ se týkal daně ze zisku společnosti a svobody usazování v rámci Evropské unie vyplývaj ící
z č lánku 43 a 48 Smlouvy o Evropských spo lečenstvích . Švýcarský ISOVER, který je dceřinou spo lečn ostí
vyplácel ve Spolkové republice N ě rnecko dividendy, které byly v SRN předm ětem dan ě . SRN v té dob ě
u mo~)~ vala vyjmout ze .zda~ění pou~e dividendy, které jsou vypláceny spo lečnos t i, která j e v SRN rezidentem
(dce ři n á sp o l ečnost) , nikoliv nerezidentnlm provozovnám. Tato sk utečnost byla v rozporu s č lán kem 43
Sm l~u,,?, .o ~vropský~h spo lečenstvích. Rozsudek Evropského soudního dvora uváděl, že se je dná
o diskriminaci, a nař ídil, že SRN nesmí diskriminovat společnosti, které nejsou rezidentní, tedy že stálou
Erovoz?vnou musí být daňo vě nakládáno stej n ě jako se spo leč nostm i, které jsou da ň ov ými rezidenty SRN.
5 Zdroj: Nerudov á (2005), Dráb (2006).
H

·14
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ma teřsk á

a

dc eřiná s po leč nost

se nachází v jiném

se nachází ve stejném

členském státě ,

stálá provozovna

č le nské m s tátě .

Ma teřs ká s po leč nos t

(Česká republika)

Stálá provozovna
(Německo)

dividendy

Dc eřiná spo leč n ost

(Česká republika)

V

příkladech

výše se na stálou provozovnu pohlíží jako na

výplata dividend je vyj muta ze srážkové
vý platu dividend v následujícím

d an ě . Směrnice č .

da ňov ého

rezidenta, takže

90/435/EEC však neupravuje

p řípadě.

Mate řská spo lečnost

(Česká republika)

Stálá provozovna
(Německo)

divid endy

Dceřiná společnost
(Německo)

V tomto případě nelze aplikovat Směrnici o systému zdanění mateřských a dceřiných
společností, neboť se nejedná o přeshraniční výplatu dividend - stálá provozovna i dceřiná
společnost se nacházejí ve stejném členském státě, proto tato situace podléhá národní,

a nikoli v evropské legislativě.
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2.3.3

S mě rn i ce

S mě rn i ce

č.

()

zdanění

úspor ve formč plateb úrokového charakteru
" S měrn i c e

2003/48/EC

o

zdaněn í

úspor ve

form ě

plateb úrokového

charakteru" ("The Savings Directive"). Tato smě rn i ce z roku 2003 se dotýká pouze fyzických
osob, nikoliv osob právnických. Cílem této
kdy fyzickým osobám plynou úrokové
S m ě rn i ce

ukládá platebnímu

Směrnic e

příslu šn ému

příjmy

zp ros třed kovate l i
da ňovým

fyzickým osobám, které jsou
svému místn ě

sm ěrnice

dan ě

je zamezit krácení

z jiných

č l ens kýc h států

v případech ,

Evropské unie.

povinnost oznámit příj em z úspor vyplácený

rezidentem jiného

čl enského

státu Evropské ume,

plátci dan ě .

za platbu úrokového charakteru považuje nejen úroky z vkladů a cenných papírů

a zá vazk ů", ale i úrokový příj em plynoucí fyzickým osobám z kolektivního investování.
D ůl ežit é

na

směrni c e

je, že se

sp o leč n os ti

nevztahuje na vyplácené dividendy, což tedy neklade

nerezidentovi musí se chovat dle platných smluv o zamezení dvojího
státě

ve kterém

bude dividendový

o zamezení dvojího

zdaněn í

příj em zdaněn.

zdanění

tohoto

příjmu ,

příj emce

S mě rn i ce

které stanovují,

dividendy

daňo vým

zatímco stát, jehož rezidentem je

vyplácející dividendu, má pouze omezené právo na

Blíže ke zdaií.ování dividend kapitola 4 o mezinárodním

zdan ění ,

Obecná konstrukce ve smlouvách

je taková, že stát, v němž je

rezidentem, má právo na neomezené
spole čno st

daňovému

povinnost hlásit výplatu dividend, ale pokud vyplácí dividendu

zdanění těchto příjm ů .

zd anění.

vstoupila v platnost 1. července 2005 a zavádí i přechodná ustanovení pro Belgii,

Rakousko a Lucembursko. Tyto státy mohou odmítnout poskytovat informace, jak je uvedeno
v této

sm ěrnici ,

ale pokud tak

učiní ,

musí být

příjem zdaněn dodatečnou

srážkovou daní

ve výši 15 % v letech 2005-2007, ve výši 20 % v letech 2008-2010 a 35 % od roku 2011. Celé
znění sm ěrnic e

Co je

je uvedeno v příloze 5.

vlastně

za

přijetím

této

směrnice.

Hlavní příčinu shledávám

že kapitál je velmi mobilním faktorem. Tato základní
ekonomické
d aňovými

učebnice.

skutečnost

mů že přesouvat

je

přesunu

úspor do státu s nižším zdaněním, tak ve

rezidentem, dochází k da ňov é distorzi a

"daňovému

kvalitou poskytovaných služeb a nikoliv pouze sazbou

daňového

46

součástí

každé

do oblastí s výhodněj šími
státě,

v němž je investor

úniku". Proto pro hladké

fungování jednotného trhu bylo nezbytné zajistit, aby se rozhodování o
řídilo

ve faktu,

podmínkami, proto je pro čl enské státy výhodné sbližovat systém zdaňov án í úspor.

Pokud dochází ke
daňovým

Z tohoto důvodu se kapitál

především

daně či

umístění

možností

investic

případného

úniku.

Cennými papíry se myslí korporátní a státní dluhopisy a ostatní cenné paplry.
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2.3.4

Směrnice o zdaňování úroků II licenčních poplatků

S mě rn i ce

č.

2003/43/EC

"S měrn i ce

zda ň ová ní

o

úroků

("The Interest and Royalities Directive"), Tato

s měrni ce

zd a ň o v á ní licenčních poplatk ů

mezi

.

a úrokových

příjmů

a

licen čních

poplatk ů "

zavádí unifikovaný systém

spole čnostmi patřícími

do jedné

47

Skcupmy.

Propojené firmy jsou definovány jako firm y, kdy se jedna firma podílí na kapitálu
či

na říze n í ,

s právě

nebo kontrole druhé firmy, ať již přímo nebo nep řím o. Za propojené firmy

jsou také považovány firmy, na jejichž základním kapitálu
se podílí stej ná

třetí

firma, a to

ať

již

přímo

nebo

či

nepřímo.

na správě ,

Celé znění

řízení

nebo kontrole

směrnice

je uvedeno

v p říl o ze 6.
S měrni ce

eliminuje

zdanění

propojenými firmami z různ ých
II

zdroje je eliminován nebo

je toto

opatření

mnohdy

srážkovou daní z úroků a z licenčních

členských států

potlačen

popl atků

mezi

Evropské unie. Tkdyž problém srážkové dan ě

v uzavřených smlouvách o zamezení dvojího zdanění ,

administrati vně

a

formálně náročněj ší

a plné mnoha výjimek

v jednotlivých smlouvách. A tudíž i komplikovaněj ší pro společno sti.
S měrn i ce

se vztahuje na

společnosti ,

Evropské unie, jsou poplatníky
vyj menovány v dodatku
s mě rn i cí č .

daně

směrn i ce

které jsou

z příjmu

da ňovými

společností

(dodatek byl v důsledku

rezidenty v čl enských státech

v Evropské unii a jsou
rozšíření

exp l i ci tně

Evropské unie

dopln ěn

2004/66/EC).

Jedná se o tzv. spojené či propojené osoby. Společnosti jsou považovány za propojené v případě, že se jedna
podílí na řízen í kontrole nebo na kapitálu druhé, a to ať přímo nebo nep ř ímo. Nebo se třetí strana
podílí na řízení , kontrole a kapitálu obou společností, ať již přímo č i nepř ímo .
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společnost

29

středních podniků

2.4 Ekonomický význam malých a
v EU
Všechny výše uvedené
úrokového charakteru, jsou
s po leč no st i,

Malé a

s měrn i ce, krom ě S mě rn ice
smě rn i ce ,

o

zdaněn í

a jejich

úspor ve

které jsou svou povahou spíše

zdanění

form ě

zaměřeny

plateb

na velké

jež mohou lépe využít výhod z nich plynoucích.

s třed n í

podniky t voří podstatnou č á st

s po lečností,

které pllsobí ve všech členských

státech Evropské unie.
Podle aktuálních dat Eurostatu" pů sob í ve č lenských státech Evropské unie 23 mil ion ů
malých a středních spo l eč nostť" a tyto spo l ečn osti vytvářej í na trhu práce více jak 66 %
pracovních příl e žitostí. Pro pře h led viz tabulka 3.
Evropská komise vydala 6.
spo leč n ost i

května

2003

doporučení

2003/361/EC, v něm ž rozlišuje

na následující typy:

velká společnost -

spo leč nost

s více jak 250 zaměs tnan c i

sti edni spole čnost>- s p o lečnost s 250 a m éně zaměstnanc i , obratem nižším než

50 milionů EUR a bilanční sumou nižší než 43 milionů EUR.
malá spo lečnost -

spo l eč no st

s méně jak 50 zaměstnanci, obratem nižším než

10 milion ů EUR a bi lanční sumou nižší než 10 milionů EUR.
mikro spo lečnost- spo le čnost s 10 a m én ě zaměstnanci, obratem nižším než

10 milion ů EUR a bi lanční sumou menší než 2 miliony EUR.
Tabulka 3: R ozdělení spole čnosti v Evropské unii ajejich podíl na zaměstnanosti
Typ

společn osti

velké
střední

malé
mikro

Podíl na celkovém počtu společností Podíl na

0,20 %
1,20 %
7,30 %
91 ,30 %

zaměstnanosti

34,20 %
17,00 %
20,70 %
28,40 %

Zdroj: Eurostat

Z tabulky vyplývá, že 99,8 %

společností p ůsob íc ích

malé a střední podniky. Podíl těchto
Malé a střední

spol ečnosti

společností

v rámci člen ských

na trhu práceje kolem 66 % pracovních míst.

jsou hlavním motorem ekonomického

byla dokázána pozitivní korelace mezi

stá tů představují

růstem

růstu členských států , neboť

ekonomiky a

růstem

významu malých

. h spo
sno le
a st re d mc
e ččností050
.
y

Zveřej něnýc h v únoru roku 2007 a obsahujících data z roku 2003.
Small and Medium size Enterprises.
.
50 European Cornmision (2003)
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P řítomn o st

a rozvoj malých a
r ů st,

než je eko nomický

s třed n ích s po leč ností

Malé a

s sebou

stře d ní spo lečnos ti

přin áší

i jiné pozitivní faktory,

zvyšují konkurenci na trhu práce,

ale i tržní r ů zn orod o st,
Nejv ě t š ím

problémem, kterému

če lí

malé a

střed ní

fi rmy na evropském trhu, jsou

d aň o vé

p řek á žk y.

p řed e v ším

Jedná se

zdanění ,

o náklady vyvolané náklady

v d ůs ledk u existence 27 odlišných

d aňových sys témů,

které

čelí při

j imž

spo leč nostem

vznikají

podnikání na jednotném

evropském trhu.
s třed n í spol ečno sti

Malé a

praco vn ík ů (daňový c h

a

nemají oproti

účetních expe rtů

Dle Cressy (2000) jso u náklady

spol ečnostem

velkým dostatek kvalifikovaných

a porad ců ) ani dostatek kapitálu.

zdanění

pro malé a

střední spo lečno st i

stokrát vyšš í

než pro velké společnosti. Tyto náklady s velikostí podniku klesají." Tedy ve srovnání
s po l ečnostm i

s velkými
spo leč nos t i

z těchto

trhu. Pokud se i

jsou

d ů vod ů

přesto

disproporčně

střední

vyšší a mohou vést k tomu, že malé a

ani nemohou využít možnosti podnikat na jednotném evropském

malé a

střed ní

podniky rozhodnou, jsou jejich náklady na

zdanění

vyšší, nežj e tomu u firem, které mají aktivity pouze na národní úrovni.
Náklady vyvol ané
če l i t.

zdaněn í m

nejsou jedinou překážkou , které malé a

Dalším úskalím je problematika

vznikaj í

p řede vším

není možné

započítáván í p řeshrani čn ích

střední

ztrát.

podniky mus í

P řeshraniční

ztráty

v souvislosti se zakládáním aktivit v zahran ičí a v současné právní úpravě

započ ítávat

tyto

zahraničn í

ztráty oproti

zi skům

v tuzemsku. U velkých

sp o leč nost í

tento problém není tak markantní, jelikož mohou využít vhodně zvolenou strategii

přev odních

cen.

Kro mě

od

uvedených překážek na jednotném trhu mohou odrazovat malé a střední

p ů soben í

mohou

zvýhodňovat

da ňov ého

Blíže

na jednotném evropském trhu i samy
domácí aktivity

společnosti.

základu, aplikaci nižších

například

d aňo vých

č lenské

státy. Jejich

spo lečnos ti

daňové

systémy

Státy k tomu využívají metodu konstrukce
sazeb

či

nejrůzněj ší ch

úlev na dani.

Chen, Lee a Mintz (2002).

Výše jmenované problémy ve výsledku

zp ů sobuj í ,

že malé a

střední

spo l ečnost i

se ve srovnání s velkými společnostmi podílejí na jednotném evropském trhu velmi málo.
Nejen že

če lí větš í m n áklad ům

vyvolaným náklady

zd anění ,

ale také vyšším celkovým

finančním n ákl adům.

51

Bliže viz Ghitten , Micheales, Poutziouris (2000).
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Jelikož malé a středn í
vytv ářejí,

sp o l eč n o st i,

vzhledem k svému počtu a počtu pracovních míst, která

mají nezanedbatelnou roli, stanovila Komise v oblasti zdaňován í malých a střed ní c h

fi rem všeobecné a specifické cíle, jež by m ěl y pomoci tyto přek ážky odstranit.
přím é překážk y

Všeobecným cílem Komise je odstranit
-

před ev ším

neexistenci možnosti zápočtu

zahran ičních

v oblasti daně z p ř íjm ů korporace

ztrát, snížit vyvolané náklady zdanění

malých a středních spo lečností vyplývaj ící z existence 27 odlišných daň ových systéml152
a umožnit tak malým a
minimalizovat

ztráty

přes hran ičních

střed n í m

spojené

firmách aktivity v jiných

s neefektivní alokací

aktivit malých a středních

úč etních

státech. A dále

kapitálu, vyvolanou bariérami

spo lečností.

Prvním krokem, který by snížil da ň o v é
standardizace

č lenskýc h

překážky

pravidel pro malé a

pro malé a st řední firm y, je zjednodušení

střední společnosti .

Je zap o tře bí pro

ně vytvoř i t

a

zavést jednotné úč etní standardy.
Existence jed notných

úč etn í ch

pravidel by výrazným způsobem snížila náklady

které vyplývaj í z existence 27 odlišných

účetních

systémli. Tvorbou

zdanění ,

ú četních standard ů

pro

malé a střední spo lečnosti se zabývá Rada pro Mezinárodní standardy (IASB53) , která zvažuje
dvě

možné alternativy. Bud' by

odpovídaly

potřebám

malých a

spočíval y

na

základě principů

střed n ích spo l eč ností ,

IFRS, aby co nejvíce

nebo by vznikly jako samostatná verze

IFRS. Termín pro dodání je po mnoha odkladech stanoven na první polovinu roku 2007.
Dále by Komise m ěla vyvinout snahu k p řij etí
možnost upl atnění

pře shrani čních

směrni ce,

která by ošetřo vala a sjednocovala

ztrát. A posledním významným krokem by bylo sjednocení

systému zdan ě ní.
Jediné, co zatím Komise pro malé a
Č.

70/2001, které

veřej n o u

střed n í spo l ečnosti

umo ž ňuj e členským státům

podnikla, je vydání

poskytnout malým a

podporu k u l ehčení rozvoje jejich ho spodářské

č i nnosti .

naří zení

středním podnik ům

Ostatní kroky jsou teprve ve

fázi příprav .

52

Podrobněj i se daňovým systémům č le nských států EU věnuje kapitola 3.

32

2.5 Shrnutí
.Jak je ja sné, zásadní koordinace v oblasti
s měrn ic s po čí vá

Problém

č le nskýc h

přím ých

v tom, že se ve výsledku

státech lišit a využij í ji

převážně

daní je

č i něn a

může pří slu šn á

sm ěrnic.

pouze pomocí

legislativa v jednotlivých

pouze velké s po leč nos ti .

Legislativa se neliší v obsahu, ten je dle implementace směrnic ve všech č lenských státech
stej ný, ale v technických parametrech, které jsou mnohdy pro
zásad nějš í.

Ve výsledku mohou

případné

daňové

subjekty mnohem

technické mutace vést jen k tápání a k 27

r ů zn ým

výj imkám a možnostem rů zn ého výkladu.
Příklad em m ů ž e

být implementace

smě rni c

do českého zákona o dani z příjmů a problém

spoje ný s evropskou spo lečností, kdy se napříkl ad český zákon o dani z př íjm ů " v § 19
odst. 3 písm. a odvolává na pří slu šn é

směrn ice ,

ale napří kl ad evropská spo leč nos t, jako právní

forma, byla uvedena pouze ve S měrn ic i o spo leč ném systému zd aněn í

m ateřských

a dc eřiných

spo lečností z různých č le nských stá t ů " , a nikoliv v příl ohách Směrnice o společném systému
zdaněn í při fúzích, rozděleních, převodech majetku a výměnách podílll56 a Směrnice

o spo l ečném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi spojenými osobami".
Vzhledem k formulaci v čes kém
p řihlí žet

zákoně

o dani z p ř íjm ů je vždy v da ňov ých otázkách potřeba

k p řílohám daných směrnic .

Z tohoto dů vodu se na evropskou společnost se sídlem mimo Českou republiku může
uplatnit pouze ustanovení § 19 odst. I písm. ze) až zi) bez ohledu na
evropská

spol ečno st příj emc em

zda-li j e

nebo plátcem příjmu. Ustanovení § 19 odst. I písm. zj) až zk)

není možné uplatnit z d ůvodu , že evropská
o spo leč né m systému zdaněn í

skutečnost,

ú ro ků

a

spo l ečnost

licenčních popl atků

není zahrnuta v příloze

Směrnice

a nelze ji tak ve smyslu ustanovení

v § 19 odst. 1 písm. zj) až zk) považovat za d a ňov ého rezidenta jiného členského státu.
A takových
s měrn i ce

p řípad ů

by se v 27

členských

státech ji stě dalo najít mnohem více, jelikož se

mohou lišit a podmínky v nich nastavené se mohou

p ři způ sobovat po žadavkům

místních vlád.
Z toho nám ve výsledku vyvstává problém, že při
si musí

spol ečnosti

dvojí ho

zdan ění

dávat pozor na místní

da ňo v é

zda ňování daně

úpravy, na

ze zisku v Evropské unii

uzavřené

a dále brát v úvahu úpravy, jednotné pro všechny

smlouvy o zamezení

č lenské

státy Evropské

unie.
lnternational Accounting Standards Board
Zákon Č . 586 /199 2 Sb., o daních z přljmů .
55 Směrnice Č. 90/435 /ECC.
56 S měrn ice Č. 90/433/ECC.
53
54
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Zde

z ů st á v á

zásadním

otázkou, zda-li bude

zp ů s o bem

změ n i t ,

ně kdy vů le

na

straně členských států

tento stav n ěj akým

anebo se nebudou chtít vzdát svého zásadního práva,

a v daňovýc h otázkác h se bude postupovat jako do so učasné doby.

57

Sm ěrn ice Č . 2003/49/EC.
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3

D aňové

soustavy jednotlivých

členskýc h států

daň

-

ze zisku

společností

Každý stát má dle definic nezadatelné právo stanovit podmínky vybírání daní od daňo výc h
s ubjekt ů

da ňov é

na svém území bez jakéhokoliv omezení, tedy dokonce i bez ohledu na

systémy ostatních st á t ů. Toto právo se týká jak daní p řím ých , tak i daní nepřím ých.
Pokud budeme rozlišovat

daně

důc hodu

poplatník na úkor svého

podle jej ich vazby na poplatníka, tak
a

předpo k ládá

se, že je

daně piim é platí

n ern ů ž e přenést

na jiný subjekt.

Jedná se o d an ě z d ů chod ů a d aně majetkové, p říp adně o daně z hlavy.
p ředpokl ádá ,

U daní nepiimych se
d ůchod u ,

ale že je

pře náší

že je subjekt, který

na jiný subjekt.

Daň

Jedná se před e v š ím o daně ze spotře by a obratů,
Daň

je

da ň

da ň

odvádí, neplatí z vlastního

přenesena prostřednictví m

zvýšení ceny.

z přidané hodnoty a také o cla.

je definována jako povinná, nenávratná, zákonem

určená

platba do

veřej ného

rozpočtu . Jedná se o platbu neúčel ovou a neekvivalentní a pravidelně se opakují cl."

Daií.ové povinnosti jsou v každém s tátě stanoveny přísl ušným i zákony, nad těmito zákony
však mohou stát a
vě tší

př ípadně

je modifikovat uzavře n é mezinárodní daií.ové smlouvy, které mají

právní váhu.

Při

o dpo vědi

hledání

na otázku, zda-Ii

určitý

dosažený

dle tuzemského, ale i mezinárodního datlového práva, je

příjem

potřeba

najít

podléhá
odpověď

zdaně ní

na

čtyři

základní skutečnosti , které obsahuje každý daií.ový zákon.' "
I. defi nici poplatníka - osoba, která ekonomicky nese daií.ovou povinnosť'';
2. definici piedmětu

daně -

zdanitelný p říj em ;

3. stanovení dai'1ového základu ať

upravení

ji ž postupem popsaným v domácí l egi sl ati vě ,

předmětu

či

daně

na základ

dan ě ,

ve smlouvách o zamezení dvojího

zdaněn í ;

4. stanove ní daňo vé sazby.

Kdy má subjekt daňově právní vztah ke státu?
d a ň ový

subjekt má sídlo na území daného státu;

nebo na území daného státu dosahuje příjmů.

Blíže viz n ap říkl ad Kubátová (2000).
Tíhna a Bača ( 1994), nebo blíže i James a Nobes (1998).
60 V daňové terminologii se často používá i pojem plátce dan ě. Plátce daně je také daňovým subjektem, nenese
však ekonomicky daň ovou zátěž, pokud splnl své povinnosti směřujíc í k zaj ištění daňové povinnosti poplatníka,
které spočívají v provedení srážky da ně . Teprve pokud by svoj i povinnost nesplnil, stává se dlužníkem daně .

58
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Pokud se zaobíráme daní ze zisku

spo lečnosti , často

d ůc hodov á daň

se setkáme s pojmy

korporac í'" nebo da ň ze zisku korporací '" . Pojmová nejasnost a nej ednoznačnost má svou
p ří činu

logickou

v právních rozdílech mezi státy v oblasti kolektivního investování

pros tředn ictvím r ůzn ých dru h ů spo lečností
st á t ů v ů či tě mto s ubjekt ům ,

jak bude

a

především

i v odlišných daií.ových politikách

v i dět při přib lížen í daňových

členských států

systém II

Evropské unie.
I samotný pojem "spo leč nost" je možno užívat ve dvojím smyslu: užším a širším. V širším
slova smyslu zahrnuje pojem
s po leč n os tm i ,
veřej né

jakými jsou

obchodní

" spo l ečno st"

napří kl ad

s po lečnost i

státy

p ři

akciové

s po leč nost i, spo leč nost i

atd. V užším slova smyslu je pojem

pouze akciovým spo leč nostem ,
N ěkteré

všechny právnické osoby, které jsou obchodními

čas to

s ru čením omezeným,
" spo l ečno st"

vyhrazen

též nazývaným korporace.

vymezení definice daií.ového poplatníka postupují podle širšího a užšího

smyslu slova.
Dle mezinárodní klasifikace

daňových příjmů

OECD se

daň

jako daň obchodních spo lečností a dalších právnických osob.

63

ze

zi s ků

a kapitálových

výnosů

(hlava 1000) na

ze

zisků spo lečnos tí

chápe

OECD dělí daně z d ů chod ů ,

d an ě jednotl ivců

(1100) a

daně společ ností

(1200). 64
Systémy

d aně

z p řijm ů právnických osob se

a konduitní systém. A to na
dvojí

zdanění,

a podruhé
a to

buď

dělí

do

třech typů :

zák ladě zdanění rozdě lenýc h zisků .

kdy dojde ke

zdanění

p ři

jeho vyplacení na

na

stra ně spo lečnost i , či

zisku na

na

straně akc ionáře .

imputa ční

Klasický systém je de facto

straně spo lečnost i

straně akc i o náře . lmputační

klasický,

z vytvořeného zisku

systém se toto snaží eliminovat,

Konduitní systém znamená plnou

integraci a zdanění pouze jednou.

Anglický termín Corporation Income Tax.
Anglický termín Corporate Tax.
63 N apř íklad osoby nepodnikatelské, kterými jsou spo lečnosti veřejně prospěšné č i rozpočtové .
M Kompletní přeh led klasifikace daní dle metodik)' OECDje uveden v příloze 7.

61

62
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3.1

Daně

ze zisku v jednotlivých členských státe ch

Ná sleduj e

struč ný přeh led zda ňov ání

unie . Cílem této

práce

ale poskytn out názorný

není

příkl ad

zisku

spo lečností

dopodro bna popsat

ve

č lenských

daňové

systémy

státech Evropské
čle nských

st á t ů ,

evro pské rozmanito sti v oblasti daní z p řfjmů právnických

oso b, je likož podrobněj ší pop is by ke komplikovanosti některých syst ém ů vydal na
samostatnou práci .
Pro popis

da ňovýc h

systém II j sem vycháze l z informací dostupných na webových

stránkác h pří slu šných mini sterstvech financí a z výročn í zprávy "S tructures of taxation
syste ms in Europea n Union" vydané v roce 2007 Evropsko u komisí.

3.1.1

Belgie

Osoby podl éhající dani j sou pou ze osoby s právní subjektivitou, mezi které se
korporace (SAINA),

spo leč nost i

s

ručením

omezeným (SPRL/BVBA) , asociace, družstva,

provozovny a organizace zapojené v podnikání. Za belgického
belgického

da ňov é ho

řad í

da ňov ého

rezidenta je dle

práva považována firma, která má své sídlo, hlavní provozovnu

nebo místo e fektivního vedení v Belgii. 65
U

daně

ze zisk u se j edná o klasický systém dvojího

osvobozením d ividend z kva lifikovaných
sazbo u d aně z dividend z

úč astí

účastí

zdaněn í ,

který je modifikován

držených právnickými osobami a sníženou

držených individuálními akcionáři .

Zá kon o dani ze zisku korporací stanoví šest postupn ých

kroků

pro

určení

základu

dan ě

spo l e č no sti :
sta novení hru bého zisk u;
ro ztřídění
odpo čet

hrubého zisku dle j eho zdroje ;

zisku ze státu, s ním ž je

uzav řena

odpočet

ostatních osvo boze nýc h

odpočet

vnitropodnikových dividend;

upl atnění případných

ztrát z

smlouva o zamezení dvojího

zdanění ,

zis ků ;

předchozích

let;

investi ční odpo čet.

Mezi d aňo vě uznatelné výdaje nelze zahrnout platby belgických přímých důcho dovýc h
dan í, některá pen ále, kapitálové ztráty z podíl ů, zaplacené úroky, l icenční poplatky a služe bní

65

Pojmy provozovna a místo efektivního vedení jsou bliže rozvedeny v kapitole 4.
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poplatky vyplácené

p římo

nepřímo zahran i čn í spol ečnost i , provozovně

nebo

nebo fyzické

oso bě, pokud dle zákona dané země, kde jsou založeny a mají zde daňový domicil'" , nejsou

tyto položky
pří zni v ěj ší

da ňov é

a

p ředm ětem d aně ,

než

zdanění

nebo

předm ětem d aně

jsou, ale jejich

zdaněn í

v Belgii. Toto je jedna z možností boje proti

optimalizaci, díky níž si

spol eč nosti

uznatelné náklady nelze zahrnout 50 %

optimalizují své

nákladů

zd aněn í.

na reprezentaci a 25 %

je mnohem

d a ňo vým únikům

Dále mezi
nákl adů

daňově

spojených

s automobilem.
dvě

Zákon stanovuje

metody odpi s ů -

rovnom ěrné

a zrychlené.

Ro vnom ěrné

odpisování j e

považováno za standardní metodu, jelikož zrychlené odpisování nelze použít u všech
majetku. Doba odpisování a sazby se stanovují

větš i nou

kom erční

daně

dohodou mezi správcem

a d aň o vým poplatníkem, pro určitý typ majetku je sazba určena zákonem. Jedná se
o

druh ů

napříkl ad

budovy (3 %), zásoby (20 %), dlouhodobý nehmotný majetek (20 %; 33 % -

pokud se vztah uje k výzkumu a vývoji).
Základní sazba
Daňo vý
p říj em

daně

výnos z 3%

ze zisku korporací

p řirážky

činí

33 %, zvýšená 3%

plyne pro nižší státní správu. U

je do 322 500 EUR se

uplat ňuj e

progresivní

zdanění

přirážkou

spo lečno stí ,

na 33,99 %.

jejichž zdanitelný

- do 25000 EUR 24,25 %;

pro 25 000 - 90 000 EUR 31 %; pro 90 000 - 322 500 EUR 34,5 %.
Tyto sazby daně jsou

rovněž

zvýšeny o 3% přirážku na 24,98 %,3 1,93 % a 35,54 %.

Srážkové dani ve výši 25 % podléhají domácí dividendy.
Da ň

se

vym ěří

ze zdanitelných

může

být odlišný od roku

než 6

m ě s íců

příjmů

dosažených v průběhu fiskálního roku,

kalendářního. Lhůta

pro podání datlového přiznání nesmí být delší

od konce fiskálního roku. Správci daně je dána legislativní možnost tuto

prodloužit. Oml je splatná do dvou m ěsíců po podání da ň ov ého
3.1.2

který

lhůtu

přiznání.

Bulharsko

Poplatníky

daně

jsou právnické osoby, neziskové organizace, právnické osoby financované

státem, dále i organizační složky a stálé provozovny nerezidentních spo l ečnost í. Právnickými
osobami jsou zejména
a akciové

uplatňov án

spo l ečnosti

66

obchodní

společnosti , společnosti

s ručením omezeným

spo lečnosti .

Vzhledem k faktu, že
je

veřejné

daňový

systém Bulharska je založen spíše na daních

klasický systém, podle kterého je

příjem

korporací

pln ě zda ň ov á n

přímých,

na úrovni

a navíc rozdělované zisky plně podléhají důchodové dani na straně akcionářů.

Blíže se pojmem a problematikou daňového domicilu zabývá kapitola 4.
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Odpisovat lze dlouhodobý a nehmotný maj etek. Jako dlouhodobý hmotný majetek
se klasifi kuje majetek, který je využíván

spo leč ností

k její podnikatelské

č i nnost i

déle než

jedno účetní období a jehož pořizovací cena není nižší než 500 BGN 67. Pro odpisování se
obec ně

využívá lineární metoda odpisování majetku. Pro názornost

roční

odpisová sazba u

budov je 4 %, u dlouhodobého nehmotného majetku 25 %.
Bulharsko používá i

d aň o v é

pobídky, které

umo žňují

si snížit

rovnající se 10 % hodnoty kvalifikovaného majetku, který
za

před po klad u ,

částku

ze zisku o

tvoří část počáteční

investice

že je investice použita na nákup dlouhodobého hmotného majetku u nové

spo leč n os t i , ro zší ření

nebo modernizaci stávaj ícího podniku nebo nákup

spo leč nost

Pokud chce

daň

uplatnit

případn ou

patent ů

datlovou ztrátu z minulých let,

a licencí.

může

tak

učin it

v následujících 5 letech.
Sazba d an ě

č in í

15 %. Zdanitelným obdobím je ka lendářní rok. V průběhu roku

s polečnost

platí m ěsí ční zálohy, které jsou stanoveny j ako jedna dvanáctina před chozí datlové povinnosti
předchozí ho

3.1.3

roku upravené o stanovené procento pro každý rok.

Česká republika

Poplatníky

dan ě

z p ř íjm ů právnických osob jsou osoby, které nejsou osobami fyzickými

č i složkami státu a mají zdroje plynoucí z území České republiky."

Základ

d an ě

upravuje. Základ
nap ř. příjmy

ho spod ářskéh o

se odvozuje od
daně

je rozdíl mezi

příjm y

výsledku

před zdaněním ,

který se

podléhajícími dani a výdaji (vy ňat é

z majetku nabytého darem, provoz ekologických zařízen í,

příjmy

zásadně

příjmy

jsou

z regulovaného

nájemného).
překročí

Odpisy se stanoví z hmotného majetku, jehož vstupní cena

40 000

Kč

a jehož

využívání bude delší než po dobu jednoho roku. Standardní datlové odpisy mají

dvě

charakteristiky - metodu odpisování'" a dobu odpisování, která je dána začleněním majetku
do odpisové skupiny

(na pří klad

budovy se odpisují 30 nebo 50 let, dle účelu využití,

pracovních strojII se odpisuje po dobu 5 let). Základ
(lze uplatnit
odečí st

v

67
68

m ax im álně

100 %

u čili štích.

nákladů

daně

se snižuje o

větši na

daňovo u

ztrátu

po dobu 5 let od jejího vzniku). Od datlového základu je možno
na

vědu

Od takto upraveného

a výzkum a 30 % výdaji'! vynaložených na výuku
da ňo v ého

žák ů

základu je možno odečíst dary, jejichž hodnota

Při b ližně 255 EUR.
U řady s ubjektů existují významné odlišnosti ve způsobu zd aňován í. Jedná se před evším o penzijní fondy,

in vesti ční fondy, veřejn é vysoké školy, banky, bytová družstva, zdravotní
a státní fondy.
69 Metoda zrychleného nebo rovnoměrného odpisování.

pojišťovny,

odborové organizace
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musí být
(při

minimá ln ě

Kč,

2000

maximá lně

poskytnutí daru vysokým školám a

da ňov é ho

však 5 % upraveného

veřejn ým

základu

výzkumným institucím lze základ

daně

snížit nejvýše o dalších 5 %).
d an ě č i n í

Sazba
d an ě

24 % s výjimkou
příjmy

5 %. Veškeré

na lik vid ačn ím

zůs tatk u

S po lečnost m ů ž e

pod í l ů

na zisku,

fo nd ů ,

u nichž je sazba

vypořádacích podíl ů

a podílu

využít i slev na dani, v p řípadě
pří s lib investi ční

zaměstnáván í

osob se zdravotním

pobídky. Investi ční pobídka

m ůže

být ve

form ě

prázdnin na dobu maximálně 10 po sobě jdoucích zda ňovac ích období.

Zd a ňovac í m

do

z dividend,

penzijních

jsou samostatným základem daně , podl éhají sazbě d aně ve výši 15 %.

postižením nebo pokud má
da ňov ýc h

investi čních fo n d ů ,

obdobím je bud' kal endářní rok, nebo fiskální rok. Da ňov é

třech mě s íců

po

sko nče n í zd a ňovac ího

období, výj imku

při znání

tvoří spo lečnost i

se podává

podléhající

auditu'", zde se lhůta prodlužuje na šest m ě s íc ů od konce zdaňovacího období. Poslední den
pro podání da ňov ého

při zn ání

je součas n ě i dnem splatnosti

daně . Případn é

zálohy se odvíjejí

od výše poslední známé d a ň o v é povinnosti a jsou vymezeny v zákoně .
3.1.4

Dán sko

Za poplatníky

dan ě

družstva, vzájemné
fondy a dále také
d a ňo vou

z

p říjm ů

poji šťovn y ,

spol ečno sti

právnických osob jsou považovány obchodní
nadace,

poji šťo vn y, hypoteční

spo lečnosti ,

instituce, banky,

invest i ční

založené za úč e lem podnikání. Tyto subjekty mají neomezenou

povinnost jako dánští

d a ňov í

rezidenti. Právnická osoba je dánským

d a ňovým

rezidentem, pokud zde byla založena nebo pokud má na dánském území místo efektivního
vedení.
Da ň

důchodovou

ze zisku korporací je propojena s osobní

daní osvobozením

pro podnikové akcionáře a sníženými d a ňovými sazbami z dividend u jednotlivých akcion ář ů.
Od zdanitelného
p ř íjm ů ,

příjmu

lze

o dečíst

výdaj e vynaložené na

zaj i štění,

dosažení a udržení

mezi tyto výdaje lze zahrnout i výdaje na vědu a výzkum a jednou za pět let i veškeré

náklady spojené s průzkumem trhu.
V Dánsku se používá lineární metoda odpisování, jedinou výjimku
které se mohou odepisovat
jakéhokoliv

časo véh o

zrych l eně. Případné daňové

omezení, jediným omezením je

tvo ří

stroje ,

ztráty je možnost uplatnit bez

nepřenositelnost

na jiný subjekt,

vzniklý nap říkl ad fúzí.

70

Akciové spo leč nosti a některé společnosti s ručením omezeným.
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Sazba

daně

z p ř íjm ů právnických osob

splátkách - do 20.

b řezna

činí

a 20. listopadu.

28 %. Poplatník platí zálohu na

P ři rozd ěl o vání

zisku má

daň

spo leč nos t

ve dvou

povinnost

odvést srážkovou da ň ve výši 28 %.
Zdai'lovacím obdobím je bud' kal end ářní rok, nebo fiskální rok. Da ň ov é

při znání

je nutno

podat do 6 m ě s íc ů po konci zd aňov acíh o období.
3.1.5

Estonsko

Poplatníky d an ě z p ř íjmů právnických osob jsou spo lečnosti , které jsou na území Estonska
rezidenty. Jedná se o akciové společno sti (AS), spo leč nosti s ručením omezeným (0 0),
veřej né obchodní spo lečnosti (TO) a komanditní společnosti (UO), družstva, asociace

a nadace. Dále stálé provozovny a po bo č ky

zahra n ičníc h spo lečností.

ro zd ělení. N e rozd ěl ené

Zisky podléhají dani, pouze pokud dochází k jejich

zisky dani

nepodléhají, platba daně je odložena do data, kdy dojde k ro zdělení zisku spo lečnos ti.
Základem

daně

z vedlejš í mzdy,

je

č isté

množství

d arů , výdajů

rozd ělo vaného

zisku spo lečnosti . Základ

d aně

se skládá

na reprezentaci, dividend, úpravy zisku a z neobchodních

vý dajů.

Pod pojmem vedlejší mzda se skrývá všechno zboží, služby, výhody nebo dary, které js ou
dány

zaměstnanc i zaměstnavate lem

mzda už nepodléhá

zda něn í

na

v souvislosti se
straně

zaměstnáním.

zaměstnance .

organizacím nepodléhají dani do 3 % ze splatné

daně

Takto

zdaněná

Dary poskytnuté
za

běžný

vedlejší

nevýdělečným

rok nebo do výše 10 %

výročního zisku, rozhodující je, která částka je vyšší. Dividendy podléhají dani. Úpravou

zisku se rozumí úprava ceny

při

obchodu na cenu, která je jiná než obvyklá

obchodu. Zde se jedná p řed evším o zabráněn í
ve výši 24 %
Da ňov á

při

daň ovým úniků m

při

podobném

a je aplikována srážková daň

obchodech s off-shorovými spol ečnostmi .

ztráta nemá žádný význam, jelikož se

neuplat ňuj e daň

na zadržené zisky.

Jestliže je zisk distribuován, podléhá dani i v případě , že spo lečnost vykáže úč etní ztrátu.
Sazba

d an ě

z distribuovaného zisku je ve výši 23/77 (cca 29,87 %)

čis té

hodnoty

distribuovaného zisku. Platby rezidentním s ubjekt ů m nepodléhají srážkové dani.
Zd aň o vací m

obdobím je

kal endářní měsíc .

Společno st

musí podat

daňov é přizn ání

do desátého dne následujícího kal endářního měsíc e zdaňovacího období.
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3.1.6

Finsko
spo lečnost i

Za poplatníky se považuj í
spo leč nosti

s ruč en ím omezeným, které se

d ělí

na

veřej né

(OYP/ABP), soukromé s po lečnost i (OY/AB) a akciové spo leč nost i .
příj em

Zdanitelný

d ělí

se

do

t ří

kategorií: obchodní

příj em , příj em

ze

ze mědě ls tv í

a lesnictví a ostatní p říj em .
Spo leč nosti

d aňo vé o d počty ,

mohou využít

jako jsou dary, výdaje na reprezentaci

a reklamu do výše 50 %.
P ři

odpisování budov se postupuje

ro vnoměrně ,

sazba pro

odpo č et

závisí na materiálu,

z kterého j e budova postavena, a dále na typu budovy. U stroj ů a zaříze n í se odpisy vy poč ítaj í
na

zák ladě

na konci

složeného základu. Složený základ je celková účetní hodnota veškerého majetku

p řed chozího daňovéh o

běh em

nového

inve sti čních

a střed n í

roku mínus prodaný majetek plus náklady na nákup majetku

roku. Maximální odpisová sazba je 25 %. Do konce roku 2006 bylo v rámci

pobídek pro

m éně

rozvinuté regiony možno využít zrychlených odpi sů pro malé

s po leč nost i .

V případ ě
Sazba

d aň o vé

d an ě

ztráty lze přené st tuto ztrátu do následujících 10 let.

z p říjm ů právnických osob

činí

26 %. Ve Finsku se používá klasický systém

zdaně n í z is k ů ,

Zdaií.ovacím obdobím je bud' k al end ářní rok, nebo fiskální rok. Daňové
podat do 4 m ě s í c ů od konce fiskálního roku. Spo lečnosti platí m ěsíčn í

3.1.7

přiznání

d aňo vé

je potřeba

zálohy.

Francie

Da ň

akciové

z p ř íjm ů právnických osob se vztahuje na
sp o lečnos ti

Na rozdíl od

spo lečnosti

s ručením omezeným (SARL),

(SA) a ostatní typy společno stí.

většiny členských st átů

OECD je francouzská

založena na principu teritoriality, vztahuje se tedy pouze na

daň

ze

zisk ů společností

příjmy spo leč ností

vzniklých

na území Francie." Francie aplikuje tzv. imputační systém při distribuci zisku.
Jako základní metoda pro odpisy se používá
p řípad ech

rovnom ěrné

odpisování, ve

výj i mečných

zákon umo žňuje zrychlené odpisy.

P řípadná

daií.ová ztráta může být přen esena do následujících let bez omezení.

Standardní sazba daně z příjmů právnických osob je 33,33 %. S po l ečnostem s obratem
přesahujícím

7 630 000 EUR je daií.ová povinnost j eště navýšena o 3,3 % jako tzv. solidární
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přípl atek

a výsledná sazba

d aně

j e tak 34,94 %.

Krom ě

standardní sazby

d aně

z p ř íjm ů

právnických osob existují ještě d vě snížené sazby daně - 15,45 % pro malé a stře d ní
sp ol ečno sti

s obratem nižším j ak 7 63 0 000 EUR, které jsou ze 75 % ve vlastnictví fyzických

osob. Snížené sazbě podléhá prvních 38 120 EUR zisku, zbytek je zdaněn normální sazbou
daně

a 19 % se vztahuje na licenční poplatky a dlouhodobý kapitál.

Srážková d a ň z vyplacených dividend je 25 %.
Zdaiíovacím obdobím je
společno st

podat do

tře ch měsíců

daií.ové zálohy č ty ři k rát
3.1.8

buď kalend á řn í

po konci

rok, nebo fi skální rok.
zdaň o vacího

období.

Da ňo v é při znání

Spol ečno sti

musí

musejí platit

ročně .

Irsko

Poplatníky
s po leč no st i

dan ě

z p řijm ů právnických osob jsou tyto

s po lečno st i

-

ve řejné

obchodní

(PLC), s po leč nos t i s ručením omezeným (LTD), stavební spoři te l ny , poji šťovny,

stálé provozovny nerezidentních spo lečnost í. Irsko uplatií.uje klasický systém zdaňování.
Při

odpisování majetku se používá lineární metoda.

Roční

odpisové sazby

činí

u budov

4 %72 a pro stroje a zařízení 12,5 %. Případná daňová ztráta ze stejné obchodní aktivity mů že
být

přen e sen a

společnosti

bez omezení do následujících let. Ztrátu dosaženou v posledním roce

či nnosti

je možno uplatnit proti zi sk ů m za poslední tři roky.

Sazby daně jsou
12,5 % na zisky z obchodní činností

25 % na zisky z neobchodních činností ,

např.

zisky z těžby, z prodej e pozemk ů

20 % na fondy životního poji štění
10 % na výrobní

činnosti ,

které podléhají investičním pobídkám, tato sazba bude do

roku 20 IOpod tlakem Evropské komise nahrazena obecnou sazbou 12,5 %.
Zdaňo vacím
společnost

3.1.9

obdobím je

buď kalendářní

podat do 9 m ě síci'! po skončení

účetn ího

Daňo vé při znání

musí

období.

Itálie

Poplatníky

daně

ze zisku jsou akciové

omezeným (S.r.!.), komanditní
příjmem

71

rok, nebo fiskální rok.

jsou

obecně

společno sti ,

společnosti

(S.p.A.),

družstva a další typy

veškeré příjmy z podnikatelské činno sti,

spo lečno sti

spol ečností.

s ručením

Zdanitelným

daňově odčitatelné

jsou výdaje

Na pasivní příjmy se však vztahuje celosvětová daňová povinnost.
se o průmyslové budovy, u ostatních typů budovse sazby liší.

72 Jedná
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na dosažení těchto p říjm ů . Itálie aplikuje klasický systém s modifikací 95% osvobození
pro podnikové akc io náře a 60% osvobození pro ostatní akc io náře p ři ro zděl o ván í zisku.
Hmotný majetek se odpisuje

lineárn ě ,

pokud je vstupní cena tohoto majetku nižší

než 516,46 EUR, je odpis možný již v roce poří zení tohoto majetku. P ři odpisování se aplikují
koeficienty stanovené ministerstvem financí. Sazby pro budovy se pohybují mezi 3-7 %,
pro stroje a

zaříze n í

v následujících

pěti

Sazba d aně z
Zda ňovacím
spo lečn os t

mezi 20-25 %.

P řípadnou

daňo vou

ztrátu je možno uplatnit

letech.

příjmů

právnických osob činí 33 %.

obdobím je bud' kalendářní rok, nebo hospodářský rok.

Da ňov é přiznání

musí

podat do 10 m ě s íc ů po sko nče n í fiskálního roku.

3.1. 10 Kypr

Poplatníky

d aně

ze zisku

obchodním právem a dále

spo lečn os tí
s p o le č nost i

jsou

spo leč no st i

založené v souladu s kyperským

založené v jednotlivých

č lens kýc h

státech EU,

které na Kypru podnikají.
Zdaň ov á ní spo lečností

ze zisku,
d aň ,

probíhá na dvou úrovních. Nejprve je

násl edně při ro zděl ení

ve

form ě

zdaněn

zisk s po lečností daní

dividend, nejedná se však o klasickou srážkovou

ale o pří sp ěv ek na obranu ve výši 15 %.

Pro účely

dan ě

z p říjm ů právnických osob se p říjmy

ro zdělují

na následující druhy:

obchodní zisky
příjmy

z pronájmu

licenční

poplatky a jiné zisky plynoucí z vlastnictví

dividendy a úroky (ze zdanění vyjmuty, odvádí se z nich příspěvek na obranu)
zisky ve formě protihodnoty goodwillu
Ze zd aněn í j sou vyj muty
dividendy
úroky
zisky z prodeje cenných papírů
50 % z příjmů z úroků, které plynou z j iných než

b ěžných

obchodních aktivit

společnosti

Všechny náklady vynaložené na dosažení na dosažení

příjmů

jsou

da ňo v ě

uznatelnými.

Odpisování majetku je rovnoměrné , většinou po dobu 5 let. Případné daňové ztráty může
spo lečnost

uplatnit v následujících letech bez omezení.
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Sazba d an ě z p ř ijm ů právnických osob č i n í 10 %. Mezinárodní s po lečnosti podléhají
zdaně n í

ve výši 4,25 %.

Zdaňovací m ' obdobím

podat daňov é

p ři znání

je bud' kal end ářní rok, nebo fiskální rok. S po leč nost je povinna

do 31. prosince následujícího roku.

3.1.11 Litva

Poplatníky
spol ečno sti

Litva

daně

ze zisku

spo leč n o s ti

jsou akciové

spo l ečnosti

(AB) a

uzavřené

obchodní

(UA B).

uplatňuj e

klasický systém

na úrovni

spol ečnosti

právnické

os obě,

a po

zda ňov án í ro zděleného

zdanění

zisku. Nejprve dojde ke

rozděl ení

na úrovni fyzické osoby. Pokud je dividenda vyplácena

zdanění

ve výši 15 % srážkovou daní a příj emce dividend mů že

dochází ke

zaplacenou d a ň použít pro snížení své datlové povinnosti. Díky tomuto systému je eliminován
zdaně n í

systém dvojího

na úrovni s po lečnost í.

Ze zdanění jsou vyjmuty
příjm y

z pojistných pl nění

zisky z

přeceňován í

příjm y

ze smluvních pokut

aktiv

Pro odpisování se používá
sazba 12,5 %, pro stroje a

rovnoměrn ý způso b

zařízen í

20 %.

odpisování, pro budovy je

P řípadné daňové

ro ční

odpisová

ztráty je možno uplatnit po dobu

následujících 5 let.
Sazba

daně

ze zisku

osvobození od

dan ě

činí

v rámci

zam ěstnanců nepřesahujícím

15 %.

Kromě

investi čních

této sazby ještě existuje sazba 13 %,

či

úplné

pobídek poskytovaných vládou. Firmy s po čtem

10 osob a zdanitelným

příjmem

pod 500 000 LTL podléhají

13% dani za zisku.
Zdaň ovacím

podat do 9

obdobím je bud' kal endářní rok, nebo fiskální rok. Daňo vé při znaní je

m ě síc ů

potřeba

po s končen í zdanitelného období.

3.1.12 Lotyšsko

Poplatníky

d aně

z p ř íjm ů právnických osob jsou akciové

společnosti

(AS),

spo lečno sti

s ručením omezeným (STA), náboženské organizace s příjmem z ekonomických aktivit a dále
spo lečno sti

financované státem.

Základ daně se určuje z výkazu zisku a ztráty sestaveného dle lotyšských účetních
standard ů

a následně dochází k úpravě o osvobozené položky.
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Odpisy hmotného majetku jsou rozděleny do pěti odpisových kategorií a hmotný majetek
je odpisován zryc h leně . Odpisová sazba pro budovy je 10 %, stroje a zařízen í maj í sazbu
40 %. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován rov no měrně . P řípadné da ňov é ztráty
je možno uplatnit po dobu pěti let od jejich vzniku.
zab ra ň ující

Lotyšsko aplikuje systém
da ň ov é

dvojímu

zdaněn í rozdě le ného

zisku pro rezidentní

subje kty.

Sazba

dan ě

z p ř íjm ů právnických osob je 15 %.

S po l ečnosti

ve svobodných

p řístavn í ch

pásmech mohou využívat da ňových pobídek ve výši slevy 80 % na dani.
Zd a ň ovací m

obdobím je

da ň o v é při zn ání nejpo zději

buď kalendářn í

rok, nebo fiská lní rok.

Spol ečno st

musí podat

do 4 m ěs íců po sko nčení zdanitelného období.

3.1.13 Lucembursko
dan ě

Poplatníky

ze

zisků spo lečností

právnické osoby - akciové

spol e čno sti

jsou

spo leč nosti

(SAs), komanditní

specifikované zákonem jako

s po lečnosti , spo lečnos t i

s ručen ím

omezeným (SARLs), družstva, fondy a neziskové s po lečnosti .
Lucembursko aplikuje klasický systém

zdanění,

ale

při splnění

stanovených podmínek

dojde k uplatn ění vyjmutí.
Odpisy jsou pro všechny
Jako metoda se užívá
rovnoměrného

spo l ečnos ti

rovnoměrné

povinné bez ohledu na ziskovost

spo lečnos ti .

odpisování, ale i zrychlené odpisování. Sazby

odpisování jsou stanoveny pro budovy 2-5 % dle typu budovy, stroje z zařízen í

mají sazbu 10-20 %.

Případné da ňov é

ztráty mohou být upl atněny

neom ezeně

v následujících

letech.
Základní sazba
zam ěstnanosti

dan ě č i n í

ve výši 4 %) .

22 % (reálná sazba je 22,88 %

Společnosti ,

včetně

odvodu do fondu

jejichž zisk nepřesáhl 15 000 EUR, zdaňuj í prvních

10 000 EUR sazbou 20 % a na zbytek do výše 5 000 EUR se uplatní sazba daně ve výši 26 %.
P ři

vyplácení dividend nerezidentním

spo lečnostem

je

uplat ňov ána

srážková

daň

ve výši

20%.
Zdaň ovacím

spol ečno st

obdobím je

buď kal endářní

rok, nebo fiskální rok. Danové

při znání

musí

podat nejpo zději do 31. května následujícího zdaňo vacího období. Spo lečnost i

platí čtvrtletn í zálohy dle výše své poslední známé daňové povinnosti.
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3.1.14

M a ďa rs ko

Poplatníky dan ě ze zis ků spo leč n ost í jsou spo leč n osti, družstva, kapitálové fondy
a všechny s p o lečnost i založené v souladu s právem obchodních spo lečnost í , jako jsou nap ř.
akciové s po leč nost i (Rt.) nebo společnosti s ručením omezeným (Kft.).
Základ

dan ě

se po čítá z účetního zisku pomocí úč etních úprava operací.

Odpisy hmotného majetku jsou v M aďarsku povinné. Odpisová sazba pro budovy
se pohybuje mezi 2-15 %, dle

účelu

využití. Pro stroje a

zařízení

je sazba stanovena ve výši

14,5 %. Ztráty mohou být přeneseny bez omezení do následujících let.
Sazba

dan ě

z p říjm ů právnických osob činí 16 %.

Zda ňovacím

společno st

obdobím je

podat do 31.

buď kalendářní

května

rok, nebo fiskální rok.

Daňové přiznání

musí

následujícího roku. Pokud společno st má zdaňovací období

fiskální rok, má povinnost podat

da ňové při znání

do 150 dnů od konce jejího

zdaňovac ího

období.
Od 1. ledna 2003 byla v Maďarsku zavedena tzv. zjednodušená podnikatelská

da ň ,

nahrazující DPH, da ň z příjmů a dividendovou dmi Tento systém si mohou zvolit spo lečnost i ,
které splní následující podmínky:
roční

obrat poplatníka je za poslední 2 roky nižší než 15 mil. HUF

činno st

poplatníka nepodléhá spotřební dani

předpokládan ý

obrat v běžném roce nepřesáhn e 15 mil. HUF

V rámci zjednodušeného systému zdanění č i n í

da ň

I S % z obratu zvýšeného o DPH.

3.1.15 Malta

Poplatníky

daně

z příjmů právnických osob jsou akciové

s ru č ením omezeným, družstva, spolky a

společnosti

společnosti ,

společnosti

definované zákonem jako právnické

osoby.
Všechny náklady a výdaje vynaložené na dosažení a udržení
od

da ňového

příjmů

jsou

odpo čitatelné

základu. Daňové odpisy lze použít u budov, stroj ů a strojních zařízení.

Případné

ztráty mohou být uplatněny bez omezení v následujících letech.
Malta aplikuje plný

imputační

systém - dvojí

zdanění rozdělených zi sků

je tedy

eliminováno. Tento postup vyplývá z faktu, že Malta nemá samostatný systém zdanění zisků
společnosti.

Sazba daně činí 35 %. Srážková da ň z dividend na Maltě neexistuje.
Zdaňovac ím

obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání musí firmy podat do 31. března.
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3.1.16

Nčmecko

Poplatníky da n ě ze zi sk ů spo leč ností jsou akciové spo lečnosti (AG), společno s ti s ručením
omezeným (GmbH) a komanditní
daně

Základem
upl at ňuj í

spo lečnost i

je celkový zisk dané

(KGaA).

spo lečnosti .

Pro movitý majetek se

při

odpisování

lineární sazby. Majetek v h o d notě do 4 10 EUR je možno odepsat v roce

Budovy j sou odpisovány 50 let s ro čn í lineární sazbou ve výši 2 %.
pří slu šn ou d a ň o v ou

N ěrn e cko

d an ě spo lečnost i

pře sahující

finančním úřadem .

aplikuj e klasický systém zdaňov á ní

Základem

Spo leč nost m ů že

ztrátu do výše I milionu EUR uplatnit bez omezení. Ztrátu

tuto částku j e nutno konzultovat s příslušn ým

po řízen í.

je celkový zisk

zis k ů spo lečno stí.

s po lečnost i

za rok. Od

daně

jsou osvobozeny

subjekty, j ejichž č i n n ost í je charita, profesní svazy a politické strany. Sazba d aně ze zisku č i n í
25 %.

S po leč nosti

dále platí tzv. solidární

příp l atek

5,5 %. Výsledná sazba

daně

je tedy

26,38 %. Vyplácené dividendy podléhají srážkové dani ve výši 20 %.
Zdaňovací m

obdobím je

kal endářní

rok.

D a ň o v é přiznání

je

spo lečnost

povinna podat

do 3 1. kvě tna následujícího roku po konci zdaňovací ho období.
3.1.17 Nizozemí

Poplatníky
jsou

d aně

nej ro zší řeněj ší

a soukromá

z p ř íj m ů právnických osob jsou právnické osoby - korporace. V Nizozemí
dva druhy korporací - tzv. veřej ná

sp o lečnost

v Nizozemí, j sou

spo lečnost

s ručením omezeným (BV).

d a ňo v ými

s ručením omezeným (NY)

S po lečnost i,

rezidenty. Za nerezidenty se považují

které jsou založené

spo leč nost i ,

které nejsou

založeny v Nizo zemí, ale dosahují zisků naj eho území.
Nizozemsko

upl at ňuj e

klasický systém korporátního zdaňování.

Odpisování majetku je v Nizozemí povinné a spo lečnos t tak musí č init bez ohledu na svoji
ziskovost. Maj etek s pořizovací cenou do 450 EUR je možno odepsat v roce
Pro odpisování majetku je možnost využít jak odpisy

rovnoměrné ,

po ří zení.

tak odpisy zrychlené .

Ztráty je možno uplatnit bez omezení v následujících letech, nebo je zde možnost zpětného
zápočtu

ke

třem před cho zím l etům.

Základem

d an ě

z příjmů právnických je zisk spo lečnosti v daném roce.

Sazby daně z příjm ů právnických jsou progresivní - 25,5 % na prvních 22 689 EUR;
29,6 % na zbytek. V případ ě , že spo lečnosti vznikne ztráta, lze o tuto ztrátu snižovat základ
daně zpětně po dobu tří let a neomezeně v následujících letech. Vyplácené dividendy

podléhají srážkové dani ve výši 25 %.

48

In vesti čn í

pobídkou je možnost in ve sti č n ích o d poč tů z investic do vymezeného okruhu

investic, ja kými jsou n apříkl ad investice do energetických úspor, environmentální investice
či

investice na

věd u

a výzkum.

Zdaiíovacím obdobím je buď

kal end ářn í

rok, nebo fi skální rok.

3.1.18 Polsko

Poplatníky dan ě ze zis k ů

spol ečno stí jsou

akciové spo lečno sti (S.A), spo leč n osti s ručením

omezeným (sp.z.o.o.), družstva a státní podniky. Za rezidenty jsou považovány spo l ečnos ti se
sídlem nebo místem efektivního vedení na území Polska.
Náklady vynaložené na dosažení
pokud zákon nestanoví jinak. Pro
příp adně

p ř íjm ů

jsou

spo leč nost i

odložit. Jako metoda se

obecně

ztrátu m ů že

spo leč n os t

da ň ov ě

uznatelné,

jsou odpisy v Polsku povinné a není možné je

standardně

používá lineární metoda odpisování.

odpisová sazba pro budovy je 1,5-4,5 %, pro stroje a
Da ň o vou

považovány za

zařízen í

Roční

je sazba stanovena na 10 %.

uplatnit v následujících 5 letech, vždy však

maxim álně

50 %

v daném roce.
Polsko aplikuje klasický systém

zdaňování.

Právnické osoby mohou provést

zápočet

sražené dan ě z přij atých dividend.
Sazba dan ě
Při

činí

19 %. Polsko aplikuje též in vesti ční pobídky ve fo rmě

d aňo vých

prázdnin.

vyplácení dividend je aplikována srážková da ň ve výši 19 %.
Zdaií.ovacím obdobím je 12 po sobě následujících

přiznání

do konce třetího

měsíce

měsíců. Spol ečno st

musí podat da ňov é

následujícího roku.

3.1.19 Portugalsko
Daň

z příjmů právnických osob se vztahuje na

rezidenty nebo na území Portugalska podnikají
především

společno sti ,

prostřednict vím

které jsou portugalskými

stále provozovny. Jedná se

o akciové spo lečn os ti (SA) a spol e čnosti s ručením omezeným (Lda).

Portugalsko aplikuje systém částečného
Společno sti

si mohou vybrat ze

vynětí při zdaňování rozděl eného

tří systémů zdanění. Přímá

zisku.

metoda je založena na vedení

účetnictví ,

základ daně se odvozuje od hospodářského výsledku společnosti . V rámci

zda ňování

nep ř ímou

průměrné

návratnosti investic nebo velikosti marže. Společnost si dále může zvolit

metodou se zisk stanovuje jiným

způsobem

-

napříkl ad

pomocí

tzv. zjednodušený systém zdanění v případě, že nepodléhá auditu a obrat za předcházející
zdaií.ovací období nep řesahuje 149639 EUR.
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Odpisovat lze veškerý movitý majetek." Maximální lineární odpisové sazby jsou 2-5 % .
Ztráty z minulých let lze uplatnit po dobu následujících 6 let.
V rámci zjednodu šeného systému zdanění se základ stanovuje jako součet 20 % z obratu
z prodeje zboží a 45 % z hrubých p říjm ů z ostatních činností nebo 6 250 EUR, pokud je tato
částka

vyšší.
d an ě

Základní sazba
zjednodušeným

da ňový m

z příj mů právnických osob

činí

25 %. Malé

systémem podléhají snížené sazbě 20 %.

P ři

společnosti

se

vyplácení dividend je

aplikována srážková d aň ve výši 20 %.
Zda ňovací m

obdobím je kal end ářní rok. S po lečnost musí podat d aňové

p ři zn ání nejpo zd ěji

poslední pracovní den v měsíci kv ě tnu. Í"
3.1.20 Rakousko

Poplatníky

daně

ze zisku společností jsou akciové společnost i (AG), společnosti s ručením

omezeným (GmbH) , fondy, družstva a komanditní

spo lečnosti.

Odpisován je v Rakousku veškerý majetek, který se používá k podnikání, jedinou
výjimkou je majetek, jehož hodnota v čase neklesá. Pro
rovnoměrné

daňové úče ly

odpisování majetku. Hmotný majetek, jehož

než 400 EUR, j e možno odepsat do
2,5 a 3 %, dle

úče l u

n áklad ů

je povoleno pouze

pořizovací

cena je nižší

v roce pořízen í. Budovy se odepisují sazbou 2,

využití. Ztrátu je možno

přen ést

do následujících let bez omezení, ale

není možné j i přené st na jiný subjekt.
Sazba
minimální

dan ě č i n í
daň

25 %. Rakousko aplikuje v rámci

dan ě

z příjmů právnických osob

(právnické osoby musí odvést da ň , i když vykazují ztrátu). Tato minimální daň

je 1 750 EUR pro

spo lečnosti

s ručen ím omezeným a 3500 EUR pro akciové

je splatná před em a násl e dně je započtena

vůči

spo lečnos ti ,

výsledné daňové povinnosti.

Pokud je ji ž zdaněný zisk rozdělován mezi akcionáře
fyzické osoby, podléhá srážkové dani ve výši 25 %;
-

právnické osoby, Il1l1Že si tato osoba odvedenou
d a ň ov é

daň

uplatnit oproti celkové

povinnosti.

Pokud JSO ll dividendy vypláceny akcionáři s podstatnou účastí , je tato výplata od srážkové
daně

73
74

osvobozena.

V .
YJma pozemky.
Zaj ímavosti j e, že poplatníci mají povinnost od roku 2004 podávat daňové p řiznání v elektronické podobě.
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Zda ň ovac ím obdobím je buď kal endářní rok, nebo fiskální rok. Spol ečnost musí podat
daňové

při zn án í

do konce dubna následujícího roku. Jestliže je při znání podáváno

prostředni ctvím da ňov ého

poradce, j e lh ůta pro odevzdání prodloužena o rok.

3.1.21 Rumunsko

Poplatníky daně ze zisku jsou s po l ečn o stí akciové společnost i (SA), spol ečnosti s ruč ením
omezeným (SRL) a veřejné obchodní společnosti.
Rumunsko aplikuje klasický systém zda ňov ání
Pro

d a ňov é účel y

se

ho spodářský

zisk ů společností.

částky

výsledek upravuje o nezdanitelné

a

daňov ě

neuznatelné výdeje.
Majetek je odpisován na

zák l adě

jeho životnosti, a to

buď lineárně , zrychle ně

nebo

degresivn ě ". Ztrátu mů že poplatník uplatnit po dobu následujících 5 let.

Sazba
zdanění

daně

ze zisku je 16 %. Malé

společnosti

s obratem do 100 000 EUR mohou zvolit

ve výši 3 % obratu místo standardního zd aněn í.

Zda ňovac ím

obdobím je

v ýsledk ů b ě žného

kalendářní

rok. Zálohy na daň jsou placeny č tv rtletně na

zák l adě

období.

3.1.22 Řecko

Poplatníky

dan ě

z příjmů právnických osob jsou akciové

s ručením omezeným (EPE), fondy, družstva, komanditní

společnosti

spol ečnosti

(AE),

společnosti , společnosti

zakládané

státem a nerezidentní společnosti podnikající na území Řecka.
Řecko při zdaňování zisků aplikuje metodu vyjmutí. Rozd ělené zisky vyplácené ve formě

dividend nejsou dále zda ňov ány srážkovou daní.
Pro

da ňov é účely

se

příjem dělí

do kategorií -

příjem

z nemovitého majetku,

příjem

z movitého majetku, příjem z obchodování, příjem ze zeměděl s tv í a příj em z ostatních zdroj ů .
Výdaje na dosažení
dle platných

p ř íjmů

doklad ů .

odpis ů rovnoměrných .

jsou

daňově účinné,

pokud jsou

Pro odpisy se využívá zrychlených

správně zaúčtovány

odpis ů ,

v účetnictví

které jsou trojnásobkem

Jednotlivé sazby jsou upraveny zákonem.

Ztráty je možno uplatnit po dobu 5 let po jejich vzniku bez omezení.
Sazba daně z příjmů právnických osob činí 25 %, v roce 2006 sazba činila 29 %. Určité
typy subjekt ů podléhají snížené sazbě daně ve výši 20 %, v roce 2006 22 %.

Degresivní odpisy se počítají pomocí koeficientu ve výši 1,5 nebo 2,5 lineárnísazby, v závislosti na životnosti
majetku.
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Zda ňovací m obdobím je fiskální rok. Spol ečno st musí podat d a ň ov é při zn ání do desátého

dne pátého

m ěsíc e

po

s ko nčen í

fiskálního roku.

3.1.23 Slovensko
Poplatníky d an ě z p říjmů právnických osob jsou akciové spo leč nost i (a.s.), s po lečnost i
s ru č ením omezeným (S.LO.), družstva a komanditní spo l ečnosti.
Slovensko aplikuje klasický systém zdaně n í zi sků . Výjimkou jsou společno sti s podstatnou
účastí ,

zde je

Základ

zdanění rozdě lovaného

daně

zisku osvobozeno.

se zjistí jako rozdíl mezi výnosy a náklady a násl edn ě se upravuje.

Majetek se odpis uje jak hmotný , tak nehmotný. Hmotným majetkem se rozumí majetek
s pořizovací cenou nad 30000 SKK a jeho využití vzhledem kjeho povaze bude delší než
jeden rok. U nehmotného majetku je jeho vstupní cena stanovena na 50 000 SKK.. Nehrnotný
majetek se odpi suje
rovnom ěrn ě

nebo

zryc h le ně.
Da ňo vou

hmotného majetku.
Sazba

daně č i n í

Zda ňov ac ím

m aximálně

po dobu

pěti

let. Hmotný majetek je možno odepisovat

Zákon stanovuje odpisové skupiny s dobou odpisu jednotlivého
ztrátu je možnost uplatnit po dobu pěti let pojejím vzniku.

19 %.

obdobím je

přiznání nejpozd ěji

kal endářní,

do 3 měsíců po

nebo fiskální rok.

skončení

Spol ečnost

musí podat

daňové

zdanitelného období.

3.1.24 Slovinsko
Poplatníky

daně

z

p říjmů

právnických osob jsou akciové

spo lečnosti

s ruče n í m omezeným (d.o.o.) , družstva, komanditní společnosti ,

veřejné

(d.d.),

s po lečnosti

obchodní spo l ečno st i

a státní podn iky.
Slovinsko aplikuj e klasický systém
Da ňový

základ se získá úpravami

rovnoměrných odpi sů .

zdaňování

korporátních zisků.

hospodářského

výsledku. Pro odpisy majetku se používá

Maximální odpisová sazba pro budovy je 5 %, u strojil a zaříze n í je

tato sazba 25 %. Ztrátu je možno uplatnit po dobu 7 let následujících po roce, kdy nastala.
Sazba daně činí 25 %. Ve vymezených ekonomických zónách je sazba daně snížena
na 10 %. Při výp latě dividend se uplatní srážková daň ve výši 25 %.
Zdaií.ovacím obdobím je kalendářní rok. Společnost musí podat daňov é přiznání nejpozději
do 3 1. března následujícího roku.

52

3.1.25 Š p a n ěls ko
Daň ze zisku se vztahuje na právnické osoby, které na území Španělska mají stálou

provozovnu nebo místo vedení. Jedná se p řed e v ším o akciové spo leč nost i (SA) a spo lečnos t i
s ručením omezeným (SRL).
daně

Základ

je

určován

na

zák l adě účetních záznam ů ,

zákon také

připou ští

alternativu

pouhého odhadu.
Majetek

m ů že

být odpisován ode dne zařazení do používání. Je možno použít lineární nebo

zp ůsob

zrychlený

odpisování. Sazby

odpisů

jsou uvedeny v oficiálních tabulkách,

které odpisy přes ně definují.
Daňovou

ztrátu je možno uplatnit po dobu 15 po so bě jdoucích obdobích.

Při zda ňo ván í korporátních zisků uplat ňuj e Španělsko imputační systém. Pokud obdrží

dividendu právnická osoba, obdrží

d a ňov ý

bonus ve výši 50 % nebo 100 %

da ňové

povinnosti .
Základní sazba

daně činí

je prvních 120 202 EUR

35 %. Pokud

zda ň ová no

spo lečnost

nedosahuje obratu 8 milionů EUR,

sazbou 30 %, zbytek ve výši 35 %. Výplata dividend

podléhá srážkové dani ve výši 15 %.
Zda ňovacím

obdobím je

buď kalendářní

rok, nebo fiskální rok.

3.1.26 Švédsko
Da ň

ze zisku se vztahuje na právnické osoby, kteréjsou zde registrovány.

Švédsko aplikuje klasický systém zdaňov ání korporátních zisků , dvojí zdanění je však
částečně

eliminováno. Pokud se jedná o rezidentní právnickou osobu k zd aně n í dividend

nedochází, v případě nerezidentů záleží na smlouvách o zamezení dvojího zd aněn í.
V zásadě všechny výdaje na dosažení a udržení příjmů jsou daňov ě uznatelné. U odpis ů
strojů a zařízení se postupuje dle zrychlené metody, maximální odpo čet je 30 % celkové
účetní

hodnot y majetku na začátku období, snížené o vyřazený majetek a navýšené o zařazený

majetek během roku. Budovy lze odepisovat pouze rovnoměrně s roční odpisovou sazbou
1,5 % a 5 %. Majetek, jehož doba životnosti nepřesahuje 3 roky, a majetek malé hodnoty
může být plně odepsán v roce pořízení. Ztrátyje možno uplatnit v budoucnu bez omezení.

Sazba

daně

z p říjmů právnických osob činí 28 %.
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Zdanitelným obdobím j e po so bě jdoucích 12 kal endářních

m ě s í ců .

Toto období k ončí

buď

31. prosinec, 30. dubna, 30. červ na nebo 31. srpna. Daň ové přiznání je po třeba podat
do 31 . března vyměřovací ho roku.
3.1.27 Velká Británie
Daň

(pic) a

z

př íjm ů

právnických osob se vztahuje na obchodní spo leč nos t i - akciové spo lečnos ti

spo leč nosti

s ručením omezeným (LTD), družstva, vzájemné

spoři te l ny , s po leč nos t i v lastněné

pojišťovn y,

státem, královské spo lečno sti a nerezidentní

Od roku 1999 je ve Velké Británii

upl at ň ov án imputa čni

systém

stavební

spo leč nos ti.

zd a ň ová n í

korporátních

zisků .
Da ň o vý

na

základ se

přírů stko v é

výdaj. Místo
výd aj ů .

bázi.

odpo čtu

počítá

na

Ob ecně

základě

obchodních

účtů , příj my

v Británii nelze uplatnit odpisy,

a výdaje jsou

neb oť před stavuj í

j e tedy možno využít nezdanitelnou čás t základu

d aně

účtovány

kapitálový

z kapitálových

Ztrátu lze uplatnit neom ezen ě v následuj ících letech.

Sazba d aně je následující:
Do 10000 GBP je O %; 10001-50000 GBP je sazba 23,75 %; 5000 1-300000 GBP
je sazba 19 %; 300 00 I-I 500 000 GBP je sazba 32,75 %; nad I 500 000 GBP je sazba 30 %.
Zdanitelné období
může

zvolit i j iné

zač í ná

zdaňovací

I. dubna a

ko nčí

31.

března

období, které trvá 12

následujícího roku. Poplatník si

ka lendářních měsíců . Daň

je splatná

do 9 m ě sí ců po konci d aňového období.
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3.2 Sh rnutí daní ze zisků v rámci EU
Jak je patrno z při b lížen í
je nyní aplikováno 27
Což pro

s po leč n ost i

form ě výdajů

d a ň ových

r ů zn ých p ří stup II

systémů

č l en skýc h

jednotlivých

států

EU,

a 18 rů zných sazeb d aně z příj mů právnických osob.

pohybující se na jednotném evropské trhu nese

d od ate čné

náklady ve

na experty orientuj ící se v jednotlivých legislativách.

V roce 2006 došlo k poklesu da ň ov é

zátěže

právnických osob, vyjádřeno v nominální mí ře,

což ukazuje, že i pro investory je nominální míra jedním z hlavních
sazba daně z př íjm ů právnických osob je v EU nyní 25,80
o 3,25 % vyšší než je

prům ěr

u kazatel ů. Průměrná

Průměr zemí OECD je

% .76

EU. V rámci unie však lze zaznamenat velké rozdíly v sazbách

- od 10 % na Kypru až po 38,60 % v N ěmecku ' Í, ale přesto je snižování a přibli žování sazeb
daní ze zisku trendem v Evropské unii. Tento trend
harm oni za čního

ho vo ří

ve

pro spěch

spontánního

procesu, kdy se sazby sbližují sp ontánně a nikoliv uměl e regulací, jak popsal

Hamaeckers (1 993).
Po názorno st jsou v grafu 1

seřazeny člen ské

státy

vzestupně,

dle sazby

d aně

z p ř íj mů

právnických osob.

Graf 1. vývoj

pr ům ěrn é

Da ň

~

> 45
40
] 35
N 30
~ 25
>Ol 20
:::l

sazby daně ze zisků v letech 1995-2006

z p říjmů v jednotlivých členských státech EU v
roce 2006

24 24

-

25 25 26

27 5 28 28
'

29 29 29,6330

33,3333,99

1
35 35 37,298,64

17,52 19 19
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CI)

Zdroj dat: .Su uctures of taxation systems in European Union" (2007)

Jak vyplývá ze statistických údaj ů zveřej něných Eurostatem a z úd aj ů zve řej něnýc h OECD.
Ve Spolkové republice Německo je sazba dan ě 25 % + 5,5 % jako daň solidarity a dále j eště obchodní daň,
která je v rozmezí 13,04- 20 %, v závislosti na multiplikátoru Hebesatz.
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V tabulce 4 je zaznamenán vývoj sazeb
v letech 1995- 2006.

78

daně

ze zisku v jednotlivých

č lens kýc h

státech

Pro ilustraci situace v celé Evropské unii byl vypočítán aritmetický

průměr pro všech 25 členských států EU

79

,

dále pro EU-158o a pro NMS-I081. Pro názornost

jsou jednotlivé prům ěry vyneseny do grafu 2.
Jak vyplývá z grafu, k poklesu sazeb daní ze zisku dochází ve
Trendem je snižování

těchto

Pro ilustraci tohoto vývoje je
a v roce 1995 v jednotlivých
K

největšímu

daní,

popřípad ě

vypočtena

členských

větš i ně č le ns kýc h států.

jejich stagnace po celé sledované období.

diference mezi sazbou

dan ě

ze zisku v roce 2006

státech.

poklesu sazeb došlo za sledované období v nových

čl en ských

státech,

i když pokles sazeb je charakteristický i pro "staré" členské státy.

Malý statistický přehled k daným datům je uveden v př íloze 8.
25 členských st át ů bylo zvoleno vzhledem k faktu, že data obsahují údaje do roku 2006, kdy Rumunsko
a Bulharsko ještě nebyly členskými státy EU.
.
80 Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, N ěmecko, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko,
Řecko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
81 Státy, které se staly členy EU I. 5. 2004 - Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko.
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Tabulka 4. vý voj sazeb daní ze zisku členskych stát ů EU v letech 1995-2006

~
i

i
fika
(O

sko
)

ie

:ko
lbursko
·sko
cko

sml
)

ra/sko
'sko
I

lsko
sko
i/sko
ko
Británie

21

Diff.

20062006 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

40,20

40 ,20

40,20

40 ,20

40 ,20

40,20

40,20

40,20

34,00

34,00

34,00

34,00

-6,20

41,00
34,00
26,00
25,00
36,70
40 ,00
52 ,20
25,00
29,00
25,00
40,90
19,60
35,00
56,80
35,00
40,00
39,60
34,00
40,00
40,00
25,00
35,00
28,00

39 ,00
34,00
26 ,00
28,00
36 ,70
38 ,00
53 ,20
25 ,00
29 ,00
25,00
40,90
19,60
35 ,00
56 ,70
35 ,00
40 ,00
39 ,60
34,00
40,00
40 ,00
25 ,00
35,00
28,00

39 ,00
34,00
26 ,00
28 ,00
36 ,70
36,00
53,20
25,00
29 ,00
25 ,00
39 ,30
19,60
35 ,00
56,70
35,00
38 ,00
39,60
34 ,00
40 ,00
40,00
25,00
35,00
28,00

35,00
34,00
26,00
28,00
41 ,70
32,00
41,30
25,00
29,00
25,00
37,50
19,60
35,00
56,00
35,00
36,00
37,40
34,00
40,00
40,00
25,00
35,00
28,00

35,00
32 ,00
26,00
28 ,00
40,00
28,00
41,30
25,00
29,00
25,00
37,50
19,60
35,00
51 ,60
35 ,00
34,00
37,40
34,00
40 ,00
40 ,00
25 ,00
35 ,00
28,00

31,00
32,00
26,00
29,00
36,70
24,00
41,30
29,00
24,00
25,00
37,50
19,60
35,00
51,60
35,00
30,00
35,20
34,00
40,00
29,00
25,00
35,00
28,00

31,00
30,00
26,00
29,00
36,40
20,00
40,30
28,00
24,00
25,00
37,50
19,60
35,00
38,30
35,00
28,00
35,20
34,00
37,50
29,00
25,00
35,00
28,00

31,00
30,00
26,00
29,00
35,40
16,00
40,30
28,00
15,00
22,00
30,40
19,60
35,00
38,30
34,50
28,00
33,00
34,00
35,00
25,00
25,00
35,00
28,00

31,00 28,00
30,00 30,00
26,00 26,00
29,00 29,00
35,40 35,40
12,50 12,50
38,30 37,30
15,00 15,00
15,00 15,00
19,00 15,00
30,40 30,40
19,60 17,60
35,00 35,00
39,60 38,30
34,50 34,50
27,00 19,00
33,00 27,50
34,00 34,00
35,00 35,00
25,00 19,00
25,00 25,00
35,00 35,00
28,00 28,00

26,00
28,00
24,00
26,00
33,80
12,50
37,30
10,00
15,00
15,00
30,40
17,50
35,00
38,60
31,60
19,00
27,50
25,00
32,00
19,00
25,00
35,00
28,00

24,00
28,00
23,00
26,00
33,30
12,50
37,30
10,00
15,00
15,00
29,60
17,50
35,00
38,60
29,00
19,00
27,50
25,00
29,00
19,00
25,00
35,00
28,00

-17,00
-6,00
-3,00
1,00
-3,40
-27,50
-14,90
-15,00
-14,00
-10,00
-11,30
-2,10
0,00
-18,20
-6,00
-21,00
-12 ,10
-9,00
-11,00
-21,00
0,00
0,00
0,00

33,00

33,00

31,00

31,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

-3,00

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

35,00
38,00

35 ,00
38,10

34 ,70
37 ,80

33,90
36,70

33,30
35,90

32,10
35,30

31,10
33,80

29,70
32,60

28,70
31,90

27,40
31,40

26,20
30,00

25,80
29,50

-9,20
-8,50

30,60

30 ,40

30 ,20

29,60

29,60

27,40

27,10

25,50

23,80

21,50

20,60

20,30

-10,30

Zdroj dat: EUROSTAT
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Graf 2: vývoj
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Tabulka 5 ukazuje, jakým
na celkových da ňovýc h
ukazují, že datl ze
p ř íjm ů

po m ěrem

příj mech

se

daň

ze zisku, klasifikovaná dle OECD, podílí

jednotlivých členskýc h

z isků spo lečn ostí nepřed stavují

států

pro

Evropské unie. Statistická data

členské

státy zásadní zdroj jej ich

do státního rozpočtu .

Problémem

da ň ov é

výpočet,

kvóty jako porovnávajícího parametru je její

a to

daňový

výnos/hrubý domácí produkt. Výsledné č íslo tedy závisí na tom, co vše se zahrne pod
ukazatel da ň , a dále na tom, jak dobře je odhadnut či vykázán hrubý domácí produkt dané
země. 8 2
Někteří autoři

tento trend přisuzují da ňové konkurenci, která vede jednotlivé státy

k přesunu zdanění na méně mobilní faktory, jakýmije spotřeba a práce.

83

Mezinárodní srovnání da ňových kvót mů že být problematické z následujících příči n - odhad HOP m ů že být
r odhodnocen d ů sled kem existence šedé ekonomiky. Da ň ová kvóta nezahrnuj e daňové výdaje.
3 Např. Janeba ( 1995), Mintz (1999).
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Tabulka 5: Dai10vá kvóta členských st át ů EU v roce 2003 dle klasifikace OECD
poměr
Daně

vybraná daň/HDP (%)
2003

z

příjmů

fyz.
osob
(1100)

Stát
Belgie
Česká republika

Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotvsst«:
Lucembursko
Maďarsko

Malta
Německo

Nizozemí
Polsko
Poriucelsko
Rakousko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko

Švédsko
Velká Británie

14,30
4,90
25,60
7,00
13,90
7,60
7,90
10,80
4,50
5,90
6,60
7,10
7,30
6,60
8,50
6,90
4,40
5,80
9,90
4,90
3,30
6,00
6,50
15,80
10,20

ze

Sociální

Daň

pojištění

zisku
(1200)

(2000)

14,40
16,40
1,20
11 ,50
12,00
16,40
4,40
12,70
7,10
9,00
8,60
11 ,50
11,70
6,80
14,40
14,10
14,10
11,70
14,50
12,90
12,30
14,90
12,30
14,70
6,60

Sazba daně
ze zisku
společností

v%

3,40
4,60
2,90
1,70
3,50
2,50
3,80
2,90
4,40
1,50
1,40
7,90
2,20
4,70
1,30
2,90
1,80
3,20
2,20
3,30
2,80
1,90
3,10
2,50
2,80

34,00
31,00
30,00
26,00
29,00
35,40
12,50
38,30
15,00
15,00
19,00
30,40
19,60
35,00
39,60
34,50
27,00
33,00
34,00
35,00
25,00
25,00
35,00
28,00
30,00

,

" "
Zdroj : "I'IXAdministration
111 OI:C D 'Ind Selected Non-OECD Countries: Comparative lnformation Series (2006); Eurostat

Pro úplnost tabulka 6 ukazuj e daňovou strukturu jednotlivých č lenskýc h stá t ů OECD.
Na zák l adě těchto dat je patrné, že daně ze zisku nejsou hlavními daněmi , které plní jednotlivé
státní ro zpočty.
Jak vyplývá z tabulky, v mezinárodním srovnání je pro Evropské daňové systémy typické,
že na celkovém poměru daní se daň ze zisku společností podílí jednomístnou cifrou oproti
jiným státům, jako je např. Austrálie, Japonsko či Nový Zéland, kde daně ze zisku spo lečností
tvo ří větš í část

celkových d aňo vých p ř íjmů .
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Tabulka 6' Daňová struktura zemí OECD (7003)
Celkový
dal'lový
výnos

Da ňov á

Danil z
%z
HDP

p ř íjm ů

fyzickýc
h osob

Danil ze
zisku
spo leč n

struk tura % celkových da ň ov ý ch

Přts pévek

ostí

Zarnéstnanci

e
í republika
ko
o
:ie

nbursk»
Irsko
~cko

~
P-l

O

'ro
.....
tll

' (1)

..:.:

tem!
o

~

(1)

~

!~alsko

'/sko

,

Ilsko
'!lsko
:ko
,Británie
-álie
ia
sko

::J
I:J.:I

.t:>

I

'..E
'Jl

~o

Zélmzd

co

''..:.:~"'

<;j

>w
~

Irsko
:ko

45,42
37,73
48,34
44,78
43,37
29,7 0
43,08
41,25
38,54
35,49
38,76
34,17
37,08
43,09
35,66
31,05
34,86
50,57
35,56
31,63
33,75
25,30
25,34
19,04
34,88
43,41
29,51
32,76
25,58

31,43
13,05
53,06
31,01
17,48
26,46
25,11
17,10
18,94
23,89
17,87
12,84
15,77
23,06
13,72
'10,77
18,6 0
31,28
28,68
38,48
34,60
17,52
12,66
26,50
41,85
24,77
34,34
15,73
35,28

Danilze
služeba
zbožl

na sociální pojišt ě ní

7,44
12,27
5,94
7,71
5,74
12,88
6,62
19,15
5,83
3,55
7,61
5,33
8,71
5,12
9,19
9,12
9,00
4,99
7,82
16,75
10,40
13,04
15,33

..
13,59
18,55
8,52
7,97
8,06

9,88
9,86
2,42
4,78
9,55
4,66
5,44
'12,37
6,11
17,70
17,38
41,37
31,66
13,84
14,37
9,39
5,58
5,70
7,52
0,00
6,32
16,52
11,66
16,94
0,00
7,78
12,03
7,31
11,73

Nejvyššt sazba danil z

výnosů

pHjmů

Danil z
Ostatní

CELKE

p říj m ů

da ně

M

fyzickýc
h osob

Za městnava tel

19,13
27,98
0,08
20,10
25,70
9,23
20,65
12,35
24,05
19,87
11,56
"

,.

15,87
16,52
28,40
24,93
22,88
10,28
0,00
8,59
17,55
7,87

..
0,00
13,81
11,60
9,51
13,27

%

24,62
29,67
33,03
31,95
25,50
38,38
25,68
28,09
39,40
29,41
31,76
35,81
36,72
28,19
35,84
36,18
28,18
26,27
32,71
29,67
26,13
20,32
37,13
52,51
35,24
31,21
23,31
49,46
18,17

7,49
7,17
5,46
4,44
16,04
8,39
16,50
10,93
5,68
5,58
13,83
4,65
7,14
13,91
10,36
6,15
13,71
8,88
12,99
15,10
13,96
15,04
15,36
4,06
9,31
3,88
10,19
10,02
13,48

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Danil ze
zisku
spolecnos
tf

%

45,11
28,00
54,33
51,12
37,94
42,00
41,40
33,93
55,88
47,47
52,00
26,22
35,60
42,89
33,60
38,00
45,00
56,17
40,00
48,50
46,41
47,15
36,66
29,11
39,00
47,50
37,62
40,60
41,42

Zdroj:

Rcvcnuc Statistics, 1965-2005, OECD, Paris, 2006;
Taxing Wages, 2004 /2005 , OECD, I'aris, 2006;
OECD in Figures 2006-2007 - OECD © 2006 - ISBN 9264022635

Probl ém em p ři poro vnání daňového zatížení v jednotlivých č lenských státech je různost
jedn otli vých z ákladů d aně, což ve výsledku může pro spo lečnost znamenat, že zaplatí menší
daně v zemi s vyšš í saz bou daně než ve státě se sazbou nižší.

Příčinou tako vého stavu je různ á konstrukce daňových systémů v jednotlivých členskýc h

státech.
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33,99
31,00
30,00
29,00
35,43
12,50
34,00
30,38
18,00
40,22
34,50
27,00
33,00
34,00
35,00
25,00
35,00
28,00
30,00
30,00
36,60
40,90
29,70
34,00
33,00
28,0 0
24,10
30,00
39,40

4 Mezinárodní smlouvy a jejich dopad na
právnických osob

daň z příjm ů

4.1 Mezinárodní dvojí zdanění a jeho příčiny
zdanění

Dvojí

dvojnásobnému
zdanění

či

se

obecně

definuje jako situace, kdy se stejný

vícenásobnému

se naopak nepovažuje

zdan ění

případ ,

předmět daně

podrobuje

stejnou daní, nebo daní podobné povahy. Za dvojí

kdy je stejná transakce zatížena

d věma

odlišnými

daněmi , jelikož se jedná o dva r ůzn é předměty dan ě. ř"

Mezinárodní dvojí

zdanění

ekonomické ani fiskální

není primárně

důvody.

způsobeno

Vyplývá z široce pojaté konstrukce

v jednotlivých státech, jakož i z vymezení zdanitelných
se o důsledek

střetu

zájmem zákonodárce a nemá

domicilu

zd roj ů daňových nerezid entů.

dvou nebo více daňově právních syst émů

V podstatě existují dva druhy mezinárodního dvojího

d aň o vého

přím é

Jedná

různ ých stá tů .

zd aně n í,

a to právní a ekonomické.

Právní dvojí zdanění 8 5 je charakterizováno jako vymáhání srovnatelných daní od jednoho
daňového

poplatníka ze stejného předmětu

daně

a za stejné období ve dvou nebo více státech,

tedy například v případě , kdy zisk daňového subjektu zdaňují
Ekonomické dvojí
poplatníky na
dvěma

základě

záro ve ň

zdanění

vzniká tehdy, jestliže

různé

stejného

předmětu daně. Příkladem může

podniky nadnárodní spol ečnosti a stát, který zdaň uje

dva státy.

státy uvaluj í
být

příjemc e

d aň

napříkl ad

na

r ů zn é

platba mezi

této platby, ji považuje

za zdanitelný licenční poplatek, zatímco stát platícího podniku na ni pohlíží jako
na kapitálovou platbu bez možnosti uplatnitji jako daňový náklad.
Jestliže daný stát neučiní kroky k odstranění nebo k omezení dvojího zdanění ve vlastní
legislativě

a není-li uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, vede ke dvojímu zdaně n í

jakákoliv situace, při které má daný ekonomický subjekt příjmy na území dvou států,
nebo dokonce příjmy jen z územíjiného státu, než ve kterém má daňový domicil.

Například v českém prostředí m ů že být příkladem prodej nemovitosti, kdy je placenu d a ň .z pfe~?du
nemovitosti na straně prodávajícího a současně při nedodržení časového testu dle zákona o dam z p ř íjmu
je příjem z prodeje zatížen ještě daní z příjmů.
84
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P říčin y

mezinárodního dvojího zd aně n í :
Vnitrostátní p ředpi s y více států konstruují neomezenou d aňo vou povinnost urči té ho
poplatníka z ce l osvětovýc h

příjm ů

a na poplatníka se ve více státech pohlíží jako

naj ejich da ň o v ého rezidenta.

Stát, v n ěm ž má poplatník zdroje
svých

z á kon ů

a zdaní pouze

p řijm ů ,

příjmy,

které

Ale stát, který poplatníka eviduj e jako
nepřihl édn e v ůb ec

Jednostranná

něj

pohlíží jako na nerezidenta podle

mě l daňový
daňového

poplatník na jeho území.

rezidenta, k tomuto

zdaně n í

nebo pouze ve velmi omezené míře.

4.2 Jak zamezit dvojímu

4.2.1

na

zdanění?

opatření

Stát rezidenta omezí dvojí zdanění jednostranným opatřením ve svých vlastních
zákonech.86

4.2.2

Dvoustranná opatření zabraňující dvojímu zdanění

Dvoustrannými opatřeními jsou smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V těchto smlouvách
se určují přesná kritéria, podle nichž se právo na zdanění přizná jednomu ze smluvních států,
nebo se

při zná omezené právo na zdanění daňových nerezidentů, čímž dojde k dohodě

o ro zd ělení

daňového

výnosu mezi smluvní státy.

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění však neodstraňují dvojnásobné zdanění zcela,
zamezují souběžnému da ňovému domicilu a většinou pouze minimalizují dopady
na da ňov ého poplatníka.
Smlouvy neumo ž ňují da ňov ým poplatníkům, aby si zvolili, jaký příj em budou danit v tom
či

onom státě.

Dle definice OECD.
Přfkladem může být český zákon o dani z přljm ů platný do 31. 12. 2000, kter ý v § 38 písm, f stanovoval,
že u nesmluvnfch států se uplatnf metoda prostého zápočtu .

85

86
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Smlouvy o zamezení dvojího zdanění je možno též chápat j ako kooperaci mezi danými
státy a jako pareto efektivní řešení daňové konkurence, jak ve své studii dokazuje napříkl ad
Janeba (1995).

4.3 Sml ouvy o zamezení dvojího

4.3.1

zdanění

Mod elové smlouvy o za mezení dvojího zdanční

Daňové smlouvy na zamezení dvojího zdanění bývají většinou uzavírány jako smlouvy

bilaterální, ve výj i mečných případech ijako smlouvy multilaterální.
Jako podkl ad pro vznik těchto smluv používaj í zúčastněné státy Modelovou smlouvu
OECD

87

o zamezení dvojího zdanění příjmů i maj etku, případně používají obdobnou

Modelovou smlouvu OSN.
Zatímco model OECD (Model Tax Convention on Income and Capital) akceptuje zdanění
příjm ů

v zemi sídla č i b ydli ště datlo vého poplatníka, model OSN (United Nations Model

Double Taxa tion Convention between Developed and Developing Countries) klade důraz
na zdaněn í

p říjm ů

v zemi jejich zdroje.

Oba modely se natolik p řibli žují a rozdílnost v modelových smlouvách je tak malá, že nyní
převl ád á

spíše model OECD, který se modifikuje o ustanovení z modelu OSN.

i) Struktura M odelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění vypadá následovn ě .ř"
článek

1

2
3
4
5
6
7
8

obsah článku
Osoby, na které se smlouva vztahuje
D aně, na které se smlouva vztahuje
Všeobecné definice pojm ů
Rezident
Stálá provozovna
Příjmy z movitého majetku
Zisky podnikli
Mezinárodní doprava
Věcny

obsah čl án ku v Aj
PERSONS COVERED
TAXES COVERED
GENERAL DEFINITIONS
RESlDENT
PERNAMENT ESTABLISHMENT
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
BUSSINESS PROFITS
SHIPPING, INLAND WATERWAYS
TRANSPORT AND AIR TRANS PORT
Věcny

OECD _ Organisation for Economic Cooperation and development (Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj) vznikla v roce 1961 jako nástupnf organizace OEEC (Organization for European Economic
Cooperation). Ta vytvoři la první návrhy smluv zamezující dvoj ímu zdaně n í již v roce 1955. OECD sdružuje
hospodářsky nejvys pěl ej š í státy světa. Proto mají výsledky jejích analýz, vytvořená fungujfcf mezinárodní
spolupráce a další spo lečné výstupy ve formě dokumentů a doporučen í významný vliv. OECD úzce spolupracuje
se zástupci j ednotlivých vlád v oblasti ekonomické, fi skální i daňové. Nezanedbatelné jsou i její vytvořené
statistické databáze ekonomických a sociálních údajů. Podle metody OECD se stanovuje daňová kvóta a OECD
vyhodnocuje a sleduje další daňové aspekty jednotlivých zemí.
88 Blíže viz příloha 9.
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Sdružené podniky
Dividendy
Uroky
Lic enční poplatky
Zisky ze zcizení maietku
Nezávislá podnikání - smazán

9
10
II

12
13
14

Zaměs tnán í

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tantiémy
U m ě lc i a sportovci
Penze
V eřejn é funkce
Studenti, profe so ři a výzkumní
pracovníci
.Jiné příjmy
Majetek
Zamezení dvojího zdanění

24
25
26
27

Zásada rovného zacházení
Rešení p ř ípad ů cestou dohody
Vým ěna informací
Spolupráce na zaj ištěn í d aně

28

Diplomaté a konzulární úředníci

29
30
31

Uzemní působ no st
Vstup v platnost
Výpověď

ASSOCIETED ENTERPRISES
OIVIDENDS
INTEREST
ROYALTIES
CAPITAL GAINS
INDEPENDENT PERSONAL SERVI CES deleted
INCOME FROM EMPLOYMENT
OIRECTORS' FEES
ARTISTES AND SPORTSMEN
PENSIONS
GOVERMENT SERVICE
STUDENTS
OTHER INCOME
CAPITAL
METHODS FOR ELlMINATlON OF
DOUB LE TAXATlON
NON-OISTRlBUTlON
MUTUALAGREEMENTPRO CEDURE
EXCHANGE OF INFORMATlON
ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF
TAXES
MEMBERS OF OIPLOMATIC MISSIONS
AND CONSULAR POSTS
TERRlTORlAL EXTENS ION
ENTRY INTO FORCE
TERMINATlON

Text Modelové smlouvy OECD spol ečně s Komentářem k Modelové sm lo uvě dávají
podrobný návod k uzavírání jednotlivých smluv a k jejich interpretaci v praxi. Modelová
smlouva OECD a komentář k ní se neustále vyvíjejí, jak si to žádá mezinárodní daňo v á praxe.
Zatím poslední novela Komentáře k Modelové sm louvě OECD byla zveřejněna v červn u

2005 .89
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění vycházejí zjednotlivých daňo vých záko nů
smluvních st át ů , a i když jsou právně nadřazeny místním daňo vým zá ko nů m , nemohou
mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění stanovovat daňovou povinnost rezidentů m
smluvních států nad rozsah, který je stanoven ve vnitrostátním daňovém předpisu.

89 Nyní probíhá další p řiporn ínkov á n í a návrhy na změny. Plánované vydání nové modelové smlouvyje na rok
2008. Blíže viz n apřík lad aktuální debata o změ nách některých č l á nků OECD (2007).
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Možnost daná smlouvou s ohledem na národní legislativu se stane povinností,
pokud smluvní stát s právem na zd anění daný příj em ze zákona zdaňuje, nebo nebude využita,
pokud stát s právem na zdanění daný příj em dle svých zá ko n ů
Při č te n í

nezdaňuj e .

modelových smluv je nutno mít vždy na zře te li, že slovo

znamená slovo "musí". Smlouvy nedávají
jednozn ačně

poplatn ík ům

.m ů ž e"

ve smlouvách

žádnou možnost volby,

hovo ří

zcela

a vždy je jasné, ve kterém smluvním státě a jak bude p říj em zdaně n.

Význam slova "musí" úzce souvisí s principem modelových smluv, které stanovuj í přesné
podmínky, za nichž má jeden nebo druhý smluvní stát právo na zdaněn í konkrétního

příjmu

a případně i v jaké maximální výši.
Smlouvy
nezdan ění ,

kromě

zamezení dvojího

tedy da ňo v ým

únik ům ,

zdaněn í

se snaží zamezit i

kterým mezinárodní

zdaně ní

případnému

dvojímu

nahrává.

ii) Obecná ustanovení Modelové smlouvy OECD

Smlouva v čl ánku 1 vymezuje, na jaké osoby se vztahuje. Smlouva se vztahuje na
rezidenty obou
V ěcn ý

daň o vé

st át ů.

obsah smlouvy je upraven

článkem

2-

Daně ,

na které se smlouva vztahuje.

Smlouvy zde obsahují vymezení přím ých daní obou smluvních států k datu jejich podpisu
a potvrzují, že se budou aplikovat smluvní ujednání i na jakékoli obdobné d aně , jestliže dojde
ve smluvních státech ke změnám .
Č lánek

3 vymezuje základní pojmy, které se ve smlouvě používají. Pokud něj aký pojem

není ve sm l o u vě vysvětlen, je potřeba se ří d i t právem daného smluvního státu.
Závěrečná ustanovení obsahují články upravující územní působno st smlouvy, zp ůsob

jejího provád ění , vstup v platnost s možností její výpovědi .
iii) Význam Komentáře k Modelové smlouvě OECD

Modelová smlouva OECD a k ní navazující Koment ář jsou vydávány v anglickém
a francouzském jazyce.ř" Poslední verze smlouvy a komentáře byly vydány naposledy
v červnu roku 2005.
Jednotlivé komentáře k Modelové smlouvě OECD jsou významné jako vodítko, které
vyplývá ze zkušeností mnoha států s uplatňováním jednotlivých ustanovení smluv. Ko mentáře

90

Oficiální překlad do češt i ny nebyl nikdy vydán.
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ale nejsou p řím ým pramenem práva, nejedná se o závazný právní předpi s . Jednotlivé smluvní
státy nejsou tedy povinny se komentářem řídit, ale mohou jej používat jako výkladový
pro střed ek p ři řeše n í p řípadn ých spo rů

vyplývaj ících ze smluv a z praxe mezinárodního

zdaněn í.

4.3.2

Metody pro zamezení mezinárodnímu dvojímu zdanění:
zápo č et dan ě

vynětí příjmů

ze zd a nění

zahrnutí zaplacené daně v zahran ič í do d aňo vě uznatelných výdajů

4.3.2. 1 Zápočet

Ve

státě ,

veškeré

daně

(Credit system)

v něm ž má poplatník daňo vý domicil, je povinen do d aňového

příjm y ,

poplatníkovi

které jsou

umo ž ňuj e,

předmětem d aně , ať

aby si daň

vypočtenou

přiznání

zahrnout

již byly dosaženy kdekoli. Metoda

dle jeho celosvěto vých

zaplacenou v zah ran ič í dle smluv o zamezení dvojího

zdaně ní ,

příjmů

zápočtu

snížil o d aň j iž

jež jsou mezi danými státy

uzavřeny.

V mezinárodní praxi se užívají dvě metody zápočtu :
Zápo čet

úplný (Full credit) - ujednání o úplném

zápo čtu

zavazuje smluvní státy,

aby navzájem akceptovaly celou daň zaplacenou z určitého příjmu ve státě , kde je
zdroj

těchto příjmů.

Zápo čet prostý

(Ordinary credit) - tento postup vyl učuje , aby vysoké zdanění ve státě,

v něm ž je zdroj zdanitelných př íjmů , nevedlo k neúměrnému snížení daňového výnosu
ve státě, kde má poplatník daňový domici!. Prostý zápočet předpokládá zahrnutí
zahraničních příjmů do daňového základu a započtení daně zaplacené v zahraničí.

Omezuje však zápočet zaplacené zahraniční daně pouze do výše, která by odpovídala
zdanění

v jeho rezidentním státě.
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4.3.2.2 Vy ně tí příjmů ze zdanění (Excmption)

Podstatou

vynětí

j e, že stát rezidenta

určité příjmy

dosažené ve

státě

zdroje

příj m ů

nepodrobí žádnému zdanění.
Metoda vy nět í má d vě základní podoby:

Vynět í

úplné (Full exemption) - příj em ze zdroj ů v zahrani čí , který podléhá této

metodě ,

se nebere

vůbec

v úvahu při

zdanění

dalších

příjmů

v zemi, kde je daňo v ým

rezidentem.

Vynět í

s výhradou progrese (Exemption with progression) - ve

se vyjímaný
zdanění

příjem

do základu

daně skutečně

nezahrnuje, ale

při

s tátě

rezidenta

stanovení míry

ostatních p říjm ů se k němu přihl édne.
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Schéma 4: Metody zamezení dvojímu zdanění
Toto schéma je seřazeno se stupně , od nej více výhodné metody pro poplatníka po metodu
pro poplatníka

nejméně

výhodnou.

P - znač í příj em
T - značí da ň

Stát dWlové rezidence poplatníka

Metoda
Vynětí

Stát, v němž mápoplatník zdroje piijm ů

úplné

Vynětí

s výhradou
progrese

PR

*

TR

Zápočet

...................

I

r

...............

VLIV
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Zápočet
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Pz
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+
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4.3.2.3 Zahrn utí zaplacené daně v zahraničí do daňově uznatelných výdajů

Spíše než o metodu zamezující dvojímu zdanění se jedná o zmírnění dopadů dvoj ího
zdanění. Lze ji uplatnit, pokud se ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění nepoužívá

metoda v yn ětí .

Janeba (1995) konstatuje a dokazuje, že pro státy je lepší využívat metodu zápočtu
před

metodou

vyn ětí ,

jelikož nevyžaduje harmonizovan é d a ňov é sazby a při spolupráci

st á t ů

je opt imálněj ší pro alokaci zdrojů .
4.3.3
Při

Daňový

rezident
zdanění

mezinárodním

je

potřeba

si klást otázku, kdy má dan ý subjekt daňo vě-právní

vztah k danému státu?
Odpo vědí může

být: "Pokud se

daňový

subj ekt zdržuje na území daného státu

určitou

dobu, nebo na území daného státu dosahuje příjmů. "
Při uplatňování daně z příjmů v rámci mezinárodního zdan ě n í" se rozlišují daňoví
rezidenti a

daňoví

nere zidenti.

Obecně , daňovým
daň o vou

povinností

rezidentem daného státu je poplatník s celosvěto vou (neomezenou)

vůč i

tomuto státu. Jeho

daňová

povinnost se vztahuje jak na

příjmy

plynoucí z tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zahranič í.
O daňovém rezidentovi se též často mluví i jako o osobě s daňovým domicilem v určitém
92

státě .

Je d ůl ežité rozlišovat mezi pojmy daňový rezident a rezident daného stáhl. V právní
terminologii se pojem rezident používá v souvislosti s určením státní příslušnosti nebo
trvalého pobytu. Pro da ňov é otázky se daňový rezident vymezuje zcela od li šně, a to pouze
ve vztahu k da ňov é povinnosti. Da ňový domicil poplatníka čas to souvisí s pobytem
č i hospodářskou činností

na určitém území.

Daňový nerezident daného státu je naopak poplatník s omezenou daň ovou povinností.

Jeho da ňov á povinnost vůči tomuto státu je omezena výhradně na příjmy ze zdroj ů na území
tohoto státu.

91 A ť

j iž na zák ladě místnfch zákon ů o dani z příj mů, nebo na zák ladě smluv o zamezení dvojího zd aněn í.
Daňov ým domicilem jsou myšleny podmínky stanovené. národním zákonem nebo smlouvou o zamezeni
dvojího zdanění, které určují, zda-Ii je poplatník daňov ým rezidentem daného státu nebo ne.

92
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Zde nastává menší komplikace, pokud poplatník je da ň ov ým rezidentem nejen jednoho
státu, ale i státu druhého, a pokud předpokládáme, že dané státy nemají mezi sebou uzavřenou
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tak m ůže nastat situace, že daňový poplatník odvede
daň

dvakrát. A vzniká tedy dvojí zdanění.

4.3.4 U rč en í daňového rezidentství

i) p říklad v nitros tátní definice daňového rezidenta - právní úprava ČR

Zákon o dani z

příjmů

definuje v § 17 odst. 3 da ňov é rezidenty následovn ě :

Poplatníci, kteii mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se
rozumí adresa místa, ze kteréhoj e poplatník i izen (dálej en sídlo ' J , mají daňo vou povinnost,
1J

která se vztahuj e j ak na piljmy plynoucí ze zdroj e na území České republiky, tak i na piijmy
plynoucí ze zdrojů v zahran ičí.
Co v lastně znamená termín místo vedení?93
Tento termín specifikuje Ministerstvo financí ve sdělení č .j . 2511122 867/2000:

Místo vedení lze definovat jako místo, kde jsou ve skutečnosti prováděna klíčová ildíci
a obchodní rozhodnutí, která jsou nezbytná k provádění pr ůmyslov é a obchodní činnosti
podniku jako celku a která nemohou být na nižších úrovních řízení měněna, Místo vedení je
obvykle místem, kde i editel spole čnosti nebo skupina jejích piedstavitel ů (správní rady)
piijimá svá rozhodnutí, jinými slovy místem, kde jsou určovány činnosti, které mají být

provedeny podnikem jako celkem, Je št ě obecněji je lze definovat j ako místo, kde je
formulována a odkud je naiizov ána praktická politika podniku s konečným účinkem. V tomto
místě se také běžně nachází piim ěien é věcné a personálnívybavení pro takovouto činnost.

Podle zmiňovaného sdě lení Ministerstva financí pojem vedení společnosti definuj e jedno
z kritérií, na jehož zák l adě vzniká daňově-právní vztah mezi určitým subjektem a státem,
na jehož území se nachází místo vedení.

93

V angI'Je k ém překladu .pl ace ofmanagement" .
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Jedná se o existenci tzv. daňové rezidence (domicilu), která je určující pro vznik
neomezené d a ň o v é povinnosti."
Tento výraz je j iž dlouho so učástí českého daňového práva prostřednictvím mezinárodních
daňo vý ch smluv (svou povahou spadá zejména do jejich č lánku 4, na jehož zák ladě

je posuzována d aňová rezidence). Pojem místo vedení byl násl edně zapracován do novely
zákona o dani z p říjm ů , která vstoupila v platnost 1. 1. 2001 pod číslem 492/2000 Sb.
Zavedením tohoto pojm u do naší legislativy jsme se přiblížili právní úpravě zemí OECD.
Cílem zavedení pojmu místa vedení je předevš ím poskytnutí správc ů m daně další nástroj
v postupu proti

da ň o v ým ú n i ků m

podstatou je, že se subje kt
právního

řád u

než v

m ístě ,

formou spekulací

fo rmá l ně právně

v n ěmž

či zas třenéh o

stavu, jejichž hlavní

zaregistrovává v místě jiném a podle jiného

sku tečně p ůscbí

a jehož

prostřednictvím

jsou generovány

zdanitelné příjm y.
Ve výše uvedených souvislostech se má na mysli "hlavní" vedeni'" na rozdíl od vedení
"lokálních", která

mů že

podnik mít ve svých o rganizačn ích jednotkách umístěny jak na území

daného státu, kde j e d aňo vým rezidentem, tak i v zahraničí.
Je

zřej mé,

že podnik

míst vedení, kterých
daňo vých

mů že

mů že

mít pouze jedno místo hlavního vedení, na rozdíl od lokálních

být více. Lokální vedení jsou potom považována ve smyslu

smluv za stálou provozovnu.

Právnické osoby jako

d aňoví

nerezidenti jsou opět vymezeny negativně, jako ty, které zde

nemají sídlo a nej sou fyzickými osobami. Zákon o dani z př íjmů v § 17odst. 4 uvádí:

Poplatníci, kteii nemaji na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se
vztahuje pouze na piijmy ze zdrojů na území České republiky.
ii) definice daňového rezidenta na základě smluv o zamezení dvojího zdanění

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění používají vesměs shodný postup pro určení
daňo vého

rezidenta.

Tento postup má přednost před národním vymezením." Pro ilustraci je uvedena citace
z Modelové smlouvy OECD, která je obsahově shodná nebo téměř shodná s většinou
uzavřených mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění.

Tedy ze všech celosvětových příjmů.
ss V anglickém překladu "place oť effective management".. _. .
V české m případ ě před ustanoveními v § 17 zákona o dam z př íjmů.
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Smlouva v první řadě odkazuje na vymezení daňových rezid entů tak, jak jej definují
zákony smluvních s tá t ů, jestliže se toto vymezení opírá o místo vedení či jiné kritérium.
Znamená to, že pokud ze samotné legislativy určitého smluvního státu

da ňový

domicil pro

poplatníka nevzniká , nemů že se stát da ň o vým rezidentem tohoto státu ani prostřednictvím
smluv o zamezení dvojího zdanění.
Smlouva k tomu v č l án k u 4 uvádí:

Pro

účely

této smlouvy

ozna čuje

výraz " rezident jednoho smluvního státu " každou osobu,

která je podle z ákon ů tohoto státu podrobena v tomto

státě zdanění

z důvodů svého bydliště,

stálého pobytu, místa vedení nebo j akéhokolijiného podobného kritéria, a zahrnuje také tento
stát, j eho nižší sprá vní útvar nebo místní úi ad. Tento výraz však nezahrnuje osobu,
kteráj e podrobena dani v tomto státě pouze z piljm ů ze zdrojů v tomto

státě

nebo z majetku

v tomto státě umíst ěn ého.
Právnické osoby mají ve smlouvách o zamezení dvojího zdan ění urč en daňový domicil
podle sídla, tedy prakticky shodně jak je to vymezeno v § 17 zákona o dani z příjmů. Rozdíl
je v tom, že formální sídlo zde nehraj e žádnou roli .
Modelová smlouva OECD k tomu v čl ánku 4 odst. 3 uvádí:

Jestliže podle ustanovení odstavce 1 osoba jiná než fyzická je rezidentem obou smluvních
st átů, bude se předpokládat, že je rezidentem pal/ze toho státu, ve kterém je sídlo j ejího
skut e čn ého

vedení.

V praxi se m ů že vynořit problém při dokazování skutečného místa vedení, jelikož každý
stát je motivován udržet si ve své fiskální sféře daňový domicil subjekt ů, které jsou formálně
usídleny na území druhého státu především z toho d ůvodu , aby využívaly některé zvýhodn ěné

daňové režimy. Pro dané daňové orgány však není snadné dokazovat místo vedení,
jelikož jsou to právě ony, které musí předložit důkazy, že dané místo vedení se nachází
najejich území a ne například na území státu, v němž je daňový subjekt oficiálně registrován.
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4.4 Zdaňování zisků právnických osob dle smluv o zamezení dvojího
zdanění

4.4.1

Zisky podniků a zdanění stálé provozovny

Podle vnitrostátní legislativy o bec ně platí, že jakékoliv zisky z podnikání podléhají zdaně ní
buď

z dí'I vodí'I, že se jedná o zisky

da ň ového

rezidenta, nebo že zisky vznikly ze zdroj II

na území daného státu.
K líčový m
zdanění

principem obsaženým ve smlouvách o zamezení dvojího

aktivních

p říj m ů da ňových ne rezid ent ů

pouze na

případy,

zd anění

je omezení

kdy tyto zisky

sp lň uj í

parametry vzniku stálé provozovny.
Zisky, které byly dosaženy

p řed

vznikem stálé provozovny, se na území smluvního státu

zdroje dle dohod nedaní ve státě zdroje. Pokud

d a ň ovým rezid ent ům

smluvních st á t ů vznikne

stálá provozovna na území j iného smluvního státu, jejich příjmy jsou v daném státě daněn y
pro st ředni ctv ím d a ň ov éh o p ři zn ání.

V Modelové sm louvě OECD a ve většině smluv je obsažen článek 7, podle něj ž platí,
že zisky podnik ů jsou zdaňov á ny ve státě, ve kterém je jejich příj emce da ňov ým rezidentem,
pokud ve státě zdroje nevznikla stálá provozovna." V případě vzniku stálé provozovny má
právo zda nění i stát zdroje a uplatňuj e se příslušná metoda zamezující dvojímu zdanění.
Koncept stálé provozovny bývá v poslední době podrobován kritice jako zastaralý,
protože je do něj stále těžší "napasovat" nové formy podnikání využívaj ící větší mobilitu
pracovních sil i výrobních faktor ů , Ale zatím nebyly navrženy žádné praktičtěj ší možnosti pro
vymezení d aňov é povinnosti.

Přesněji se definicí stálé provozovny zabývá článek 5 modelových smluv OECD
o zamezení dvojího zd anění.

Pro uj asnění jsou zde vymezeny pojmy "stálá provozovna", "organizačn í složka" a "provozo~na." .
Pojem "stálá provozovna" není žádnou institucionální formou podnikání, nýbrž ~ouze j my~ .ozn.ačen ím
pro povinnost da ň ov ého rezidenta k dani z př íjm ů . Stálou provozovnu nelze zal~žlt, ale vzniká vyhradně
z důvod ů sp lnění zákonných kritérii určité činnosti daňového nerezidenta ve státě ~droje.
"
Pojem "organizační složka" naopak souvisí s institucionálnf organizovaností pod~lkání zahr~llIčmch sp~leč~ostí.
Je sice obvyklé, že j e organizační složka zároveň i stálou provozovnou,. stejně t.ak muže nastat 1 pn~ad,
kdy organizačn í složce povinnost k dani z př íjmů vzniklých ve státě zdroj~ n.evzmká. Oprávnění zahran i ční
osoby k podnikání na území (např íklad ČR) vzniká zápisem do obchodního rej střfku,
.
.
Poj em "provozovna" souvisí s registrací zahraničních subjektů k dani .~ přidan é hod~o~ a j~ vymezen jako
místo, kde má takový subjekt personální a materiální vybavení nutné k zaji štěn í ekonomických č inností.
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4.4.2

Stálá provo zo vna

Smlouvy kladou d ůraz na trvalou povahu místa k výkonu činnosti . Modelová smlouva
OECD v čl ánk u 5 odst. 1 uvádí, že stálá provozovna označuje trvalé místo pro podnikání,
ve kterém podnik vykonává zcela nebo zčásti svoji č innost."
Z toho nám plynou tři základní definiční znaky provozovnyr"
lokalizace - existence reálného místa pro podnikání, které je spojeno s nějakou
lokalitou.
či

M ů že

se jednat o spojení s nemovitostí nebo geografickým bodem

prostorem.

stálost - toto místo je stálé a ne pouze přechodné. D ůvody a okolnosti vzniku místa

pro podnikání musí být takové, aby bylo možné hovořit o trvalém účelu .
účel - prostředni ctvím

tohoto místa jsou vykonávány činnosti daňového nerezidenta,

který jej zří d i l , a tyto či nnosti jsou vykonávány ve stálé provozovně nebo z ní řízeny
aktivn ě, zpravidla pomocí vlastního personálu, který přís lušné místo pro podnikání

fyzicky využívá.

4.4.2.1 Lokalizace stálé provozovny

Problém lokalizace stálé provozovny je prakticky vždy spojován se subjekty podnikajícími
v oblasti služeb, jelikož zde je vymezení stálé provozovny složitější. Nověj ší smlouvy
o zamezení dvoj ího zdanění pro tento případ stanovují časové testy, jejichž naplněním vzniká
stálá provozovna bez ohledu na fakt, zda-li ji lze spojovat s konkrétní lokalitou.

4.4.2.2 Stálost provozovny

Pokud se nejedná o podnikatelskou činnost, která dle smluv o zamezení dvojího zdanění
zakládá vznik stálé provozovny při naplnění časového testu (jedná se stavebně montážní
projekty a služby poskytované rezidentem na území druhého státu), nestačí pouze posoudit,
zda-li je provozovna spojena s určitým místem (lokalizace), jelikož podmínkou vzniku stálé
V anglickém
carried on
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překladu ,jixed place oj

bussiness through which the bllssiness ojenterprise is who/ly ar partly

H .
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provozovny je také jeho dlouhodobý účel. Přehled časových lhůt vzniku stálých provozoven
na zák ladě smluv o zamezení dvojího zdanění je uveden v příloze 10.
U výrobních kapacit většinou nebývá problém, ale u poskytování služeb je to často
s lož itějš í.

Pro zajímavo st komentář k modelovým smlouvám OECD uvádí:

Jestliže musí být místo pro podnikání trvalé, n ásleduje z toho také piedpoklad, že stálá
provozovna existuje pouze tehdy, jestliže zai izenl pro podnikání má
trvanlivosti .....Jestliže místo pro podnikání, které bylo na
časo vém u

ú če lu,

se udržuje po takové

časo vé

po čátku určeno

období, které

nem ů že

určitý st upeň

ke krátkému

být považováno

za dočasné, stává se trvalým místem pro podnikání a zpětně i stálou provozovnou.

Na druhé

straně

j e v komentáři

řešen

opačný případ

- tedy

přes pů vodn í záměr

trvanlivosti trvalo podnikání krátkou dobu:

Jestliže zai izeni pro podnikání nebylo ziizeno pouze pro dočasný účel, ml/že zakládat stálou
provozovnu, i když trvalo v praxi j en po velmi krátké období a z důvodů zvl áštni povahy
činnosti podniku nebo v důsledku zvláštních okolností (neúspěch investice) bylo piedčasn ě

likvidováno.
Znamená to tedy, že pokud se posuzuje, zda-li stálá provozovna vznikla, stačí k tomu
i skutečnost, že takový záměr existoval.
Podmínky pro stálost provozovny spl ňují i činnosti, které jsou prováděny přerušovaně.
Komentáře

OECD k tomu uvádějí:

Činnost nemusí být trvalá v tom smyslu, že nedochází k ptetu šeni podnikání, avšak
podnikatelské operace musí byt prováděny napravidelném základě.
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SOJ'ka (2006).
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4.4.2.3 Účel stálé provozovny
Účelem

stálé provozov ny, ja ko jednoho ze znaků pro posouzení stálé provozovny,
se poměrn ě pod robn ě zabývaj í komentáře k modelovým smlouvám OECD.
Podle nich je d?ležité, že pojem místo pro podnikání zahrnuj e jakékoliv provozovny,
zařízení nebo technické vybavení používané pro provádění podnikatelské činnosti , ať jsou

využívány v ýlu čně pro tento ú čel , či nikoli. Vychází se z toho, že stálá provozovna nemusí
napl ňovat kompl exně definici podnik án í.l' "

Aby určitá č i n nos t zař íze n í dala vzniknout stálé provozovně, musí zahraniční firma
provádět

svou č i n no st prost ředni ctvím tohoto zařízení a nejen ho pasi vně pronajmout.

Při

pasivním pronájmu movitých

aby

č i n n ost

byla

o zaměstnan c e,

či

prov ád ěn a

o

vě cí

stálá provozovna nevzniká. Pro vznik je

po vě řen é

nebo

zás tu pců.

provozuje automatická

už se jedná

vzniknout i bez trvalé osobní

přítomno sti

vztah,

zástupce.

Stálá provozovna jak o pevné místo však
zam ě stna nc ů

ať

osobami, které mají ke

zři zovatel i přím ý

důleži té ,

mů že

Taková situace nastává i v případě , kdy stálá provozovna

za ří ze n í ,

u nichž je osobní obsluha potřeba pouze na servisní p řípravu

a periodickou obsluhu. Pokud je u automatických zařízení

zaj išťován

jejich provoz zahraničn í

osobou, jedná se o vznik stálé provozovny. Stálá provozovna naopak nevznikne, jedná-Ii se
pouze o instalaci takových za ří ze n í aj ejich následný pronáj emjiným subjekt ům.
Stálá provozovna vzniká, jakmile podnik začn e provádět svoji podnikatelskou či nnost
pro st řednict vím

trvalého zařízen í pro podnikání. Spornou otázkou bývá, zda započítat

i přípravn ou fázi. Kom entáře k modelovým smlouvám OECD uvádějí:
Časové obdob í, po které j e trvalé zařízení pr o podnikání piipravov áno podnikem, by nemělo

být započítáváno, za piedpokladu, že tato činnost se podstatně liší od činnosti, pro kterou má
trvalé zařízen í pro p odnikání trvale sloužit.

100 Jak je například vymezena v českém obchodním z ákonlku v § 32 odst. I. Podnikáním se r~zllmf soustavn~
činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost za ú čelem dosažen

zisku.
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4.4.3

Uko nčení stá lé pro vozovny

Ukončení
přestanou

stálé provozovny nastává momentem, kdy ze zdrojII na území druhého státu

plynout příjmy dosahované prostřednictvím stálé provozovny.

Komentáře

k modelovým smlouvám OECD uvádějí:

Stálá provozovna
veškelJích

přestává

činn ost í

existovat v piipad ě likvidace místa pro podnikání nebo zastavení

prováděných

a opatie nl spoj ená s diiv ěj ši

j eho prostiednictvlm, tzn. že všechna jednání

činnost í

stálé provozovny se

ukončí (ukončen í b ěžných

obchodních transakcí, údržby a opravy zai izenl). Dočasné pieru šeni operací však nem ů že být
považováno za
podniku, bude

ukončení činnost i.

normálně

Jestliže se trvalé zai izeni pro podnikání pronajme jinému

pouze sloužil činnoste m tohoto podniku místo podniku

pronqjímatele; v zásadě pie st áv á stála provozovna pronajímatele existovat s výjimkou
pilpadu, kdy pronajimatel pokračuje ve své vlastní podnikatelské činnosti prostiednictvim

trvalého zai izeni pro podnikání.
Pokud i po zániku je stálá provozovna registrována v obchodním rejstříku jako organizační
složka, jejího zániku dle smluv o zamezení dvojího zdanění se to nedotýká.

4.4.4

Č in nosti, kter é nevedou ke vzniku stálé provozovny

Existují však i zařízen í a či nnosti, u kterých smlouvy o zamezení dvojího zdanění
z praktických d ůvod ů vylučují vznik stálé provozovny, i když mají pevné spojení s určitým
místem, trvalý charakt er a přispívají k podnikatelské činnosti .
Podle Modelové smlouvy OECD pojem stálá provozovna neobsahuje následující činnosti:

Zařízení, které se využívá pouze za účelem uskladnění, vystavení nebo dodání
zboží patřícího podniku (the use of [acilities solely for the purpose of storage,

display

Ol'

delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise) - jedná se

o skladový či manipulační prostor využívaný daňovým nerezidentem pro jeho vlastní
logistické potřeby. Nesmí se všakjednat o tzv. prodejní sklad, ve kterém je uskladněné
zboží nabízeno k prodeji zákazníkům a ve kterém dochází k sjednávání prodeje
uskladn ěn ého

zboží.
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Zásoba z boží patřící podniku, která se udržuje pouze za účelem uskladnění,
vystavení nebo dodání (the maintenance of a stock of goods or merchanaise

belonging

10

the enterp rise solely for the purpose of storage, display ar delivery) _

toto ustanovení dopl ňuj e předchozí bod a vztahuje se na případy, kdy skladování
neprobíhá ve vlastním č i pronajatém zařízení.
Zásoba z boží patřící podniku, která se udržuje pouze za účelem zpracovam
jiným podnikem (the maintenance of a stock of goods or tnerchandise belonging
10

the enterprise solely Jar the purpose ofprocessing by another enterprise) - tento

bod zachycuje situaci, kdy dochází k zadávání zpracovatelských operací na vlastním
zboží podniku na území druhého státu.
Trvalé místo nebo zařízení k výkonu činnosti, které se udržuje pouze za účelem
nákupu zboží nebo shromažďování informací pro podnik (the maintenance

ojjixed pla ee oj business solely fo r the purpose ofpurchasing goods or merchandise
or of collecting information, for the enterprise) - zde se jedná o
ekonomických

či

jin ých informací pro

zřizo vate l e.

sběr

technických,
příjm ů

Smyslem je dosahovat

na území jiného státu.
T rv a lé místo nebo

zařízení

vykoná ván í jakékoliv jiné

k výkonu
činnosti,

činnosti,

které se udržuje pouze za

která má pro podnik

účelem

přípravný

nebo

pomocný charakter (the maintenance ofjixedplace ofbusiness solelyfor the purpose

of carrying on, f or the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary
character) - č i n n os t m i přípravného a pomocného charakteru mohou být i takové,

které nezanedbateln ě při spívají k produktivitě podniku. Většina smluv o zamezení
dvojího zdaněn í jasně charakterizuje takové přípravné činnosti. Jedná se například
o reklamu, v ědecký výzkum, poskytování služeb v souvislosti s použitím patentu.
Trvalé

místo

nebo zařízení k výkonu činnosti, které se udržuje pouze

k vykonávání jakékoliv kombinace činností uvedených v písmenech a) až e),
pokud celková činnost trvalého místa nebo zařízení k výkonu činnosti vyplývající
z této kombinace je přípravného nebo pomocného charakteru (the maintenanee

0/ jixed place of business solely for any eombinalion of activities mentioned
in subparagraphs a)

10

e), provided that the overal! activlty of the jixed place

of business, would not make this jixed plaee of business resulting from this
combination is ofa preparatory or auxiliarycharacter).
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Zařízení vzniklá pro vyj menované č i nnosti, která nedávají vzniknout stálé provozovně ,

potřebují uzavírat také smlouvy provozně-technického charakteru. Poři zuj í majetek, odebírají

služby. Tyto či nnos t i však dle Komentáře k modelové sm louvě OECD nejsou pro daňový
režim relevantní.

4.4.5 Dividendy a podíly na zisku
Pro zdanění právnických osob je d ůležitým prvkem pro investory
jakým zp ůsobe m jsou zda ňová ny

rozdě lované

sk utečnost ,

zisky.

Smlouvy o zameze ní dvojího zd aněn í pod pojmem "dividendy" nezahrnují jen příjmy
z akcií a po d íl ů na zisku. Podle č lá n k u 10 Modelové smlouvy OECD do této kategorie spadaj í
i

příjm y

z pohledávek spoje ných s ú častí na zisku a

Do režimu dividend nespadají

příjm y

příjmy

z jiných

společenských

práv.

z p řevodu akcií a podíl ů, které spadají pod č lánek 13 -

Zisky ze zcizení majetku.
Mezinárodní

V d ů sl ed ku

zda ňov á ní

da ň ov é

dividend v poslední

konkurence a

za t raktivněn í

době

prochází zásadními

zemí pro přímé

zahran iční

změ nam i.

investice dochází

ke snižování daní z dividend, nebo dokonce kj ejich úplnému zrušení jako form y
vnitrostátního dvoj ího zdan ě ní .Í'" Smlouvy o zamezení dvojího zdanění stále častěji
při znávají

právo na

zda ně n í

státu, v němž je

příj emce

dividendy vlastníkem.

Přehl ed

daňových sazeb z dividend v jednotlivých smlouvách o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a

danými státy

je uvedena v p říl o ze l l.

4.5 Řešení sporů na zá kladě smluv o zamezení dvojího zdanění
Vzhledem k faktu , že může dojít k nestejnému vnímání obsahu smluv jednotlivými
smluvními stranami, obsahuje Modelová smlouva OECD článek 25 - Řešení případů
vzáj emnou dohodou.

Dle

tohoto článku

mů že

daňový

subj ekt požádat v zenu,

v níž je da ň ov ým rezidentem, aby došlo k nápravě jeho zdanění ve smluvním státě, jestliže
takové zdanění neodpovídá uzavřené smlouvě . Stát, který přijme oznámení poplatníka,
nejprve zjistí, zda- li j e schopen sám najít řešení. Pokud nikoliv, tak zahájí dohadovací řízení
a obrátí se na stát zdroje na úrovni po věřených úřadů .

101 Dvojí zdaněn í

vzniká v d ů sledku zdaněn í vytvořeného zisku a následně při jeho rozdělování dochází
kdalšímu zdanění téhož "základu".
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Č lánek

25 odst. 3 Modelové smlouvy OECD k tomu dále uvádí:

PNslušné úiady smluvních st át ů se budou snažit vyie šit vzájemnou dohodoujakékoliv obtíže
nebo pochybnosti, kter é mohou vzniknout ph výkladu nebo provádění této smlouvy. Mo hou
rovněž

spolu konzultoval za účelem vylo učen í dvojího zdaněn í v piipadech neupravených

vtéto sm lo uvě.

To však

n ezaručuj e ,

že dohody bude dosaženo.

Komentář

k Modelové

sm l ouvě

OECD

k tomu uvádí:
Smluvní praxe ukazuje, že

článe k

25 smlouvy všeo becně piedstavuje maximum, co j sou

smluvní státy ochotny piijmout. Musí se však piiznat, že toto ustanovení není ještě zcela

uspokojujici z hlediska poplatníka. Je to z důvodu, že piislušné

ůiady

mají pouze povinnost

iešen! hledal, nikoliv j ej nalézt. Uzavieni vzájemné dohody závisí do značné miry
na oprá vněn í dohodn out narovnání, které vnitrostátní právo dovoluje piislušnym ůiadům.
Takže j estliže se smlouva vykládá nebo aplikuje rozdílně ve dvou smluvních stá/ech a j estliže

piislušné úiady se nemohou dohodnout na společném lešení v rámci i izeni o vzájemné shodě,
mz/že stále existovat dvojí zdanění, a čkolije v rozporu se smyslem a účelem smlouvy zam ěien é
na vylo uče n í dvojího

zdaněn í.

4.6 Zákaz diskriminace
Smlouvy o zamezení dvojího zdanění obsahuj í samostatný článek - Zákaz diskriminace,

popř. Zásada rovného zacházení. Ve smlouvách dle vzoru OECD se jedná o článek 24,
podle této zásady nesmí dojít při zdaňování osob kj ejich znevýhodňování z d ů vodů státní
příslu šno sti.

Z tohoto článku vyplývá, že daňoví rezidenti jednoho státu (a jejich provozovny na území
druhého státu) nemohou být vystaveni v druhém státě méně výhodnému zdanění než ostatní

daňoví rezidenti daného státu. Smlouva se vztahuje vždy pouze na rezidenty obou smluvních

států a nemohou se j í domáhat rezidenti třetích zemL
Méně výhodnému režimu nesmí být podrobena i konstrukce základu daně při odpočtu
náklad ů na úroky a licenční poplatky, když dochází kj ejich platbě daňovým rezidentům
l02

druhého smluvního státu. Modelová smlouva OECD obsahuje v článku 24 odst. 6 ustanovení,
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odle kterého se tato antid i skriminační pravidla pouzrvaji ne.I'enom na dan ě , ktere' J.SOU
P
předm ětem smlouvy, ale i na veškeré daně uvalované smluvními stranami.
Jedná-li se o d a ň ov é rezidenty jiných č lenskýc h států Evropské unie, zaručuje jim zásadu
rovného nakládání zej ména č lánek 12 Smlouvy o založení Evropského spo lečenství a dále
celý systém p ř edpi s ů

zaj išťuj í cí

volnost pohybu služeb, osob a kapitálu.

4.7 Výměna informací na základě smluv
Proti

pří padným d a ň o v ým

ú n iků m

se snaží zamezit OECD pomocí modelových smluv

o zamezení dvojího zdaně n í.
Smlouvy obsahují ujednání zavazující

obě

strany k tomu, aby si poskytovaly informace

nezbytné k jejich uplatňov án í. V Modelové sml ouvě OECD se jedná o článek 26,103 V němž je
vým ěna

informací zakotvena následujícím zp ů so bem :

Piislu šn é úřady smluvních států si budou vyměňovat takové informace, jaké jsou nutné
pro provádění ustanovení této smlouvy nebo vnitrostátních právních piedpisů, které
se vztahuji na daně jakéhokoli druhu, ukládané jménem smluvních států, jejich nižších
správních ú t varů nebo místních úiadů. pokud zdanění, které upravuji, není v rozporu
se smlouvou. Výměna trformaci neni omezena články 1 a 2.
Smlouva státy zavaz uje nejen k výměně informací, ale i k ochraně důvěrných informací.
Forma výměny informací mezi státy může probíhat, pokud je daná daň vymezena ve smlouvě
o zamezení dvojího

zdaněn í.

Formy výměny informací jsou bud' na dožádání, automatické nebo spontánní.
Na dožádání se výměna informací uskute č ňuj e, pokud daňová správa žádá specifickou

odpověd' na specifické otázky týkající se určitého případu. Žádost se musí vztahovat vždy
na jeden určitý případ a může být podána až tehdy, kdy žádající stát již plně využil všech
národních informací.
Automatická výměna informací znamená systematické zasílání informací týkajících se
specifických položek příjmu. Tyto informace mívají všeobecnou povahu.

\02 N
103

.
epIatt' pro občany č lenskýc h st á tů Evropské unie.
Tento článek je plně převzat i v Modelové smlouvě OSN.

81

Spontánní výmě na informací znamená předání informací zj ištěných během kontroly
daňových záležitostí d a ň o v ého subjektu prováděné v jednom smluvním státě, které by mohly

být pro druhý smluvní stát zaj ímavé.
Výměna informací je ve své pod statě závazkem jednoho státu poskytnout informace státu

druhému. Žádaný stát musí shromáždit informace, který druhý stát potřebuj e, a to stejným
zpllsobem, jako by se j ednalo o jeho vlastní zájem.

4.8 Daňová optimalizace a daňové úniky
Jedním z d ů sl edk ů mezinárodního

zd aně n í

jsou i

da ňov é

povinnosti ve své domo vské zemi. Umožnil to před evším
o zamezení dvojího

zd a něn í ,

optimalizovat celkovo u d a ň o vou

úniky a vyhýbání se

narůstající počet

které napomáhají nadnárodním

da ňov é

vzáj emných smluv

spole čno stem

záko nně

zátěž .

Dai70 vý únik (tax evas ion) v úzkém slova smyslu je většinou chápán jako porušení zákona,
na rozdíl od vyhyb ánl se da ůové povinnosti (tax avoidance), které je definováno jako
"šikovné" využití záko nem daných možností.
Možností, j ak se legálním zp ůso bem vyhnout placení daní, je několik a mnohé poradenské
firm y se na ně

přím o

specializuj í.

Je cílem každého da ň ov ého subjektu optimalizovat své zdanění a pokud možno jej co
nejvíce minimalizovat, aniž by porušil zákon. Da ňov ý únik je totiž ve většině zemí
charakterizován jako trestný č i n .
Příkladem da ňov é optimali zace mohou být následující příklady:

Da ňov ý zákon možnost nabízí sám ve formě zvýhodněného daňov ého režimu.

104

Datlový poplatník se raději zdanitelné činnosti, plnění nebo úkonu zdrží. Toto situace
d
t
105
.
d
Je č astá p řed e v ším v oblastech s na mernym anovym za izerum.
W

o

W

o

O W

o

Jsou využívány mezery v da ňov ém systému. V tomto případě jde o jakousi "daiíovou
obratnost", tedy hledání způsobu provedení, který bude mít nejmenší da ň ový dopad
na poplatník a.
Pro řadu poplatn íků se nabízí pro jejich případnou da ňovou optimalizaci možnost využít
daňov é

11)4

ráje.

N apříkl ad oceňováni předm ětu dan ě paušálem.
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Off-shorové společn osti

4.8.1

orr-shorová s po lečnost (off-s hore company) je společnost založená v off-shorov é! "
oblasti, kde podléhá nízkému zdaněn í nebo nepodléhá zdanění vůb ec. Off-shorové oblasti
jsou často označová ny též jako d aň ov é ráje (tax heavens). Státní suverenitou off-shorových
oblastí se blíže zaobírá n ap říkl ad Picciotoo (1999), který konstatuje, že jsou to ve výsledku
opravdu pouze prázdné schránky z politologického pohledu.
Zřej mě

nejjednodušším

ř eš e n í m

boje proti off-shorovým spol ečno stem by byl jejich zákaz.

Zajímavé je, že k tomut o kroku žádný
aktivn ě

v ysp ěl ý

vystupuj í a vyzdvihují fakt, že jsou

napříkl ad

stát

nepřistoupil ,

většinou

i když proti

těmto

firmám

spojeny s činno stmi , jakými jsou

praní špinavých p en ěz, ilegální obchody, ukrývání majetku a daňové úniky

zdomovských zemí. Na druhé straně jsou n ěkterými vnímányjako nástroj daňov é konkurence
mezi státy.
Napříkl ad Milton Friedman a Jim Buchanan napsali v roce 2001 otevřený dopis

prezidentovi USA s tím, že vyslovují výhrady proti snahám OECD o zamezení daňov é
konkurence a vytváření tlaku na státy s nízkým zdaněním . Podle jejich názoru je to škodlivé
aekonomicky neprospěšné . ./edná se pouze o penalizaci st á t ů, které chtějí být tržně soutěžní.
P řesto

však jejich snaha

OECD se

snaží

nepřinesl a

pomocí

SVtJj efekt.
implementace směrnic a zveřejněním černé listiny

nespolupracujících datlových r áj ů účelným daňovým ú nik ů m zamezit.
Na druhou stranu členské státy OECD prostřednictvím svých firem kontrolují více jak
80 % globálního off-s horov ého trhu, tedy finančních služeb v daňových rájích.

IO
?

Nej čast ěj ší právní formou off-shorové společnosti je trust. Jedná se o právní formu
dle anglosaského práva, kterou lze popsat jako svěřenectví majetku, kdy správce spravuje

svěřený majetek dle přání osob stanovených v "seznamu přání", za jeho služby mu náležejí
stanovené poplatky.
Off-shorové společnosti napomáhají firmám provádět daňovou optimalizaci a přenášet
zdanění

do zemí s nižší mírou zd aně ní.

Proti tomuto postupu vystupují mnohé členské státy OECD a snaží se hledat řešení. Jednou
z mnoha diskuzí je, zda-li je pro světovou ekonomiku prospěšné , že existuj e daňová
105

N

"

..

'

b d ě ř í l iš

ap ř íklad při překro čen í ur č it é hranice příjmu Je saz a an pr
~~dllotku práce ani nevykoná.

,

O'

I

vyso

ká a da ňový poplatník raději další

. b I

ti d ě mimo

~ůvod tohoto názvu vyplývá z historického vývoje, kdy off-shorové společnost I YY P vo n

~~ntJnel~t a mimo dosah kontinent álních finančních úřadů .
..
Zdroj : International Trade and Investment Organizalion WWW.ltlo.org
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konkurence, která tl ačí státy p řehodnotit svou fiskální politiku. V mnoha zemích to má za
následek, že se d a ň o v é b řem eno p řen áší na faktory, které nejsou tak mobilní, jako je spotřeba
a zdanění práce.
Na druhé stra ně existuje řada studií, které shledávají datlovoukonkurenci jako prospěšnou .
N apříkl ad

Bretschger a Hettich (2002) ukázali na datech pro 15 zemí OECD, že v dů sledku

globalizace a d a ň ov é konkurence dochází k poklesu sazeb přímých daní uvalovaných
na právnické osoby a restruktu ralizaci d a ňo v ý ch soustav jednotlivých států tak, že zdaněn í je
přenášeno

na m én ě mobilní faktor, tedy práci.

Jaké znaky vymezují off-sltorové ohla.'~tiIOH:

žádné, nebo velmi nízké zdan ě n í;
výrazná ochrana bankovního tajemství;
velké množství fin ančních
spo leč nos tm i

mírná

institucí, které provádějí operace především se

sídlícími v zah ra n ič í;

finan ční

regulace;

minimální form ality pro založení spo lečnosti, které zaj išťuj e anonymitu a dostatečný
právní servis;
politická i ekonomická stabilita;
neexistence da ň ov é a soudní spolupráce s jinými státy;
Mezi off-shorová centra nepatří pouze exotické ostrovy, jako Bahamy, Kajmanské ostrovy,
britské Panenské ostrovy atd., ale podobné služby lze nalézt i na evropském kontinentu,

příkladem m ů ž e být Švýcarsko, Irsko, Nizozemí, Kypr, tedy země s malým zdaněním
' tajemstvím.
.
.s
109
korporaci' nebo S 'Il nym bank ovmm
r

.s

108 Zd .
roj:
109 J k

Jílek (2006)
k'
dl řehled registrovaných spol ečnostf,
a plyne z informaci v časop ise Offshore Investment, tery uve pl'
h 684 984
tak nejvíce registrovaných off-shore společností v roce 2005 bal na Britských Panenských ostrovec I
k' h
v Panamě bylo registrováno 425 503, na Kypru 137 659, na Kajmanských ostrovech cca78 000, na Ba lams cyc
ostrovech 43 688 spo lečností.
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•
4.8.2 Daňové úniky
Vmezinárodním m ěřítku existují d vě hlavní metody daňov ý ch ú nik ů :
převod zisku do zem ě s nízkým zdaněním pomocí manipulace s cenou, operacemi
provád ěných mezi sdruženými podniky prostředni ctvím převodních cen

snižování z isk ů pomocí manipulace s náklady na vynaložené služby

lvfanipulace s prevodni ceno u (transfer pricing) je jednou z klasických otázek

mezinárodního d a ň o v éh o práva. Tento případ vyvstává před evším ve vztazích mezi
mateřsko u

a d c eř in ou spo leč nos t í. Podniky sdružené ve skup i ně mají vůči mateřské

spo lečnos t i vě tš i no u

malou míru nezávislosti na

Proto při ekonomické

č i n nos t i

kterou jsou říze ny .

mezi těmito podniky není cena stanovována ani tak na základě

ekonomické reality, ale spíše na
různých d a ň o v ý ch syst é m ů

mateřské spo lečnosti,

zá k ladě d a ňo v ého

a jej ich "mezer".

plánování plynoucího z možnosti využití

S po lečn ost

si tak

může

nastavit ceny tak,

aby se výsledný zisk zdaniI ve státě, kde je to pro ni nejvíce vý hodn é. '!"
Zajímavý pohled nabízej í Elitzur a Mintz (1996),
soutěže

v rámci daní z

monotónně
daně ,

p ř íjm ů

kteří

právnických osob pomocí

ve své studii zjistili, že v d ůsle dku
převodních

cen je

reakční

funkce

rostoucí, což ji nými slovy znamená, že pokud jedna ze zemí zvýší efektivní sazbu

druhá ji ze strategických

d ů vod ů

sníží a ve výsledku to pro ni znamená vyšší daňo vé

výnosy.
Ilustrovat si to m ů ž eme na následujícím příkladu . Česká společnost dodá zboží za nízkou
cenu kyperské spo leč nost i , ta jej obratem prodá jiné české společnosti , ale za větší cenu.
To znamená, že zisk bude kumulován na Kypru a zde bude též podléhat zdanění. Druhá česká
společnost si sníží svůj da ň ov ý základ tím, že nakupuje za vyšší cenu. A podobným způsobem

se využívaj í i off- shorové

spo lečn osti .

Manipulace s náklady vynaloženými na služby, které byly poskytnuty v zahraničí,

je prováděna především pomocí fakturace za neexistující služby, nebo pomocí nadhodnocení
poskytnutých služeb . Podstatou je, že ke snižování zisků dochází pomocí neexistujících
n áklad ů.

ilON

•

d . .

apřlk lad navý šen ím po ři zovací ceny nebo snížením pro ej m ceny.
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Zamezit datlovým ú n iků m pomocí převodních cen se snaží smlouvy o zamezení dvojího
zdanění. V Modelové

sm l o u vě OECD se jedná o článek 9 -

Sdružené podniky,

který vymezuje podniky jako "sdružené" a dále sledované obchody, jejichž dopady na základ
daně

mají být dle smlouvy přehod nocov á ny, jestliže:

aj podnik j ednoho smluvního státu se podílí piimo nebo nepiimo na vedení, kontrole
ne b ojm ění

podniku druhého smluvního státu, nebo

b) tytéž osoby se piim o nebo nepiimo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění podniku
j ednoho smluvního státu i podniku druhého smluvního státu, a jestliže vj ednom
i v druhém

pilpad ě

jsou oba podniky ve svých obchodních nebo finan čních vztazích

vázány podmínkami, které dohodly nebojim byly uloženy a které se liší odpodmínek,
které by byly sjednány mezi nezávislými podniky, mohou být jakékoli zisky, které nebýt
těcht o

podmín ek by byly docíleny j edním z těchto podnikli, jež však vzhledem k těmto

podmínkám docíleny nebyly, zahrnuty do zisk ů tohoto podniku a následně zdaněny.
Problematiku převodn ích cen rozvíjí i směrnice OECD pro nadnárodní podniky a daňové
správy. Správnému stanovení ceny mezi spojenými osobami by měla vždy předcházet detailní
analýza funkcí, č i n ností a rizik spojených osob.
S měrn ice OECD rozděluj e základní metody cenotvorby na metody založené na transakci

ametody založené na zisku.

a) Metody založené na transakci

i)

Metoda srovnatelné nezávislé ceny (Comparable Uncontrolled Price Method)
_ při této metodě jsou srovnávány transakce s obdobnými transakcemi jiných

subjektů a podle nich je nastavena cena. Tato metoda je vhodná především při
poskytování běžných služeb při prodeji běžného zboží, kde je možno nalézt
p řim ě řen é

li)

srovnání.
Metoda ceny pii opětovném prodeji (Resale Price Method) - při této metodě je
cena nákupu od spojeného podniku porovnávána s prodejní cenou při následném
prodeji. Cena je stanovena tak, aby podnik dosáhl srovnatelného obchodního

rozpětí, jakého by dosáhl nezávislý podnik. Metoda je aplikovatelná především
v případech, kdy ke zboží, právu nebo službě není

při opětovném prodeji přidána

významná hodnota.
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hi)

Metoda n ákladů a piir ážky (Cost Plus Method) - při této metod ě se k nákladům

na výrobu nebo službu při čte přiměřená zisková přirážka odpovídající
srovnatelným transakcím nezávislých podnikli. Metoda je vhodná především pro
poskytování služeb nebo prodej n ed okončené výroby.

b) Metody ziskové

i)

Metoda rozdělen í zisku (Profi t Split Metod) - při této metodě se celkový zisk

spoje ných osob

ro zd ělí

osob. Zohlední se
metoda by se

podle

p řed ev š ím

m ěl a

o bjekti vně

zvoleného kritéria na každou z těchto

jejich funkce o v l ivň ují c í celkovou tvorbu zisku. Tato

využívat v p řípad ech silného propoj ení spojených osob

a nemožnosti srovnávat pro vád ěné transakce s nezávislými obchody.
ii)

Transakčn í metoda čistého rozpětí

(Transactional Net Margin Method) - cena je

dle této metody odvozena od č istého ziskového rozpětí , které je uskutečií.ováno
nezávislým podnikem, a to ve vztahu k přiměřenému základu.
Vpraxi je často pro spoje né osoby těžké stanovit si převodní cenu, a tak se často využívá
vmnohých legislativách předb ě žn ých cenových uj edn án í'!' , která jsou založena na tom,
že správce dan ě vyhodnocuje a schvaluje cenotvorbu j eště před jejím uskutečněním a nikoliv

až běh em

p ří padn é d a ň o v é

kontroly.

Ne ale všechny státy strik tně kontrolují převodní ceny. N apříklad , jak ve své studii uvádějí
Peralta, Waunthy a van Ypersclc (2006), přesuny zisků klesají se stupněm uplat ňov ání
kontroly převodn ích cen v jednotlivých státech. K podobnému závěru došel i časopis
The Economist (2000).

111

AngI·Jeky Advanee Pricing Agreement (APA).

87

4.9 Shrnutí
Mezinárodní zd a něn í tedy ve své rů znorodosti dává fi rmám mnoho možností, jak nejlépe
optimalizovat své zd aně ní na stra ně jedné a na druhé straně vytváří vzhledem ke své složitosti
icelkem komplikované pro st ředí pro firmy samotné.
Ne všechny firmy jsou schopny plně využít všech výhod, plynoucích z daňové
optimalizace v mezinárodním kontextu, jelikož administrativní nároky a možnost využití
napřík lad

olT-shorové s po leč nos ti je pro n ě nákladnější než případné daňové úspory z toho

plynoucí.
Mezinárodní

zda ně n í

je velice atraktivní pro nadnárodní

spol ečno sti

obratem, pro menší firmy zpravidla znamená zvýšení administrativní

a společnosti s velkým
zátěže

a s tím spojené

náklady.
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Závěr
Ačkoliv

se v Evropské unii p ůvodn ě počítalo s harmonizací přímých i nepřímých daní,

aby se odstranily přek ážky na jednotném trhu a sjednotily se rozdílné systémy zdanění hned
od začátku int egra čního procesu, tak harmonizace přímých daní prakticky neprobíhá,
oproti harmonizaci daní n epřímých. Problém spočívá v různých metodách konstrukce
daňových z áklad ů ,

v neochotě
základů

ve formách

č le ns k ýc h

zd aněn í,

v nezdanitelných

částkách ,

v

odpočtech

zemí vzdát se svých práva v negativním vnímání sjednocení

a

hlavně

daňových

a sazeb daní ze zisku jako vm ěšování do jejich suverenity. Harmonizace dan ě

z příjmů spo l eč n ost í se tak stává spíše politickým problémem.
Některé čl en ské

státy ale naopak těží z daňové konkurence v rámci Evropské unie a snižují

sazby daní. Ve výsledku toto snižování vede k spontánnímu sbližování sazeb, jak popsal
napřík lad Hamaeckers (1993) a jak ukazuje vývoj v období let 1996-2006. V současné době

jev Evropské unii 27 r ů zn ých konstrukcí da ňového základu a 18 různých sazeb daně z příjm ů
právnických osob.
I když se Evropská komise v so učasnosti snaží alespo ň o harmonizaci daňového základu
pro společno sti s celoevropskou p ů sobností, lze jen z těží očekávat, že se ji podaří získat
podporu všech 27 čl enských st á t ů pro vytvoření legislativního rámce.
Jelikož harmonizovat p ř ím é daně je v současnosti z politických důvodů nemo žné , přijímají
jednotlivé čl en ské státy Evropské unie doporučení OECD týkající se přímého zdanění
a při zda ň ov á ní zisk ů společností se postupuje dle uzavřených smluv o zamezení dvojího
zdaně ní.

V EU byly přijaty některé směrnice a další dokumenty dotýkající se daní ze zisku

společností. K vzájemné výměně informací a ke spolupráci mezi národními daňovými
administrativami byla přijata směrnice pro vzájemnou spolupráci v otázkách přímých daní,
která byla v roce 1997 rozšířena i na daně nepřímé. Tato směrnice upravuje výměnu
informací, součinnost při vyšetřování nebo pouhém zjišt'ování a přítomnost agenta jednoho

členského státu na území jiného členského státu za účelem kontroly aktivit nadnárodních
společností. Už v roce 1957 zd ůrazňovali zakladatelé Evropského hospodářského společenství
význam koncentrace kapitálu přes národní hranice jakožto prostředek k nashromáždění
velkých kapitálových částek a umožnění konkurenceschopnosti podniků na světovém trhu.
K usnadnění tohoto procesu, resp. proti jeho

daňovým překážkám, přijala

Rada

ministr ů

roku 1990 dvě významné směrnice, týkající se daní z příjmů společností.
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Jedná se o sm ěrn ic i o mate řských a dceřiných společnostech a směmici o fúzích. Obě tyto
směrnice jsou platné od roku 1993. První z nich má za úkol snížit rozdíly v daňových

zákonech, které upravuj í zd a něn í skupin s po lečnost í pů sob íc ích v národním měřítku a skupin
společností p ů so b í c ich v rámci EU. Z hlediska právní formy se vztahuje na společnosti

s ručen ím omezeným, na akciové spo lečnosti a komanditní spol ečno sti , na evropské
spo lečnos t i a evropské družstevní spo lečnosti . Směrn ice sleduje dva cíle. Za prvé zaručit,

že člens ký stát mate řs k é spo lečnosti buď nezdaní příjmy společnosti dceřiné, sídlící v jiné
členské

zemi, nebo pokud mateřské s po lečnost i zdaní příjmy od dceřiné společnosti, umožní

zárove ň m ateřsk é s po l eč nos t i o dečís t

od základu d aně

da ň

z p ř íim ů , kterou

dceřin á spo leč nos t

platí vjiné č l e nské zemi. A za druhé je jej ím cílem vy lo uči t po zdanění dceřiné společnosti
rozděl ení

zisku (s mě re m k m ate řs ké

S měm ice
v ýn o s ů p ři

Jestliže

fúzi,

p ři rozd ě l e n í spo lečn os t i , p řevodu

~i ·

s mě rn i c e

je, aby se

aktiv a výmě ně akcií přes státní hranice.

zdaně ní

takto vzniklých

vn i třních

rezerv

odložilo až do doby jejich realizace.
n ap ří kl ad př i

zhled iska správy
být

ze srážkové daně.

o fúzích uprav uje v rámci EU odklad d a ň ov é povinnosti, plynoucí z kapitálových

Základní myšlenkou této
spol ečn o sti

s po leč nost i)

d an ě ,

fúzi dvou
že

s po l ečno stí

a kc io nář

dostal ze zah ran ičí

okam ž i tě předm ě t e m da nč. S m ě rn ice

do doby prodeje
S měrn ice

tě cht o

jsou akci oná ř ů m
příj em

vyměněny

akcie, znamená to

v podobě akcie, což by mohlo

však odkládá toto zdanění až do doby realizace,

akcií a kc io ná řem .

o zd aň ov á n í

ú ro ků

z úspor fyzických osob byla přijata v roce 2003,

ukládá pl átc ům povinnost poskytovat správci daně informace k identifikaci úrokových plateb
vyplácených fyzickým osobám, které jsou rezidenty v jiné zemi EU. Tato směrnice nemění
způsob zdaněn í , má j en omezit datl ové úniky. Směrnice o úrocích a licenčních poplatcích

odstranila srážkovou datl z ú roků z licencí, pokud jsou poskytovány mezi spojenými
spo lečn ost m i p ře s

hranice č lens kýc h s tátů .

Jak je jasné, zásadní koordinace v oblasti přímých daní je činěna pouze pomocí směrnic .
Problém směrn ic spoč ívá v tom, že se ve výsledku mů že příslušná legislativa v jednotlivých

členských státech lišit. Neliší se v obsahu, ten je dle implementace směrnic ve všech
členských státech stejný, ale v technických parametrech, které jsou mnohdy pro da ňov é
subjekty mnohem zásadnější. Případné výsledné technické mutace mohou vést jen k tápání
a k 27 různým výj imkám a možnostem různého výkladu.

Současná úprava je vzhledem ke své náročnosti využívána spíše velkými společnostmi,
jelikož pro menší je velice nákladná, jak dokázaly příslušné studie. I přes skutečnost,
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že na celkovém počtu s po lečností podnikajících v jednotlivých členských státech se velké
společnosti podílejí pouze 2 % .

Ztoho nám ve výsledku vyvstává problém, že při zdaň ov á n í daně ze zisku v Evropské unii
si musí spo leč nos t i dávat pozor na místní da ňové úpravy, na uzavřené smlouvy o zamezení
dvojího zdan ění a dále brát v úvahu úpravy, jednotné pro všechny členské státy Evropské
unie.
Zde

zů stáv á

zásadním

otázkou, zda-Ii bude

zp ůso be m změ n i t ,

někd y v ůl e

na straně

členských států

tento stav

nějakým

anebo se nebudou chtít vzdát svého zásadního práva, a v oblasti

daní ze zi sk ů se bude postupov at jako do so učas né doby.
Dle mého názoru je pro nadnárodní s po l ečnost i (a nejen pro ně) souč asný stav vyhovující,
jelikož jim dává d o state čn ý prostor pro d a ňovou optimalizaci. Faktem ale zůstává , že prostor
pro da ňovou optimalizaci budou mít firmy i po případné harmonizaci uvnitř Evropské unie,
a to v podobě off-s horovýc h spo leč ností v da ňových rájích. I když se proti těmto praktikám
snaží bojovat vě tš i na s t á t ů , postupujících v so uč i nnosti s OECD.
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Výlíatek ze Srn/olivy o za/ožení Evropského hospodářského společenství
Zdroj: http://eur-Icx.curopa.cu
KAPITOLA 2
Daňová

ustanovení

Článek 95
Členské

státy nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských států jakémukoli
vyššímu vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž jsou přímo nebo nepřímo podrobeny
podobné výrobky domácí.
Členské státy nepodrobí dále výrobky jiných členských států vnitrostátnímu zdan ění , které by
poskytovalo nepřímou ochranu jiným výrobkům.

Členské státy zruší nebo upraví nejpozději na začátku druhé etapy předpisy , které platí ke dni

vstupu této smlouvy v platnost a kterájsou v rozporu s výše uvedenými pravidly.
Článek 96

Pokud jsou výrobky vyvezeny na území některého členského státu, nesmí být navrácení
vnitrostátních daní vyšší než vnitrostátní daně, kterým byly výrobky přímo nebo nepřímo
podrobeny.
Článek 97
Členské státy, jež vybírají datl z obratu podle kumulativního systému v několika fázích,

mohou u vnitrostátních daní na dovezené výrobky nebo u navracení daní poskytovaných za
vyvezené výrobky stanovit prům ěrn é sazby pro určité výrobky nebo skupiny výrobk ů za
předpokladu, že tím nebudou porušeny zásady stanovené v článcích 95 a 96.
Pokud tyto průměrné sazby nejsou v souladu s výše uvedenými zásadami, vydá Komise
potřebné směrnice nebo rozhodnutí určená tomuto státu.
Článek 98

Osvobození od daně a navracení daní při vývozu do jiných členských států s výjimkou daně
z obratu, spotřebních a ostatních nepřímých daní, jakož i vyrovnávací poplatky při dovozu
z členských st átů jsou přípustné pouze tehdy, pokud zamýšlená opatření na omezenou dobu
předem schválila Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou.
Článek 99

Komise zváží, jakým zp ůsobem by mohly být zákony r ůzných členských států týkající se
daně z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých da~í, .vče,tně vyrovn~vací,ch opa~~ení
uplatňovaných v souvislosti s obchodováním mezi členskyml staty, harmonizov ány v Zajmu
společného trhu.
Komise předloží návrhy Radě, která rozhoduje jednomyslně , aniž jsou dotčena ustanovení
článků I00 a 101.

KAPITOLA 3
Sbližování právních předpisů
Článek 100

Rada .n~ ~ávrh . Kom~ s~ j edn?my~.ln~ . př.ijÍ1~á směrnice o sbližování právních a správních
předpISU clenskych statu, ktere maji primy vliv na vytváření nebo fungování spo leč né ho trhu.
Shromáždění a H os po dářs k ý a sociální výbor jsou konzultovány v případ ě jakékoli s měrn ice ,
jejíž provedení by m ělo za následek změn u zá kon ů vjednom nebo více členskýc h státech.

Článek 101

Zjistí-Ii Komise, že existující rozdíly mezi právními a správními předpi sy čle nskýc h států
narušují podmínky h o spod á řské so utěže na spol ečném trhu a vyvolávají narušení, které je
nutno odstranit, poradí se s danými č l en s kým i státy.
Nevedou-li tyto porady k o dstra něn í takové nerovnováhy, přijme Rada na návrh Komise za
tímto účelem pot řebn é směrn i ce, a to v pr ůb ěhu první etapy j ednom yslně a poté
kvalifikovanou většin ou. Komise a Rada mohou přijímat jakákoli jiná vhodná opatře ní
uvedená v této s m lo uvě .
Článek 102

l. Jsou-li důvody k obavám, že přijetí nebo změna právního nebo správního předpi su m ů že
vyvolat narušení ve smyslu předchozího č lánku, zahájí členský stát, který přij etí nebo změnu
zamýšlí, jednání s Komisí. Komise po konzultaci s členskými státy doporučí příslušným
státům vhodná o patře n í, aby k nerovnováze nedošlo.
2. Jestliže stát, který hodlá přijmout nebo změnit vnitrostátní předpisy, nevyhoví doporučení
Komise, které je mu určeno , nelze od jiných členských st átů požadovat, aby podle článku 101
změnil y své vnitrostátní předpi sy za účelem odstranění tohoto narušení. Jestliže členský stát,
který nedbal doporučení Komise, vyvolá narušení pouze ke své vlastní újmě, článek 101 se
nepoužij e.

Výňatek ze Smlouvy o Evropské Unii nahrazující článek 99 římské smlouvy následovn ě
Článek 99 se nahrazuje tímto:
"Článek 99
Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlame~tem. a ~os~odář~kýn~ ~
sociálním výborem j ednomyslně přijme ustanovení k narmonízaci právních pr~dpl.sU
týkajících se daní z obratu, spotřebních daní ajiných nepříl~~C~ daní v rozsa~u, vJakeo;
je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření a fungování vnitřn ího trhu ve lhutě uvedene

v č l ánk u 7a."
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(90/434/EHS)
RADA EVROPSKÝCH S PO LEČ EN STV Í,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství a zej ména na
článek 100 této smlouvy,
'
s ohledem na n ávrh Komise [1],
s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
s ohledem na stanovisko

H o sp od ářs k éh o

a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu , že fúze, rozd ě le ní, p řevod y aktiva výměny akcií týkající se spo lečností z
r ůzn ýc h č lenskýc h s tá t ů mohou být nezbytné k tomu, aby se ve S po lečenství vytvoři l y
podm ínky obdobné podmínkám vni třní ho trhu, a tím zajistilo vytvoření a úči nné fungování
spo leč né ho trhu; že t ěmto operacím by neměl y být kladeny překážky v podobě omezení,
znevý ho d n ění nebo zvláštních narušení, které by vyplývaly z daňových před pisů č lenských
st át ů ; že je proto nezbytné zavést pro tyto operace da ň ov á pravidla neutrální z hlediska
hos podá řs k é so u těže, aby se podniky mohly při způ sob it po žadavkům spo lečného trhu, zvýšit
svou produktivitu a zlepšit svou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni;
vzhledem k tomu, že d a ň o v é p ředpi sy tyto operace
které se týkaj í s po l e č n os tí ve stej ném č lenské m
odstranit;

znevý hodňují

státě;

oproti obdobným operacím,
že je nezbytné tato znevýhodnění

vzhledem k tomu , že tohoto cíle nelze dosáhnout tím, že by se stávající systémy platné v
členskýc h státech ro zšířily na ú ro veň Společenství, neboť rozdíly mezi těm ito systémy mohou
vyvolávat narušení hospodářské soutěže ; že uspokojivé řešení může v tomto ohledu přinést
pouze spo leč ný da ňov ý systém;
vzhledem k tomu , že spo l eč ný da ňový systém musí zamezit ukládání daní v souvislosti s
fúzemi, rozd ě len í m i , převody aktiv nebo výměnami akcií, a přitom zaj išťovat finanční záj my
státu, v ně mž se nachází převáděj ící nebo nabytá spo lečnost;
vzhledem k tomu, že co se týče fú zí, rozdělení nebo převodů aktiv, ve~ou t~o ?per~~~
zpravidla k přem ěně převáděné společnosti ve stálou provozovnu spole čnosti pnj im aji c i
aktiva nebo k připoj ení aktiv ke stálé provozovně spo lečnosti přijímaj ící aktiva;
v »

vzhledem k tomu, že systém odložení zdanění kapitálových zis~ů v.~~huj ~cí~h se ~
?řeváděným aktivům až do jejich skutečného převodu, jenž j~ uplatň ován VUCI !~tlvum,.kt~ra
JSOl~ převáděna na takovou stálou provozovnu, umo!ň,uJe, zam:zlt, z~~n,el11 dotycn~ch
kapitálových zis k ů a přitom zaručuje jejich konečné zdan ění statem přev ád ěj ící spole č nosti ke
dni jej ich vzniku;

vzhledem k tomu , že je rovněž nezbytné vymezit da ňov ý systém pro určité
' I žk
.'
~
id ěií
opravne po oz y,
b
rezervy ne o ztráty pleva ejrci spolecnostr a vyteš u daňové obtíže vzni kaiícř v případe
nodíl
'k
~
, ze
jedna z obou spoIecnos t Ií mai po
I na za ladním kapitálu druhé spo lečnosti ;
v

•

v

V '

V

v

v

vzh le~e~n k t~m~ , v~~ , při děl :n í c~nných papír ů přijímající nebo nabývající spo lečnosti
spolecmku n~ ~ľ~vadeJlcl spol e čnosti by nemělo samo o sobě vést k žádnému zdanění vůč i
o

těmto spol e čnik ům ;

vz~Ie~em k ~~o mu, že je ~~zbytr~é dát čl~ns~ýn~ st átům n.lOžnost odmítnout použití této
~m.er~~ce v pl1~adecl~ kd7 cden: fúze, rozd ělení, ?r evodu .aktl ~ nebo výměny akcií je daňový
únik CI vyhnuti se danovym povinnostem, nebo prestane-h v dusledku takové operace některá
společnost, ať už se této operace sama účastní nebo ne, splňovat podmínky požadované pro
zastoupení za m ě st na nc ů v orgánech spo lečnost i,
PŘIJALA TUTO SMĚRNI CI :

HLAVA I
Obecná ustanov ení
Článek 1

Každý čle ns ký stát použije tuto smě rn i c i na fúze, rozdělení , převody aktiva
jichž se účastní spo lečnost i ze dvou nebo více členských států.

výměny

akcií,

Článek 2

Pro

účely

této

s m ěrn i ce

se:

a) "fúzí" rozumí operace, při které
- jedna nebo více s po l eč nos t í , jež se ruší bez likvidace, převádí veškerá svá aktiva a pasiva na
jinou existuj ící spol ečno st, přičemž jejich společníkům jsou vý měnou vydány cenné papíry
představ ující základní kapitál této jiné společnosti a případně vyplacena hotovost
nepřesahující 10 % jmenovité hodnoty, nebo pokud jmenovitá hodnota neexistuje, účetn í
hodnoty těchto cenných papír ů ,
- dvě nebo více společ ností , jež se ruší bez likvidace, převádí veškerá svá aktiva a pasiva na
společnost , kterou vytvoří , přičem ž jejich spole čn íkům jsou výměnou vydány cenné papíry
představ uj í cí základní kapitál této nové spo lečnosti a případně vyplacena hotovost
nepřesahující 10 % jmenovité hodnoty, nebo pokud jmenovitá hodnota neexistuje, úč etní
hodnoty těchto cenných papírů,
- společnost, jež se ruší bez likvidace, převádí veškerá svá aktiva a pasiva na společnost, jež
vlastní veškeré cenné papíry představující její základní kapitál;
b) "rozděl en ím" rozumí operace, při které spo lečnos t, jež se ruší bez likvidace, převádí
veškerá svá aktiva a pasiva na dvě nebo více existující nebo nově vytvořené společ nost i ,
přičemž jej ím spo l e č n íků m jsou poměrným dílem vydány cenné papíry představující základní
kapitál spo lečností přijímajících tato aktiva a pasi.va a ~ř,ípadně vyplac~na . hot,ovo s~
nepřesahující 10 % jmenovité hodnoty, nebo pokud jmenovitá hodnota neexistuje, ú četn í
hodnoty těchto cenných papírů;

c) "převodem . aktiv" rozum! operace, při které spol ečno st, aniž by byla zrušena, převádí
veškeré nebo Jednu nebo vice oblastí své činnosti do jiné společnosti výměnou za cenné
papíry představující základní kapitál společnosti přijímající převáděnou činnost;
d) "výměnou akcií" rozumí operace, při které společnost nabývá podíl na základním kapitálu
jiné společno sti , a tím získává většinu hlasovacích práv v této spo lečnosti , přič emž
společníkům této jiné společnosti jsou výměnou za jejich cenné papíry vydány cenné papíry
první společno sti a případně vyplacena hotovost nepřesahující 10 % jmenovité hodnoty, nebo
pokud jI?enovitá hodnota neexistuje, účetní hodnoty cenných papír ů vydaných výmě n o u;
e) "převád ějící společností" rozumí spol ečnost převádějící svá aktiva a pasiva nebo
převádějící veškeré nebo jednu nebo více oblastí své činnosti ;
f) "přijímající spo lečností" rozumí společnost přijímající aktiva a pasiva nebo veškeré nebo
jednu nebo více oblastí činnosti převád ějící společnosti;
g) "nabytou

spol ečností"

prostřednictvím v ým ěny

rozumí spol ečnost , na niž jiná
cenných papírů ;

h) "nabývající spol e čno stí" rozumí
cenných pap ír ů ;

s po leč nost,

spo lečnost

jež nabývá podíl

nabývá podíl

pro středni ctvím výmě n y

i) "oblastí činnosti" rozumějí veškerá aktiva a pasiva části společnosti , jež z organizačníh o
hlediska představuje samostatný podnik, tj. jednotku schopnou provozu vlastními pro středk y .
Člán ek 3

Pro

úč ely

této

s mě rn i ce

se

" společno stí členského

státu" rozumí každá spo lečnost , která

a) má některou z forem uvedených v příloze této směrnice ;
b) je podle da ňov ého práva některého členského státu pro daňo vé úč el y považována za
daňového rezidenta tohoto státu a podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené s třetí
zemí není pro da ňové účely považována za da ňov ého rezidenta mimo Společ enství ;
c) podléhá navíc bez možnosti volby nebo osvobození jedné z následujících daní:
- impót des sociétésvennootschapsbelasting v Belgii,
- selskabsskat v Dánsku,
- Kěrperschaftstcuer v Německu,

- (PÓPOC; 8to"oOílllU'tOC; vouucóv npootomov K8pbOK01ttKOÚ XUPUKTIlP Uv Řecku,
- impuesto sobre sociedades ve Španělsku,
- impót sur les sociétés ve Francii,
- corporation tax v Irsku,
- imposta sul reclclito c1elle persone giuridiche v Itálii,
- impót sur le revenu des collectivités v Lucembursku,

- vennootschapsbelasting v Nizozemsku,

•
_imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku,
_corporation tax ve Spojeném království,
nebo jakékoli jin é dani, která některou z těchto daní v budoucnu nahradí.

HLAVA II
Pravidla platná pro fúze, rozdě le n í a vý mě n u akcií
Článek 4

I. Fúze ani ro zděl ení nemá za následek zdanění kapitálových zisků vypočtených jako rozdíl
mezi skuteč no u hodnotou převed ených aktiva pasiv a jejich hodnotou pro d aňo vé úče l y.
Následujícími výrazy se rozumí:
- hodnotou pro datl ové ú č el y : hodnota, na jejímž základě by byl vypočítán zisk nebo ztráta
pro účel y zdaně ní p ř ijm ů , zis k ů nebo kapitálových zisků převáděj ící spo lečnosti , pokud by
tato aktiva a pasiva byla prodána so učasně s fúzí nebo rozděl ením, ale nezávisle na této
operaci,
- převed en ým i aktivy a pasivy: aktiva a pasiva převáděj ící společnosti , která jsou v důsledku
fúze nebo ro zděl ení fakticky spojena se stálou provozovnou přij ímaj ící společnos t i v
č lenském s tátě p řevád ějící s po lečnost i a podílejí se na vytvářen í ho spod ářského výsledku,
jenžje brán v úvahu pro datlové úč el y.
2. Členské státy podmíní použití odstavce 1 tím, že přij ímaj ící společnost vypočítá všechny
nové odpisy a zisky nebo ztráty vztahující se k převed eným akt ivům a pasi vů m podle
pravidel, jim ž by podléhala převád ějící společnost nebo spo lečnost i, kdyby k fúzi nebo
rozděl ení nedošlo.
Mů ž e-li
společnosti

právních předpi sů č lenského státu převádějící
a zisk ů nebo ztrát vztahuj ících se k převedeným
aktiv ům a pasivům na jiném zák l adě, než je uvedeno v odstavci 2, nepoužij e se odstavec 1 na
aktiva a pasiva, u nichž přijím ající spol ečnost tuto možnost uplatnila.

3.

přijím aj í cí s po leč nost podle
výpoče t nových odp isů

provést

Článek 5
Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby v případech, kdy jsou opravné položky
nebo rezervy řádně vytvořené převádějící společností částečně nebo plně osvobozeny od daně
a nepocházejí ze stálé provozovny v zahraničí, mohly být tyto opravné položky a rezervy
převeden y se stej ným osvobozením od daně na stálou provozovnu přijímající společ nost i , jež
se nachází ve státě převádějící společnosti, s tím, že přijímající společnost převezme práva a
závazky převád ěj ící sp o lečn o sti.

Článek 6

Pokud některý člen ský stát používá předpisy umožňující přijín~ají~í ~~olečnos~i.?řevzí~ zt:áty
převádějící s polečnosti, které dosud nebyly vyčerpány pro da~o v~ ucely, ľ?ZStrl d~ny st~t v
případech, kdy jsou operace uvedené v článku 1 uskuvtečn?~any m~z~ s~~lecnostml z
členského státu převádějící společnosti, působnost těchto předpisů ,:,e s:~J.ne ?11~e tak, avby s~
vztahovaly i na převzetí těchto ztrát stálými provozovnaml pnj im ajici spole č nosti
nacházejícími se najeho území.

Článek

7

I. Drží-li" přijín:aj,í~í, s~ol~čnos: , . ?od~! ,na základním kapitálu převádějící společ nosti,
nepodléhaj! zda n ě ní zadne zisky pnjunajici společnosti vyplývající ze zrušení jejího podílu.

2. Členské státy se mohou odchýlit od odstavce 1, pokud podíl přijímající spo lečnost i na
základním kapitálu převádějící společnosti nepřesahuje 25 %.
Článek

8

I. Přidělení cenných papírl! představujících základní kapitál přijímající nebo nabývající
společnost i spo lečn ík u převádějící nebo nabyté společnosti výměnou za jeho cenné papíry
představuj ící základní kapitál druhé spo lečnosti při fúzi, rozdělení nebo výměně akcií nemá
samo o so bě za následek zdanění příjm ů , zisků nebo kapitálových zisků tohoto spo leční ka.

2. Člens ké ze mě podmíní použití odstavce 1 tím, že společník nepřičte obdrženým cenným
papírům vyšší hodnotu pro d a ň o v é účel y, než byla hodnota vymě něnýc h cenných pap í rů
bezpro středn ě před fúzí, ro zd ěl ením nebo výměnou.
Odstavec I nebrání č le ns ký m stá tů m, aby zdaň ova ly zisky plynoucí z následného převod u
obdržených cenných p ap ír ů stejným způso be m , jakým by byl zdaněn zisk z převodu cenných
papírů existuj ících před nabytím.
"Hodnotou pro d a ň o v é ú čel y" se rozumí čás tka, na jejímž zákl adě by byl vypočten zisk nebo
ztráta pro účel y zdaně n í příjmu , zisku nebo kapitálových zisk ů spo leč n í ka spo leč nost i.
3. Má-li spo leč ní k podle právních předpi sů č lenského státu, jehož je daňo vým rezidentem,
právo zvolit si d a ň o v é zacházení odlišné od zacházení uvedeného v odstavci 2, nepoužije se
odstavec 1 na cenné papíry, u kterých s polečn í k toto právo uplatní.

4. Odstavce 1, 2 a 3 nejsou překážkou toho, aby člens ké státy braly při zdaně ní spo lečníků v
úvahu jakoukoliv výplatu hotovosti provedenou při fúzi , rozdě lení nebo výměně akcií.
HLAVA III

Pravidla pro p ře vod y aktiv
Článek 9

Články 4,5 a 6 se použijí na převody aktiv.
HLAVA IV

Zvláštní případ převodu stálé provozovny
Článek 10
1. Zahrnují-Ii aktiva převáděná při fúzi, rozdělení nebo převodu, aktiv, stálou. pr~ vo~o'.'?~
převádějící spo lečnosti, jež se nachází na území jiného členskeho statu ne~ p~ev~dě~ ~c~
společnost, vzdá se tent~ jiný stát práva na zdanění této stálé pr~vozovny. Stat pr:vaděj~c~
společnosti však může d~ zdanitelného příjmu této společnostI. zahrn~ut t~ ztraty st~l:
provozovny, které mohly být dříve odečteny od zdanitelných příjmu sp~le,cnostl ': to~t,o st.~t~
a dosud nebyly vyrovnány. Stát, v němž se stálá provozovna nachazl; a stat pnj ~n:élJ lcl
. pOUZI.J1 na prevod ustanovení' te'to smě rnice tak , j'ako by prvm z těchto statu byl
•
spoIecností
státem převádějící spo lečnosti .
v ",

v

2. Pokud čle ns ký stát převádějící společnosti upl atňuj e systém zdanění celosv ě tov ý ch z' kO
"
d I I
IS u,
je tento ,č l,ens ky stat opravnen o, c l ~ ne od o,dsta,vce I zdanit jakékoliv zisky nebo kapitálové
zisky stal~ provoz~v ny p ly n,ou~I z [uz,e, ~ozdeleIlI nebo převodu aktiv, avšakjen za podmínky,
že na daních, ktere by, nebyt teto smernice, byly vyměřeny ze zisků nebo kapitálových zisků
v členském stát~, v něm ž se st~lá provozovna nachází, poskytne úlevu stej ným způsobem a o
stejnou částk u, Jako by tato dan byla skutečně vyměřena a zaplacena.
'v

v

HLAVA V
Závěrečná

Článek

ustanovení

II

1. Člens ký stát m ů ž e odmítnout použít veškerá ustanovení hlav II, III a IV nebo jejich část
nebo od ep řít veškeré výhody z nich plynoucí, je-li zjevné, že

a) hlavním cílem nebo jedním z hlavních cí l ů fúze, rozděl ení , převodu majetku nebo výměny
akcií je d a ň o v ý únik č i vyhnutí se da ňovým povinnostem; skutečnost, že některá z operací
uvedených v č lá nk u 1 není prováděna z platných h ospo d ářských d ůvod ů , např.
restrukturalizace nebo racionalizace č i nnosti spo lečností účastnících se této operace, mů že
vést k předpokl adu , že hlavním cílem nebojedním z hlavních cílů této operaceje daňový únik
či vyhnutí se da ň o v ým povinnostem;
fúze, ro zd ěl ení , převodu maj etku nebo vý měny akcií přestane někte rá
spo lečnost, ať už se této operace ú častn í nebo ne, splňovat podmínky požadované pro
zastoupení za m ěs tna nc ů v orgánech s po lečnosti podle pravidel platných před takovo u operací.
b) v

d ů sl edku

2. Ustanovení odst. I písm. b) se použijí tak dlouho a do té míry, dokud se na společnost i
spadající do p ů so bn o sti této s měrn ice nebudou vztahovat žádné právní předpisy Společenství
obsahující obdobná pravidla o zastoupení zam ěstn anců v orgánech spo l ečnost í.
Článek 12

1. Č lenské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s
touto směrn icí do 1. ledna 1992 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.
2. Odchylně od odstavce 1 m ů že Portugalská republika odložit účinnost ustanovení týkajících
se převodu aktiva výměny akcií do 1. ledna 1993.
3. Člens ké ze mě sdě lí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů,
které přijmou v oblasti p ů sobnosti této směrnice.
Článek 13

Tato směrn ice je určena členským státům.
VBruselu dne 23. červen ce 1990.
Za Radu
před sed a

G. Carli
[1] Úř. v ěst. C 39, 22.3.1969, s. !.

[2] Úř. věst. C 5 1, 29.4 . 1970, s. 12.
[3] Úř. věs t. C 100, 1.8.1969, s. 4.
------------------ ----- -------------------- ------PŘÍLOHA

Seznam

spo leč nos t í zm í ně nýc h

v č l. 3 písm. a)

a) spo leč nost i podle b~l gi ckého ~ráva nazvané "société anonyme""naamloze vennootschap" ,
"société en commandite par actions'vcommandítaíre vennootschap op aandelen", "société
privée a responsabil it é limitée""besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" a
veřejnoprá vní subje kty ř í d í cí se soukromým právem;
b) spo leč nos t i podle dánského práva nazvané "aktieselskab", "anpartsselskab";
c) spole čno sti podle n ěm eckého práva nazvané "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft
auf Aktien", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft";
d) spol e čn o sti podle řec ké ho práva nazvané "avÓ:>V1)~lT] snnpíu'';
e) spo leč nos t i podle š paně lské ho práva nazvané "sociedad anónima", "sociedad comanditaria
per acciones", "sociedad de responsabilidad limitada" a ve řejnoprávní subjekty řídící se
soukromým právem;

Dspo leč nos t i

podle francouzského práva nazvané "société anonyme", "société en commandite
par actions", "société a rcsponsabilité limitée" a veřejná zařízení a podniky průmysl o v é a
obchodní povahy;
g) spo leč n os t i podle irského práva nazvané "public companies limited by shares Ol' by
guarantee", "private companies limited by shares Ol' by guarantee", zařízení registrovaná podle
"Industrial and Provident Societies Act" nebo "building societies" registrované podle
"Building Societies Act";
h) společnosti podle italského práva nazvané "societá per azioni", "societá in accomandita per
azioni", "societ á a responsabilitá limitata" a veřej né a soukromé subjekty provozuj ící
průmys l o vou a obchodní či n nost;
i) spo lečnost i podle lucemburského práva známé jako "société anonyme", "société en
commandite par actions", "société aresponsabilité limitée";

j) společnosti podle nizozemského práva nazvané "naamloze vennootschap", "besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";

k) obchodní spo lečnosti nebo společnosti občanského práva .obchodní ,P?vahy neb,o jiné
právnické osoby, které jsou průmyslovými a obchodními podniky a ktere JSOu vytvoreny v
souladu s portugalským právem;
I) společnosti vytvořené podle práva Spojeného království.

Příloha

4:

Směmice Rady

ze dne 23.

červen ce

1990

o společllém systému zdaněni mateřských a dceiinych společnosti z r ůznych členských
státli
.
(9014351EHS)
RADA EVROPSKÝCH S POLEČENSTV Í ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského spole č enství, a zejména na
IDO této smlouvy,

článek

sohledem na návrh Komise [I],
sohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
sohledem na stanovisko H o sp od á řs kého a sociálního výboru [3],
vzhledem k tomu, že seskupování spo lečností rů zných č lenských států mohou být nezbytná
ktomu, aby byly ve S po leče nství vy tvořeny podmínky obdobné podmínkám vnitřního trhu
a aby tím bylo za ji št ěno v ytvoření a řádn é fungování spo leč ného trhu; že těmto operacím
by nem ěl y být kladeny p řek ážky v podobě omezení, znevýho d něn í nebo zvláštních
narušení, které by vyplývaly z d aň ových p ředpi sů členských států; že je proto důl e ž it é
stanovit pro tato seskupování d a ňo v á pravidla neutrální z hlediska hospodářské so utěže,
aby se podniky mohly p ři zp ů sobit po ž adavk ům spo lečného trhu, zvýšit svou produktivitu a
zlepšit svou konkurenceschopnost na mezinárodní úrovni ;
vzhledem k tomu, že

zm í něná

seskupování mohou vést k

utvoření

skupin mateřských a

dceřiných s po leč nos tí;

vzhledem k tomu, že stávající da ňo v é předpi sy upravující vztahy mezi mateřskými a
dceřinými spo leč nos t m i r ů zných č l ens kých st átů se mezi jednotlivými č lenským i státy
citelně liší a jsou o becně n cp řízni v ěj š í než ty, které se týkají vztahli mezi mateřskými a
dceřinými spo lečnost m i téhož členského státu; že spolupráce mezi společnostm i různýc h
členskýc h s tá t ů je tím znevýhodňována oproti spolupráci spol ečností téhož členského státu;
že je vhodné zamezit tomuto znevýhodnění zavedením společného režimu, a tím i usnadnit

seskupování na úrovni S p o lečenstv í;
vzhledem k tomu, že obdrží-Ii některá mateřská společnost z důvodu svého podílu na
dceřiné spol ečnosti ro zděl ené zisky, stát mateřské společnosti
- upustí od zdanění

těchto z isků,

nebo

- zdaní tyto zisky, přičem ž umožní mateřské společnosti odečíst od daně př~slu~nou část
daně, která se vztahuje k těmto zisk ů m, splatné dceřinou společností z těchto zisku;
vzhledem k tomu, že je vůbec vhodné k zajištění daňové neutrality osvob,o d~t ~d sr~žk~vé
d,aně zisky, které dceřiná společnost rozděluje, své mateřsk,é spole.čnostI; ze, ~e ,lllcmeně
~r~?a umožnit Spolkové republice N ěmecko a Recké ,republice z,duv?du z;last~11 p~vahy
Jejich systémII korporační daně a Portugalské republice z rozpoctovych duvodu docasně
pokračovat ve vybírání srážkové daně,

pŘIJALA TUTO S MĚRN ICI:
Č l ánek

1

I. Každý č le ns ký stát použije tuto s mě rn ici
_ na rozdě l ován í zisku obdrženého spo lečnostm i tohoto státu, který pochází od jejich
ostatních č le ns kých st á t ů ,

dceřin ých spo l e čn o stí

_ na

rozd ěl o vání

čle nských st á tů,

zisku vy tvořené ho s po leč nostmi tohoto státu
jichž jsou dce řin ými spo lečnostm i.

společnostem

ostatních

2. Tato směrn i ce n e vylu čuj e použití vnitrostátních předp i sů nebo smluvních ustanovení
nezbytných k potlač ení daií.ových úni ků a zneužívání da ňov ých předpi sů .
Článek 2

Pro účel y této směrni ce se " s po l e č no stí

č le nského

státu" rozumí každá s po lečnost, která

a) má některou z forem uvedených v příl o ze této s měrnice ;
b) je podle daií.ového práva n ěkteréh o č lenského státu pro da ňov é účel y považována za
daňového rezidenta tohoto státu a podle smlouvy o zamezení dvojího zdaně n í uzavřené s
t řet í zemí není pro daií.ové úč el y považována za da ňov é ho rezidenta mimo S po lečens tví ;
c) podléhá navíc bez možnosti volby nebo osvobození jedné z následujících daní:
- imp ót des sociétésvennootschapsbelasting v Belgii,
- selskabsskat v Dánsku,
- Kčrperschaftsteuer v N ěm e cku ,
- o ópoq stoo čú ucro; VO~ltKcOV npoO"c01tCOV xsp óo oxomxo ů

XUPUK'LÍlPU

v Řecku,

- impuesto sobre sociedades ve Španělsku,
- imp ót sur les sociétés ve Francii,
- corporation tax v Irsku,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche v Itálii,
- imp ót SUl' le revenu des collectivités v Lucembursku,
- vennootschapsbelasting v Nizozemsku,
- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku,
- corporation tax ve Spojeném království,
nebo jakékoli j iné dani, která některou z těchto daní v budoucnu nahradí.

Článek

3

I. Pro účel y použití této smě rn i ce se

a) postavení mateřské spo lečnosti přiznává přinej menším každé společnosti č lenského
státu, která splň uje podmínky stanovené v článku 2 a která drží na základním kapitálu
některé spo lečnost i jiného č lenského státu spl ň uj íc í stejné podmínky podíl nejmén ě 25 %;
b) "dceřinou s po leč ností " rozumí spo lečnost, na jejímž základním kapitálu je držen podíl
uvedený v písmenu a).
2.

Odchyln ě

od odstavce 1 mohou čl enské státy

- dvoustrannou dohodou nahradit podmínku podílu na základním kapitálu podmínkou
disponování hlasovacími právy,
- nepoužít tuto s mě rn ic i na ty své společno sti , které nebudou držet bez přerušen í po dobu
nejméně dvou let podíl, který je o p rav ň uje k při znán í postavení m ate řské spo lečnos ti , ani
na ty své spo leč n os t i , v nichž spo lečnost jiného č lenského státu nedrží takový podíl bez
přeru šení po dobu n ejm én ě dvou let.
Článek 4

1. Obdrží-li

m ate řská s po leč nost

rozdě lené jinak

z d ůvodu svého podílu na dceřiné společno sti zisky
než při likvidaci d c e řiné spo lečnost i, stát mateřské spo lečnosti

- upustí od zdaně ní

těchto z isk ů,

nebo

- zdaní tyto zisky, p ři čem ž umožní mateřské s po lečnost i odeč íst od daně přís lušnou část
daně splatné dceřin ou spo lečn os tí, která se vztahuje k těm to zis kům , popřípad ě daň
sraženou státem, j ehož da ňo v ým rezidentem je dceřiná spo lečnost, podle odchylek
stanovených v č l án k u 5 a m aximálně do výše odpovídající vnitrostátní dani.
2. Každý č l e n s ký stát si ni cmén ě ponechá možnost stanovit, že náklady vztahující se k
držbě podílu na dc eřin é spo l ečno st i a ztráty vyplývající z rozd ělo vání jejích zisků nelze
odečíst od zdanitelných p ř íjm ů mateřské spol ečnosti . Jsou-li v takovém p řípadě výdaje na
řízení vztahující se k podílu pevně stanoveny paušální sazbou, nesmí stanovená částka
přesáhnout 5 % ze zisku rozd ělovaného dceřinou spo lečností.

3. Odstavec 1 se použije do dne zavedení společného systému zdanění obchodních
spo l ečnost í.

Rada přijme v přiměřené době předpisy, které se použijí po dni uvedeném v prvním
pododstavci.
Článek 5

I. Zisk rozděl ovaný dceřinou společností její mateřské společnosti je osvobozen od
srážkové daně, přinejmenším pokud mateřská spo lečnost drží na základním kapitálu
dceřiné společnosti podíl nejméně 25 %.
2. Odchyln ě od odstavce 1 smí Řecká republika tak dlouho, dokud nebude uplat ň o vat
korporační da ň na rozdělované zisky, vybírat srážkovou daň ze zisků rozděl ovaných

c

mateřským spo lečnostem ostatních členských států. Sazba této srážkové daně však nesmí
překročit sazbu stanov enou dvoustrannými smlouvami o zamezení dvojího zdanění.

3. Odchyln ě od odstavce 1 smí Spolková republika Něm ecko tak dlouho, dokud na
rozděl ované zisky uplat ňuj e sazbu korporační daně nejméně o 11 % nižší, než je sazba
daně z nero zd ěl en ých zisků , nejdéle však do poloviny roku 1996, vybírat vyrovnávací
srážkovou da ň 5 % ze zi s ků ro zdělovaných svými dceřinými sp o leč nostm i.
Odchylně od odstavce 1 smí Portugalská republika vybírat srážkovou d a ň ze zisků
rozdělovaných j ejími dceřinými společnostmi mateřským spol ečn o stem ostatních
členských států nejdéle do konce osmého roku ode dne, kdy se tato směrn ice stane

4.

použitelnou.
Aniž jsou dotčen a ustanovení stávajících dvoustranných smluv uzavřených mezi
portugalskem a č le ns ký m i státy, nesmí sazba této srážkové daně překro čit 15 % během
prvních pěti let lh ůty stanovené v prvním pododstavci a 10 % během posledních tří let.
Před

koncem osmého roku rozhodne Rada jednomyslně na návrh Komise o
prodloužení použitelnosti ustanovení tohoto odstavce.

případném

Článek 6

Stát mateřské s po le č no st i nesmí vybírat srážkovou daň ze zisků, které tato spo lečno st
obdrží od své dce řin é s po leč n o st i .
Článek 7

1. Výrazem "srážková d a ň" použitým v této směrnici se nerozumí záloha ani předběžná
platba na korporační datl v č lenském státě dceřiné společnosti, která se uskutečňuj e v

souvislosti s rozdě lováním jejích zisk ů mateřské společnosti.

2. Tato smě rn ice se nedotýká použití vnitrostátních předpisů nebo smluvních ustanovení,
jejichž účelem je zamezit nebo omezit ekonomické dvojí zdanění dividend, zej ména
ustanovení týkajících se da ňov ých zápo čtů pro příj emce dividend.
Článek 8

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpi sy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1992. Uvědomí o nich Komisi .

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů ,
které přijmo u v ob lasti p ůsobnosti této směrnice.
Článek 9

Tato směrnice je určena č len ským státům.
VBruselu dne 23. července 1990.
Za Radu
předs eda

G. Carli

[I] Úř. věst. C 39, 22.3.1969, s. 7, a změny předložené dne 5. července 1985.

[2] Úř.

věst.

C 51, 29.4.19 70, s. 6.

[3J Ú ř. věst. C 100, 1.8.1969, s. 7.
.. .. ----------------------------------------------

PŘÍLOHA

Seznam spo lečno stí

zmín ěných

v čl. 2 písm. a)

a) spo leč nos ti podle belgického práva nazvané "société anonyme""naamloze
vennootschap", "soc iété en commandite par actions""commanditaire vennootschap op
aandelen", "société privée a responsabilité limitée""besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid" a veřej no právn í subjekty řídící se soukro mým právem;
b) spo lečnos t i podle dánské ho práva nazvané "aktieselskab", "anpartsselskab";
c)
spo lečnost i
podle
německého
práva
nazvané
"Aktiengesellschaft",
"Kommanditgesellscha/l auf Aktien", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung",
"bergrechtliche Gewerkschaft";
cl) spo leč nos ti podle řeckého práva nazvané "cvóvuur] stmpíu'' ;

e) spo leč nos ti podle španě lského práva nazvané "sociedad anónima", "sociedad
comanditaria per acciones", "sociedad de responsabilidad limitada" a veřej nop rávní
subjekty řídící se soukromým právem;

o

společnosti podle francouzského práva nazvané "société anonyme", "société en
commandite par actio ns", "société a responsabilité limitée" a veřejná zařízení a podniky
průmyslové a obchod ní povahy;

g) spo leč nost i podle irského práva nazvané "public companies limited by shares ol' by
guarantee", "private companies limited by shares Ol' by guarantee", zařízení registrovaná
podle "Industrial and Provident Societies Act" nebo "building societies" registrované podle
"Building Societies Act";
h) společnosti podle italského práva nazvané "societá per azioni", "societ á in accomandita
per azioni", "societ á a responsabilitá limitata" a veřejné a soukromé subj ekty provozující
průmyslovou a obchodní č i nnost;
i) společnosti podle lucemburského práva známé jako "société anonyme", "société en

commandite par actions", "société a responsabilité limitée";

j) spo lečnosti podle nizozemského práva nazvané "naamloze vennootschap", "besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";
k) obchodní společnosti nebo společnosti občanského práva obchodní povahy a družstva
nebo veřejné podniky, které jsou vytvořeny v souladu s portugalským právem;
I) spo lečnosti vytvořené podle práva Spojeného království.

._ ~--_

Příloha

5:

Směrn ice

Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003

ozdallěnÍpřijmi"

Z

úspor v podo bě úrokový ch plateb

RADA EVROPSKÉ UN IE,
sohledem na Smlouvu o založení Evropského s po lečenství, a zejména na článek 94 této smlouvy,
sohledem na návrh Komise [ I],
sohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
sohledem na stanovisko
vzhledem k tě m to

H ospodářského

a sociálního výboru [3],

d ů v od ům:

(1) Č lánky 56 až 60 Smlouvy zaruč uj í volný pohyb kapitálu.

(2) Příjm y z úspor v p od obě úrokových plateb z pohledávek p ředstavují u všech
zdanitelný p říj em pro osoby, které v nich mají bydli ště .

č l e n sk ý c h s tá t ů

58 odst. I Smlouvy mají č le nské státy právo používat přís lu šná ustanovení svých
která rozlišuj í mezi da ňov ý mi poplatníky podle místa bydli št ě nebo podle
místa, kde je jeji ch kapitál investován, a u čini t všechna opatření nezbytná k tomu, aby zabránily
porušování vnitrostátních právních a správních předpi sů , zej ména v oblasti daň ovéh o práva.

(3) Podle

č l.

daňovýc h p řed p i s ů ,

58 odst. 3 Smlouvy by d a ňov é předpi sy č lenskýc h st á t ů zam ěře n é na boj proti
zneužití d a ň ov ý ch re žim ů n em ěl y p řed stavo v at ani pro středek svévolné
diskriminace, ani za s tře né omezování volného pohybu kapitálu a plateb podle čl ánku 56 Smlouvy.
(4) V souladu s
d a ň ov ým

č l.

únik ům

či

(5) Pokud neexistuje koordinace vnitrostátních daňových syst ém ů v oblasti zda něn í p ř íjm ů z úspor
v podobě úrokových plateb, zejména jde-Ii o zacházení s úroky získanými osobami nemajícími v
daném stá tě bydli ště , mohou se osoby s bydli štěm v č lenskýc h státech v součas n é době často v
č lens ké m státě, v n ěm ž mají bydl i ště , vyhnout všem formám zd aně n í ú rok ů, které získají v j iném
č lenském státě .

(6) Tento stav vede k narušování pohybu kapitálu mezi č lenskými státy, což není s l uč i te l né s
vnitřn ím trhem.
(7) Tato s mě rn i ce navazuje na konsens, kterého bylo dosaženo na zasedání Evropské rady v Santa
Maria da Feira ve dnech 19. a 20. červ n a 2000 a na následných jednáních Rady ve složení pro
hospodářstv í a finance (ECOFIN), která se konala ve dnech 26. a 27. listopadu 2000, 13. prosince
2001a 21. ledna 2003.
(8) Koneč ný m cílem této směrn ice je umožnit, aby příj my z úspor v podobě úrokových plateb
vyplacené v jedn om č lenském státě jejich skutečným vlastníkům, kteří jsou fyzick ými osobami s
bydlištěm v jiném č lenském státě, podléhaly účinn ému zda nění v souladu s právními předpisy
uvedeného jiného č le ns kéh o státu.

~9) Cíle této směrn i ce lze nejlépe dosáhnout zaměřením se na prov,ádění ~ebo připisov~ní
urokových plateb od hospodářských subjektů usazených v členskych statech skutečnym
vlastníki'nTI, kteří j sou fyzickými osobami s bydlištěm v j iném členském státě, nebo ve prospěch
těchto su bje ktů .

(10) Jelikož cíle této směrni ce nem ů ž e být z d ůvodu nedostatku koor~ina ~e vnitrostátních s~sté~l i'1
zdaněn í přfjm ů z úspor uspokojivě dosaženo samotnými členským i staty, a lze ho tudíž lepe

...

dosáhnout na úrovn! ,S po leče nstv í, m ů ž e S po leče nstv í přijmout opatře ní v souladu se zásadou
subsidiarity podle c1anku ~ ~ m lo u vy . ~ souladu se zásadou proporcionality stanovenou v
uvedeném č l á n k u se tato sme rruce omezuje pouze na minimální požadavky a nep řekra čuj ,
•
'
d • , I
UJ e ramec
toho, co je nezbytne nutne pro osazeni to roto cíle.
(II) Platebním zpros t~e d k.o :~te le m je. h?spodářský subjekt, který provádí nebo připisuje úrokovou

platbu přím o ve prospcch Jejich skutecneho vlastníka.

(12) Při, ~y me~~ vá n í pojmu úroková platba a !ne.c1~anismu platebního zprostředkovatele by měl být
v náležttych p ř ípad ech uveden odkaz na smerruci Rady 85/611 /EH S ze dne 20. prosince 1985 o
koordinaci právních a správních p ředpi s ů týkajících se su bj e kt ů kolektivního investování do
převoditelných cenných pap ír ů (SK[PCP) [4].
(13) Oblast p ů sobn o sti této s měrn i ce by měla být omezena na zd aněn í přijm ů z úspor v pod obě
úrokových plateb z pohledávek, s výjimkou, mimo jiné, záležitostí spojených se zd aně n ím důchod ů
apojistného pln ění.
(14) K on ečn éh o cíle, kterým j e zavedení ú činn ého zd aněn í ú rok ů v tom č lens ké m státě, v n ěmž má
skuteč ný vlastník bydli ště , m ů ž e být dosaženo pomocí vým ěny informací, které se týkají
úrokových plateb, mezi č lens ký m i státy.

(1 5) S mě rn ice Rady 77/799/EHS ze dne [9. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi p říslušnými
orgány č le ns kýc h s tá t ů v oblasti p římých a n ep ř ím ých daní [5] již poskytuje č l ens ký m st á tů m
zá klad pro vým ěnu informací k da ň ov ým ú čelům o příjmech , na n ěž se vztahuje tato směrn ice.
Pokud se tato s mě rn ice od uvedené s mě rn ice neodchyluje, měl a by se uvedená s mě rn ice na takové
výmě ny informací nadále používat s po lečně s touto s mě rn ic í.
(16) Automatická vým ěna informací mezi č le ns kým i státy o úrokových platbách, na které se
vztahuje tato s mě rn ice, umožní ú činn é zd a něn í těchto výplat v tom č le ns ké m státě, v ně mž má
skuteč ný vlastník bydli ště , a to v souladu s vnitrostátními právními předpi sy tohoto č lenského
státu. Je proto nezbytné ustanovit, že se čl en ské státy, které si vym ěňují informace v souladu s
touto smě rn ic í, nemohou uplatnit omezení výměny informací podle č l á n ku 8 směrn i ce
771799/EHS.

(17) Vzhledem ke strukturálním rozd íl ům nemohou Rakousko, Belgie a Lucembursko provád ět
automatickou vým ěnu informací ve stej né době jako ostatní člen ské státy. Vzhledem k tomu, že
srážková darl m ů ž e zaj istit minimální míru účinn ého zdan ěn í, zejména při sazbě zvyšuj ící se
progresi vn ě na 35 %, m ěl y by běh em přech odnéh o období tyto tři č lenské státy upl atňovat na
příjmy z úspor podle této s m ě rn i ce srážkovou datl.
(18) Aby nedocházelo k rozd íl ům v zacházení, nem ěly by Rakousko, Belgie a Lucembursko mít
povinnost provádět automatickou vý měn u informací dříve, než Švýcarská konfederace, Knížectví
Andorry, Lichtenštejnské knížectví, Monacké knížectví a Republika San Marino zajistí účinnou
výměn u požadovaných informací o úrokových platbách.
(19) Tyto č lens ké státy by měly převést větš í část svých přfjm ů z této srážkové dan ě tomu
č lenském u státu, v n ěm ž má s ku tečný vlastník ú roků bydli ště.

~20) Tyto č lenské státy by m ěly stanovit postup, jenž by skutečným vlastn~kl1l1~ s by~li štěm v jin~m
c1enském státu umo ž ň oval vyhnout se uplatněn í této srážkové dan~ tlln~ ze •sveh?, plat:b~lh~
zprostředkov ate l e zmocní k vykazování úrokových plateb, nebo tím, ze předlo ž í osv ě d čen i
vystavené příslu šným orgánem č lenského státu, v němž mají skuteční vlastníci bydli ště.
(2 1) Č lenský stát, v něm ž má sku tečný vlastník bydliště, by měl zajistit, .a~y n,:doch,ázelo. ke
dvojímu zdaněn í úrokových plateb, které by mohlo být dllsle?kel~l u~[atnen!. sražkove dan,e v
souladu s postupy podle této směrn i ce. Měl by toho dosáhnout tím, ze az do vyse dan ě Spl~t!l~ n~
svémúzemí provede zá počet daně ve výši srážkové daně a případnou částku, o kterou by srážková

dal) převyšovala darl splatnou na jeho území, vyplatí skutečném u vlastníkovi ú rok ů . Člens k' stát
však m ů že místo použití této metody da ň ov ého zápočtu srážkovou daň skutečnému vl astníkovi
vrátit.
(22) Aby se, předeš,l o naru šen ~ trlll~, nem ěla by se t~to směrn i ce běh em přechodnéh o obdob í
vztahovat na urokove platby z nekterych obchodovatelnych dluhových cenných pap írů.
(23) Tato s,měr~l,ice b~ n e~n.~la ~ Iensl~ým vstá~i'~ m b~ánit ,;e výběru jiných druh ů srážkové dan ě z
úrokll, kterémaji zdroj na j ejich UZeI11l , nez srazkove dane uvedené v této směrn ic i.
(24) Pokud Spoje né státy americké, Švýcarsko, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino a
příslušn á závislá nebo p řidru žená území č lens kýc h států nebudou uplatňovat opatřen í , která jsou
rovnocenná o patře n í m uvedeným v této směrn ic i nebojsou s nimi shodná, mohly by úniky kapitálu
do těch to zemí a na tato území ohrozit dosažení c í l ů této s měrn i ce. Je tudíž nutné, aby byla tato
směrn ice používána od stej ného data, k n ěmu ž takováto o patře n í začno u upl at ň ovat všechny tyto
země a všechna tato územ í.
(25) Komise by m ěl a každé t ři roky p ředl oži t Radě zprávu o fungování této s měrn ice a v případě
potřeby Rad ě navrhnout změ ny, které se ukáží jako nutné k lepšímu zajiště n í účinn éh o zd a n ě ní
přljm ů z úspor a k ods tra něn í nežádoucího narušování ho spod ářské so utěže .
(26) Tato smě rn ice ctí základní práva a dodržuje zásady uznané zej ména v C h artě základních práv
Evropské unie,
PŘIJ ALA TUTO S MĚ RN IC I:

KAPITOLA I
ÚVODNÍ USTAN OV ENÍ
Článek I
Úče l
I. Úče lem směrn ice je umožnit, aby příjmy z úspor v podobě úrokových plateb vyplacených v
jednom č le ns ké m státě j ejich sku tečným v l astníkům - fyzickým osobám, které mají bydli ště pro
da ň ov é účely v j iném č lenském státu - podléhaly účinnému zdaněn í v souladu s právními předpi sy
uvedeného jiného č le ns ké ho státu.

2. Č lenské státy přijmou opatřen í nezbytná k zaj ištěn í toho, aby platební zprostředkovatelé usazení
na jej ich území splnili povinnosti nezbytné k provádění této směrnice, a to bez ohledu na místo
usazení dlužníka, z jehož dluhu úroky plynou.
Článek 2

Definice s k u teč né ho vlastníka
I. Pro účely této s mě rn ice se " skutečným vlastníkem" rozumí fyzická .o s~ba, která přijme úr~~ov~u
platbu, nebo fyzická oso ba, v jejíž prospěch je úroková platba přips ána, pokud neprokaze, ze
úroková platba nebyla provedena nebo připsána v její prospěch, a že tedy:

a) tato osoba jedná jako platební zprostředkovatel ve smys lu č l. 4 odst. I nebo

~) tato osoba jedná jm énem právnické osoby, subjektu, jehož zisk j: zdaJ~ěn ". souladu ,s obecn?~
upravou zdanění podnik ů , subjektu kolektivního investování do prevodlt~lnychv cennych pap~ru
(SKIPCP) povoleného podle sm ě rn ice 85/611 /EHS nebo subjektu uvedeneho v cl. 4 odst. 2. teto
směrnice, při čemž v posledně jmenovaném případě oznámí osoba jméno a adresu tohoto subjektu

řl I • .
,
hosp odářském u subjektu,
'. . ' kter
, ý úroky vyplácí, a ten pak předá tyto informace p ns
usnemu organu
členského státu, v nemz Je sam usazen nebo

c)tato osoba je.dná jmén ~m jin é fy:ické osoby, která je skutečným vlastníkem, a v souladu s čl. 3
odst. 2 infornlllJe platebníh o zprostredkovatele o totožnosti tohoto skute čného vlastníka.
2. Pokud má platební zpros tře d kova te l informace nazn a čujicí, že fyzická osoba která .... .
" '.
• I '
.
'
prlJ una
úrokovou platbu ne.bo v Je.ll z prospec 1 J ~, platba přip sána, možná není s ku teč ný m vlastníkem a
pokud se na tuto fyzickou oso bu nevztahují odst. I písm. a) ani b), přijme platební zpros třed kova te l
přiměře ná opat!ení, aby zj istil tOtO~I~O~t sk ut:čného vlastníka v souladu s č l. 3 odst. 2. Není-Ii
platební zprost re~ k?vate l schopen ZJ isnr totoznost sku tečnéh o vlastníka, považuje za sku teč né ho
vlastníka danou fyzickou oso bu.
Článek 3

Totožnost a bydli štč

s k u teč nýc h v las t ní k ů

I. Každý č lens ký stát p řijm e postupy nezbytné k tomu, aby mohl platební zp rostřed ko vate l zjistit
pro úče ly č lá n ků S až 12 totožnost a bydli ště sk u teč ných vlastník ů , a zajistí na svém území
používání těchto p ostup ů ,

Tyto postupy musejí být v souladu s minimálními požadavky stanovenými v odstavcích 2 a 3.
2. Platební

zpros třed kova te l

zjisti totožnost

po ž adavk ů ,

které se Iiší pod le

p oč átku vzta h ů

s k u tečného vlastníka na zák ladě minimáln ích
mezi platebním zpros třed kovate le m a sk u tečným

vlastníkem:
a) u sml uvních vzt a h ů vzniklých p řed I. lednem 2004 zj istí platební zp rostředkovate l totožnost
skuteč ného vlastníka vyj ád řen ou jeho jménem a adresou na základě informací, jež má k dispozici, a
tozej ména na zá k ladě p řed pi s ů platných v č lens kém státě, v něm ž je platební zp rostřed kovate l
usazen, a se s mě rn icí Rady 9 113 0S/E HS ze dne 10. červ n a 1991 o p ředcházení zneužití finančn ího
systému k praní pen ě z [6];
b)usmluvních vzta h ů vzniklých k I. lednu 2004 nebo pozd ěji nebo u transakcí provedených v této
bez existence smluvního vztahu zjistí platební zprostřed kovate l totožnost skuteč ného
vlastníka vyj á dře no u jeho jm énem, adresou a, pokud existuje, z jeho da ňov ého identifikačního č ís la
přidě lené ho č le ns ký m státem, v n čm ž má sk u tečný vlastník bydli ště. Tyto údaje se zjistí na zák ladě
cestovního pasu nebo ú ředníh o průkazu totožnosti p ředloženéh o sk uteč ným vlastníkem. Pokud
není adresa v cestovním pasu č i na úředním průkazu totožnosti uvedena, je zji štěna na základě
jiného průka zn éh o dokladu předl o žen éh o s k u tečným vlastníkem. Není-Ii daňové id entifika ční č ís lo
uvedeno v cestovním pasu, na úředním pr ůka zu totožnosti, ani na jiném průka zném dokladu,
včetně případn ého potvrzen í o da ň ov ém bydlišti, který skutečný vlastník předlo žil , jsou informace
ototožnosti doplněny datem a místem narození skutečného vlastníka; tyto údaje se zj istí na základě
jeho cestovního pasu č i úřed n ího pr ů kazu totožnosti.
době

3. •Platební zprostřed kovate l zjisti bydliště sku tečného vlastníka na základě l11inimá!n~ch
pozadavkll, které se liší podle počátku vztahl! mezi platebním zprostředkovate lem a skute č ným
vlastníkem úroků . S výj imkou níže uvedených ustanovení platí, že se bydliště skutečného vlastníka
nachází v té zemi, v níž má sk u teč n ý vlastník trvalé bydli ště:

a) u smluvních vztah ů vzniklých před I. lednem 2004 zj istí plateb~í zprostřed~ovate l ~ydli~t~
skutečného vlastníka na zá k l ad ě informací, které má k dispozici, zejména na zakladě předpisů
platných v č lenském státě , v n ěm ž je usazen, a směrn ice 91/30S/EHS;
b) u smluvních vztah ů vzniklých k I. lednu 2004 a později nebo u transakcí provedených v t~to
době bez existence smluvního vztahu zjistl platební zprostředkovatel bydliště sk.utečného.~lastn!ka
na základě adresy uvedené v cestovním pasu, v úředním prllkazu toto žnosti nebo pnpadne z

· ke'hokoli pri'lkazného dokladu p ředl oženého sku tečným vlastníkem a to podl ' I d " 'I
Ja
' ,'
, .' V , ' "
.
,
v, ,,
'
e nase UjlCl l0
postup~l : u ~yzl cky~h ~s?b, kte~ e pred ~lada.!1 c~~to~n l pas c~ uredn~ pr ůkaz totožnosti vystavený
členskY I11 state n~ a ktere .I s? u dlt:vv l a~t n l ho pl.~h,lasenl ,osobami s bydlištěm ve třetí zemi, se bydli ště
zjistí na základe potvrzeni o :Ianovem, ~yd,llstl, ~tere vydal příslušný orgán třetí země, v níž má
daná ruzická osoba dle vlastniho prohl ášení bydli ště . Pokud takové potvrzení není předl o ž e
'
IJ
k
'I
I
'
no, ma
se za to, že se bydli š t ě s utecne.lO v astníka nachází v č lenském státě, který vydal cestovní as
nebojiný úřední doklad toto žnost i.
P
'

V

v

v

Č lánek 4

Definice platebního zp rostřed kova te le
I. Pro úče ly této s mě rn ice se "platebním zprostřed kovate lem " rozumí h ospodářs ký subjekt který
provád í nebo připi suj e úrokovou platbu přímo ve prospěch skutečného vlastníka bez ohledu' na to,
zdaje tento subje kt dlužníkem, z j ehož dluhu úroky plynou, nebo subjektem, jenž byl dlužníkem
nebo sk u teč ný m vlastníkem po vě řen úrokovou platbu provést nebo při psat.

2, Jakýkoli subje kt, který je usazen v č lens kém státě a provádí nebo připi suj e platbu úroku ve
prospěch s k u teč né ho vlastníka, je v okamžiku provedení č i připsání této platby rovn ěž považován
za platebního zprostředkova te le. Toto ustanovení se nepoužije, pokud má h o spodářsk-ý subjekt
provádějí cí nebo připi suj ící úrokovou platbu d ů vod se na zák ladě ú ředního dokladu předl ožen éh o
druhým z uvedených s u bje k t ů domnívat, že:
a)sejed ná o právnickou osobu, s výjimkou právnických osob uvedených v odstavc i 5 nebo
b)zisky této osoby podl éhaj í zd a něn í v souladu s obecnou úpravou zd aněn í

podniků

nebo

c)se jedná o SKIPCi> povolený podle s měrn ice 85/611 /EHS.
Hospod ářský subjekt pro v ád ěj ící či p řipi suj ící úrokovou platbu ve pros pěch subjektu usazeného v
jiném č le nské m s tá tě, který j e dle tohoto odstavce považován za platebního zprostřed kovate le, sdělí
jméno a adresu tohoto subjektu a celkovou výši úrokové platby provád ěné nebo připi sovan é vjeho
prospěch p říslu šn ému orgánu č le nské ho státu, v n ěm ž je sám usazen, a tento orgán pak informace
předá příslu šnému orgá nu č lenské ho státu, v n ěm ž je usazen subjekt považovaný podle tohoto
odstavce za platebního zprostřed kov a te le.

3. Subjekt považovaný za platebního zpros třed kovate le podle odstavce 2 má však možnost být pro
účely této s mě rnice považován za SKIPCP uvedený v odst. 2 písm. c). K využití této možnosti je
nutné, aby č le ns ký stát, v n ěm ž je tento subje kt usazen, vydal potvrzení, které pak tento subjekt
předl ož í h ospod á řskému subjektu, jenž provádí č i p řipi suj e úrokovou platbu.

Členské státy stanoví podrobná pravidla k uplatnění této možnosti subjekty usazenými na jejich
území.
4, Jsou-Ii subjekt považovaný za platebního zprostředkovatele podle odstavce 2 i hospodářský
subjekt usazeni ve stej ném č le nském státě, přijme tento č l enský stát opatření, n~zbytn~ k, zaj ištěn í
toho, aby subje kt je dnaj ící jako platební zp rostřed kovate l dodržoval ustanoveni teto smenuce.
5, Právnickými osobami, na které se nevztahuje odst. 2 písm. a),jsou:
a) ve Finsku: "avoin yhtio (Ay)" a " kommandiittiyhti č (Ky) "/"čippet bolag" a "kommanditbolag",
b)ve Švédsku: "hadelsbolag (I-lB)" a "kommanditbolag (KB)".

Článek 5
Definice příslu šnéh o orgánu

Proúčely této s m č rn ice se "p ří slu šn ým orgánem" rozumí:
a)vpřípadě č l ens kýc h s tá t ů veškeré orgány, které č le ns ké státy oznámí Komisi;
b) v případě třetích zemí p ř í slu šný orgán pro účel y dvoustranných a mnohostrannýcl d v ' I
d akovv
. ),
" . ' . .. ,
,
,.
I anovyc I
smluv nebo, p.~ I~u · ta ovyto Ol gan neexistuje, jiny organ, kter ýJe o práv něn vydávat potvrzení o
daňovém bydlišti.
Č lánek

6

Definice úrokové platby
I. Pro účel y této s mě rn ice se "úrokovou platbou" rozumí:

a) vyplacené nebo na ú č et p řip san é úroky, které souvisej í s pohledávkami jakéhokoliv druhu ať
zajištěných či nezaj i št ěn ých zástavním právem na nemovitosti a majících či nemajících právo
účasti na zisku dlužníka, a zv l áště, p ř íjmy z vládních cenných papírů a p říjmy z obligací nebo
dluhopisll, včetn ě pr ém ií a výher, které se vážou k těmto cenným pap írům , obligacím nebo
dluhopislun; penále ukládané za pozdní platbu se za úrokovou platbu nepovažuje;
b) úroky vzniklé nebo kapitalizované p ři p řevodu , splacení nebo zpětném odkupu pohledávek
uvedených v písmeni a);
c) příjmy plynoucí z úrokové platby prov ád ěn é p řím o č i prostředni ctv ím subjektu uvedeného v č l.
4odst. 2 a rozd ě lo va n é :
i)SKIPCP povoleným podle s mě rn ice 85/6 11/EHS,
ii)subjekty, které mají právo využít možnosti uvedené v č l. 4 odst. 3,
iii)subjekty kolektivního investování usazenými mimo území uvedené v č lán ku 7;
d) příjmy z převodu , splacení nebo zpětného odkupu akcií či podíl ů v následujících subjektech,
pokud tyto subje kty investují přímo č i nepř ímo, prostředn ictvím jiných su bjektů kolektivn ího
investování nebo su bje kt ů uvedených níže, více než 40 % svých aktiv do pohledávek uvedených v
písmeni a):
i)vSKlPCP povoleném podle s mě rn i ce 85/6 1I/EHS,
ii)vsubjektech, které maj í právo využít možnosti uvedené v čl. 4 odst. 3,
iii)vsubjektech kolektivniho investování usazených mimo území uvedené v článku 7.

Členské státy však rnaj í možnost přij my podle písmene d) do definice úrokové platby zahrnout
~ouze v rozsahu, v jakém tyto příjmy odpovídaj í příjmům přímo nebo nepřímo plynoucím z
urokových plateb ve smyslu písmen a) a b).
2. Pokud jde o odst. I písm. c) a d) nerná-li platební zprostředkovatel žádné informace o podílu
příjmll, který plyne z úrokových plateb, je za úrokovou platbu považována celková výše příjmu.

~. Pokud jde o odst. I písm. d), nemá-Ii platební zprostředkovatel žádné info:mace o po?í~U aktiv

IIlve,stovaných do pohledáv ek nebo do akcií či pod ílů vymezených v uvedenem od~t:VC l.'. J ~ tel~t~
P~,~II ,r0va~ován za vyšší než 40 %. V případě, že platebn~ zprostřev~ ~ovatel ne~u~~ Z~ IStlt.VYSI
p~IJmu realizovan ých s ku tečným vlastníkem, má se za to, ze tyto p říjmy odpovidaji vynosum z
prevodu, splacení nebo zpětného odkupu akcií č i podílů.
4:.Jsou-li úroky vymezené v odstavci 1 vyplaceny subjektu uvedenému v čl. 4 odst: 2 nebo
~npsány na jeho účet a tento subje kt nemá právo využít možnosti podle čl. 4 odst. 3, JSou tyto
úroky považovány za úrokovou platbu provedenou tímtosubjektem.

· Pokud jde o odst. I píSI11 . b) a d), čl enské státy mají možnost požadovat od I t b ' I
o
'
"
b ' k
P a e IlIC 1
rostředkovatelu na sve m uzenu , a y uro y za období ne delší než J'eden rok p řepo četl'
zp
~
k
'"
1 na rocnl
7óklad, a takto plepoctene lil o Y 111<1.1' mo žnost povazovat za urokovou platbu I v případě že běl
d . I k dn ě
d
lem
tohoto období ne oje e . za nemu prevo u, z p ě tn é m u odkupu ani splacení.
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v

v
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6, Odchy l ně od odst. I písm. c) a d) ,maj í č le ns ké státy možnost vy loučit z definice úrokové platby
všechny příjm.y ve .smy:lu uvcd ~nycoh ustanovel;í pocházející od subjekt ů usazených na jejich
území, pokud ~n ves~~c~ techt,o sl~ b.lektu do P?hledavek podleodst. I písm. a) nepřevýší 15 %jejich
aktiv, podobne maj I č l e n s ké staty odchylne od odstavce 4 možnost vylou čit z definice úrokové
platby v od stavc ~ ,1 úro ~y v ~pla ce ~l é č i p řipsan é I~a účet subjektu uvedenému v čl. 4 odst. 2, který
nemá právo využit mo žno sti dle cl. 4 odst. 3 a Je usazen na území příslušného člen ského státu
pokud investice takového subjektu do pohledávek ve smyslu odst. 1 písm. a) nepřesáhnou 15
jeho aktiv.

%

Uplatnění

této možnosti č le ns ký m státem je pro ostatní č l enské státy závazné.

7, Podíl uvedený v odst. I písm. d) a v odstavci 3 bude od I. ledna 20I I č i n it 25 %.

8. Podíl uvedený v oelst. I píSI11 . d) a v odstavci 6 se stanoví na základ ě investi ční politiky
vymezené v p ředpi sech č i v zakládacích dokumentech těchto su bjekt ů ; v případ ě neexistence těchto
údaji! se tento podíl stanoví na zá k l a dě s ku teč né ho složení aktiv těchto s ubje kt ů .
Č láne k 7

Územní p ů sobn ost
Tato s mě rn ice se vztahuje na úroky vyplacené platebním zprostředkovate lem usazeným na území,
nanež se vztahuje Smlouva podle č l á n k u 299 Smlouvy.

KAPITOLA II
VÝM ĚNA INFORMACí
Článek 8
Předklád ání

informací platebn ím zp ros t řed kov a te le m

I. Pokud má sk u teč ný vlastn ík bydli ště v jiném č lenském státu než v tom, v němž je usazen
platební zprost ředkovat el , p ředkl ádá platební zprostředkovatel příslušnému orgánu členského státu,
vn ěm ž je sám usazen, informa ce v následujícím minimálním rozsahu:

a) totožnost a bydli ště sku teč ného vlastníka zj ištěné podle článku 3;
b)jméno a adresa platebníh o zp rostřcd kova te le;
c) číslo účtu sku teč ného vlastníka nebo, pokud není číslo účtu k dispozici, označení pohledávky, z
níž úroky plynou;
d) informace týkající se úrokové platby podle odstavce 2.

·' . 1111111111all1lho
" , , rozsahu 1I110nnaC\,
. C:
' ktere' se tvkai
2, V rarnci
y aJl u'I'okove' platby a. které "musí platební
" ,
zprostředkovatel předložit j e nutné úroky rozlišit podle následujících kategoní a uvest následujíci
úd*:
'
a) v případě úrokové platby ve smyslu čl. 6. odst. 1 písm. a): výši vyplacených

dt

či připsaných ůroků;

b)v případě úrokové platby ve smyslu čl. 6 odst. I písm. b) nebo
výši úrok ů nebo příjm~. podle
uvedených ustanoven í nebo celkovou výši výnosů z převodu, zpětneho odkupu nebo splacení;

případ ě úrokové platby ve smyslu č l. 6 odst. I písm. c): výši p říjm ů podle uvedeného
:Sl;novení, nebo cclkovou výš i vyp l ácen ýc h prostředk ů ;
)

I

d) v případě úrokové platby ve smyslu č l. 6 odst. 4: výši ú rok ů p řipadající na každ 'I
ě le n í
'I
vI 4 d 2 kt V' IV "
I '
~
zoeno z crenu
subjektuuvedene 10 ve . o sl. , . en sp nuj: PO( mínky č l. I odst. 1 a čl. 2 odst. I;
e) vpřípadě, že č l e n s k ý stát u p la t ňuj e možnost uvedenou v č l. 6 odst. 5: výši ú rok ů přepočtených
naročn i základ.
Členské státy však mohou omezit minim ální rozsah informací, které má platební zp rostředkova te l o

úrokové platbě p ředkl ád at , .na ce lkovou výši úro k ů nebo přljm ů a na celkovou výši v ýnos ů z
převodu, zpětného odkupu Č l splacení.
Článek 9

Automatická výměna inform ací
I. Příslu šný orgá n č le n s ké ho st átu platebního zp ro střed kovate le předá informace uvedené v č l án ku
gpříslušn ému orgánu č l e n s ké h o státu, v n ěm ž má s k u teč ný vlastník bydli ště.

2. Předání informací pro bě h ne automaticky a u skuteční se nejméně jednou ročně, do šesti m ě s íc ů
po skonče ní d a ň o v éh o roku v č l e ns k é m s tá t ě platebního zprostřed kovate le, a to pro všechny
úrokové platby u sku t e čn ěn é v pr ůb ě h u daného roku.

J. Pro výměn u info rmací pod le této sm ě rn i ce se použije směrn ice 77/799/EHS, pokud nejsou
ustanovení této směrn i ce od ní odchylná. Č l ánek 8 směrn ice 77/799/EHS se však nepoužije na
informace, které Im~j í být p ř ed á n y podle této kapitoly.
KAPITOLA III

PŘECHODNÁ USTANOV ENÍ
Článek 10
Přecho dné

období

I. Během přechodného období zač ínaj ícího dnem uvedeným v čl. 17 odst. 2 a 3 a s výjimkou čl. 13
odst. I nemusejí Belgie, Lu cembursko a Rakousko používat ustanovení kapitoly II.

Těmto stá t ů m však ostatní č lenské státy poskytnou informace v souladu s kapitolou ll.
Vprůběhu přechodného období je účelem této směrn ice zaj istit minimální účinné zdanění příjm ů z
úspor v podobě úrokových plateb vyplacených v jednom členském státě skutečným vlastníkům fyzickýmosobám s d a ň o v ým bydl i št ěm v j iném č le ns ké m státu.
2,. Přecl~?dné období
nasledUJlcích dat:

konč í na konci prvního celého da ň ového roku následujícího po pozdějším z

: den, k němuž vstoupí v platnost dohoda mezi Evropským společenstvím, přijatá n~ základ~
J~dnomyslného rozhodnutí Rady, na straně jedné, a tím ~ následující?h s~~tů -: SVÝ~varsk~

konfederace, Lichtenštej nské knížectví, Republika San Marino, Monacke kmzectvl: Kn'~ectv~
~ndory
_, kter ý tuto dohodu uzavře "ako poslední, na straně druhé, o výměně informaCI na. ~a,klade
zad'
.
.
, v v • tl
' tý k ích sc
.ost~, takjak tuto dohodu vymezuje Vzorová smlouva OECD o vymene ~n ormacr a.llC "
danovych záležitostí, zveřej něná dne 18. dubna 2002 (dále jen "vzorova smlouva OECD ), ~
ohledem na úrokové platby vym ezen é touto směrnicí a prováděné platebním~v zyrostře,dkov~teh
u~~zeným i na území příslušného státu ve prospěch skutečných vlastníki'J s bydhst:mvn~ uze~', na
v ' I t ň ini srážkové dane temlto státy na
nezse v t l ' ..
z a iuje tato srnermce, a s ohledem na soucasne up a novam
tytovýplaty za použití sazby stanovené pro příslušné období podle čl. II odst. 1,
V

'

l k nělllu ž Rada j edn om y sln ě odsouhlasí závazek Spojených st á t ů ameri k' I k '
. den,
, , v .v: I
'
I I
. . .
'
c yc 1 vymene
, I r(!laCI na zakldde ZdCOsll, V sou ar u se V
ZOIOVOU smlouvou OECD, s ohledem na uro
' kove'
m
lO
•
jak je vymezuje tato smenuce, provadene platebními zp ros tře dkovate l i usaz , . ,
pa
,e
' .'
k ' I ' . _ \ .h s . v '
enyml na uzemt
I tby,
Spojených stá t ú:lIl~e I IC yc 1 ve p l OS pl:C 1 s ku te č n ý c h v lastn ík ů s bydlištěm na území, na něž se
vztahujetato smernrec.
v

v

'

,

v

v

,

r

r

•

•

(

bí musejíI Belgie, Lucembursko a Rakousko používat usta novelll'
a konci p řech odn éh o obdo
'
v
)N
kapitoly " a z árov e ň musej I pr~ s t at up atnovat sražkovou darl i sdílení da ň ov ých vý nos ů podle
článkll 1I a 12. Pokud se Be lgie, Lucembursko nebo Rakousko rozhodnou používat ustanovení
kapitoly II v p rllběhu přec h o d n é h o období, ukon č í upl atň ov án í srážkové d an ě i sdílení da ň ov ý ch
výnosÍi podle č l á n k ů 11 a 12.
,

v

'

v

,

Článek II

Srážková daií
I. Vpr ůb ěhu přech odn éh o období pod Ic č l á n k u 10, kdy má sku teč ný vlastník bydl i ště v jiném
členském státu než je ten, v n ěm ž j e usazen platební zp ro střed kovate l , budou Belgie, Lucembursko

aRakousko vybírat srážkovou d a ň ve výši 15 % b ě h cm prvních tří let přechodného období, ve výši
20%vnásleduj ících t ř e ch letech a v dalších letech pak ve výši 35 %.

2, Platební zp rostře d ko v a te l odvede srá žkovou datl následujícím zp ů sobem :
a) v případě úrokové platby ve smyslu č l. 6. odst. I písm. a): z v ýše vyplacených nebo připsaných

urokll;
b)v případ ě úrokové platby ve smyslu č l. 6 odst. I písm. b) nebo d): z výše úroků nebo příjmů
podle uvedených ustanoven i, nebo v podo bě dávky s rovnocenným účinkem, hrazené příj emcem z
celkové výše v ý n o s ů z p ř e v od u , zpě t n ého odkupu nebo splacení;
c)vpřípadě úrokové platby ve smyslu č l.
ustanovení;

(j

odst. I písm. c): z výše přijmů zmín ě n ých v uvedeném

d) vpřípadě úrokové platby ve smyslu č l. 6 odst. 4: z výše ú rok ů připadajících na každého z č lenů
subjektuuvedené ho v č l. 4 odst. 2, k teří sp l ň uj i podmínky č l. I odst. I a čl. 2 odst. I;
c)vpřípadě, že č lenský stát u pl at ňuj e možnost uvedenou v čl. 6 odst. 5: z výše ú rok ů přepočtených
na ro čn í základ.

J. Pro účely písmen a) a b) odstavce 2 je srá žková darl vyměřena v poměrné části podle délky
období, během něhož sku te č n ý vlastník svou pohledávku držel. Pokud není platební
zprostředkovate l schopen urč it dobu držby na základě informací, které má k dispozici, bude mít za
to, že skutečný vlastník držel pohledávku po celou dobu její existence, pokud skutečný vlastník
nepřed loží doklad o datu nabyt í této pohledávky.
4, ~yn:ěřen í srážkové dan ě č lenským státem platebního zprostředkova~ele neb~ání č,len,sk~ml~ st~tu~
v,nel~z má skuteč ný vlastník bydIi š t č , ve zd a něn í př íjrn ů v souladu s Jeho vnitrost átnnm pravlllml
predptsy, pokud jsou v souladu se Smlouvou.

5. V průb ěhu přechodného období mohou členské státy vybíraj ící srážkovou da~ s~a~ovit, že
ho,~podářský subjekt prováděj ící či připisuj ící úrokovou platbu ve prospěch subjektu, jenzje usa~en
vJme' Vl k"
'k
id ě
isována ve prospech
. !n,e ens em státě a na jehož jméno je platba uro u prova el~a CI pnp
Skuteeneho vlastníka podle čl. 4 odst. 2, bude namísto takového subJektu povazovan.za plate~nih~
~prostředkovatele a členské státy z těchto ú roků vyměří srážkovou da ň , pokud subjekt, na Je IOZ
Jméno je platba úroku prováděna nebo připisována ve prospěch skutečného vlastníka, n~posk~tne
~fi ~iální souhlas k tomu, aby bylo v souladu s posledním pododstav~em čl. 4 o~st. 2 sdelenoJeho
Jmeno, adresa a celková výše úrokové platby provedené či připsané vjeho prospěch.
v'

V '

v

,

'

Článek 12

Sdilenívýnosll
I. Členské státy vyb~·a.iící ~rúž k o;o u da ň p~dl e ,čl. II odst. 1si ponechají 25 % těchto výnosů a 75
%výno sll převedou clenskcml1 státu, v n ěm ž ma s k u teč ný vlastník úrok ů bydli ště.
2. Č lenské státy ,vyb~ ra.i ící : ráž~?voO U d a ů po~l.e č l., 11 od s~ . 5 si pOl~echají 25 % těchto v ýnos ů a 75
%převedou jll1ym č l e n s ký m s t á t ů m v pomelu stanoven ém pro prevody podle odstavce I tohoto
článku .

J. Tyto převody prob ěhn ou v p řípad ě odstavce 1 nejpozd ěji do šesti m ě s íc ů následujících po
skončen í datlového roku v č l e ns k é m s tá tě platebního zprostředkovatele, nebo v případ ě odstavce 2
došesti m ě s íc ů následujících po s k o nč e n í d a ň ov éh o roku v č le n s kém státě hospodářského subjektu
prováděj ící ho nebo p řipi sují cíh o úrokovou platbu ve prospěch subjektu uvedeného v čl. 4 odst. 2.
~ . Č len ské

státy vybírající srážkovou d a ň p řijm ou o pat řen í nezbytná k zaj ištěn í řádného fungování
systémusdílení výn o s ů .
Č lánek

13

Výjimky z uplat ň ov án í srážkové dan ě
I. Člens ké státy vybíraj ící srážkovou d a ň podle č lán ku 11 stanoví jeden či oba z následujících
postupli,jimiž umožní sk u teč ný m v lastn í ků m žádat, aby u nich srážková datl nebyla uplatn ěna :

a) postup, který s ku teč né m u vlastníkovi umožní výsl ovně zmocnit platebního zprostředkovat ele k
předkládání informací podle kapitoly II s tím, že se toto zmocněn í bude vztahovat na veškeré
úroky, které tomuto s k u teč n é m u vlastníkovi vyplatí tento platební zprostřed kovatel; v takových
případe ch se použije č lá ne k 9,
b) postup zaruč uj icí, že se srážková d a ň nevybere v případech, kdy skutečný vlastník předlo ží
svémuplatebnímu zpros tředkov a te l i potvrzení vydané na svéjméno příslušným orgánem členského
státu, v něm ž má bydli ště , podle odstavce 2.
2. Na žádost skutečného vlastníka vystaví příslušný orgán členského státu, v němž má skutečný
vlastník bydli ště, potvrzení, které obsahuje následující údaje:

a) jméno, adresu a da ň ov é č i jin é identifikační č íslo skutečného vlastníka; pokud takové číslo není
kdispozici, uvede se datum a místo narození sk u tečného vlastníka;
b)jméno a adresu platebního
c) číslo
papíru.

zpro s třed ko va te le;

účtu skutečného vlastníka nebo, pokud není číslo účtu k dispozici, označení cenného

Toto potvrzení je platné maxim áln ě po dobu tří let. Potvrzení je vydáno všem
vlastníklim, kteří o ně požádej i, do dvou m ě s íc ů po předložení žádosti.

skutečným

Článek 14
Zamezení dvojího zd a ně n í
" , vlastni'k daanove
ň ' bydlirsšt ě , za',~i 'lstí , aby bylo' " zamezeno
"I Čletl sk"
y stat, v n ěm "ž ma' skutecny
'
ake
'llluk
I'
d
"
,
"
"
I
" v dO
J
o IV vojnnu zd a něn i , k nemuz by moh o dojít
usIedku uplatnění srazkove daně
uvedené v člán k u ll , a to podle od stavců 2 a 3,
2 Pk d '
'
dl' I "
"I ském státě platebního
. o II uroky p řijat é skutečný m vlastl1lkem po e laJI v cen
"
I'" "
zprostr" cik
.
,"
"
" , , " " ' skutečny' vlastntk byd i ště,
e ovatele srazkove dani, za počte elensky stat, v nemz ma

kutečnéJl1u vlastníkov i da ň ve výši daně sražené podle vnitrostátních právních p řed . • t I
s
,
) k du
~,' I
k d
prsu o loto
s vnitrostát
' . , , .
členského .státu. I o u tato vyse presanne čá st u ano splatnou v souladu
c
, I1I ml pravnlml
'edpisy tohoto clenskeho státu, vyplatí clensky stat, v němž má skutečny' vlastník byd l i št ě
díl
'
I ' I
k . ,
IS e, roz I
pr
mezi částko u sražené a sp atne ( ane s . u te č n é m u vlastníkovi.
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3. Pokud úroky p řijaté s k u teč ným vlastníkem podléhají kromě srážkové d an ě uvedené v č lánku II
ještě jinému druhu s~'ážkové da ně a Č le!ls~ý stá t, v něm ž má skuteč ný vlastník bydliště, započte tuto
jinou srá~kov~ ~1 da ň v :Ol! l a~l u s~ s vynu v lll t.l:os,tátn ~I~l i p~ávn í~lli ~ředp isy n: b? se smlouvami o
zamezelll dvojiho zda n ě ní, zapocte se tato J lila srazkova dan pred u pl atn ě n ím postupu podle
odstavce 2.
4. Č lens ký stát, v ncmz má sk u te č n ý vlastník bydli ště, m ů ž e nahradit mechanismus d a ň ov éh o
zápočtu podle odstavc ů 2 a 3 vrácením srážkové dan ě podle č lá n k u ll .
Článe k 15

Obchodovatelné dluhové cenné papíry
I. Během p řech odn éh o období podle č lá nk u 10, avšak nejdéle do 31. prosince 2010, nebudou
domácí ani mezinárodní dluhopisy ani jiné obchodovatelné dluhové cenné papíry, které byly
poprvé emitovány p řed I . b ře zn em 200 I nebo u kterých byl p ůvod n í prospekt schválen před tímto
datem pří slu šn ý mi orgány ve smyslu s mě rn i c e Rady SO/390/EHS [7] nebo přísl u šnými orgány
třetích zemí, považován y za pohledávky ve smyslu č l. 6 odst. I písm. a), pokud k I. březnu 2002
nebo pozd ěji nedojde k žádné další emisi těchto obchodovatelných dluhových cenných pa p ír ů.
Pokud však bude p řech odn é období podle č lá n k u I trvat i po 31. prosinci 20I 0, použijí se
ustanovení tohoto č lá nk u pouze ve vztahu k obchodovatelným dluhovým cenným pap ír ům :

°

. které obsahuj í doložku "gross-up" nebo doložku p ředčasn ého splacení a
. u kterých je platebn í zp ros třed kova te l podle č l á n k u 4 usazen v č lenské m státě u plat ň uj íc ím
srážkovou darl podle č lá n k u I I a platí úroky p ř ím o ve s ku tečném u vlastníku, jenž má bydli ště v
jiném č le nské m státu.
Pokud k I. b řezn u 2002 nebo pozděj i dojde k další emisi některéh o z výše uvedených
obchodovatelných ce nných pa p írů vydaného vládou č i obdobným subjektemjednajícím jako orgán
veřej né moci nebo subje ktem, j ehož úloha j e uznána mezinárodní smlouvou, při čemž tentosubjekt
je uveden v p říl o ze této s mě rn ice, je celá emise takového cenného papíru skládající se z p ů vodn í
emise a ze všech emisí p ozd ěj š í ch považována za pohledávku ve smys lu č l. 6 odst. I písm. a).
Pokud k I. b řeznu 2002 nebo pozd ěj i dojde k další emisi výše uvedeného obchodovatelného
cenného papíru vydaného jin ým emitentem, který není uveden ve druhém pododstavci, považuje se
tatodalší emise za pohledávku ve smyslu č l. 6 odst. I písm. a).

2. Žádná ze skutečností uvedených v tomto člá n ku nebrání členským stá t ů m ve zdaněn í příj.I~~1 z
obchodovatelných dluhových cenných papírl. uvedených v odstavci I v souladu s jejich
vnitrostátními právními p ředpi sy .
KAPITOLA IV

RŮZNÁ A ZÁ V ĚREČNÁ

USTAN OV ENÍ

Článek 16
Ostatní srážkové daně
Tato směrn i ce nebrání č lenským států m ve výběru ji ných druh ů srážkové daně, nežje srážková ~aň
uved ena' v č l'anku I I, v souladu s jejich
. .. vnitrosu
.
átní
, , . před p i sy nebo se smlouvami o
tnlnu praVnll11l
zamezení dvojího zd a n ě ní .

Článek 17

provedení
I. Členské státy do l , l edl~a ~~04 přijmou a z~eřej n í právní a správní předpisy nezbytné pro
dosažení souladu s touto smerruc r. Neprodlene o nich uv ědomí Komisi.
v

2. Č le nské státy použijí tyto p ředpi sy ode dne 1. ledna 2005 za předpokladu, že:
i) Švýcarská konfederace, Lichtenštej nské knížectví, Republika San Marino, Monacké knížectví a
Knížectví Andorry budou od tohoto data používat o patřen í rovnocenná o patře n í m obsaženým v této
směrn i c i, a to v souladu s dohodami, které tyto státy uzav řely s Evropským s po leče nstv ím na
základě jednomyslného rozhodnutí Rady,
ii) budou existovat veškeré dohody č i jiné předpi sy, které zaj istí, že všechna pří slu šná závislánebo
přidružená území (britské Norman sk é ostrovy, ostrov Man a karibská závislá nebo přidru ž en á
území) budou od stej ného data používat automatickou vý mě n u informací zp ůsob em , který je
popsán v kapitole II této s mě rn ice (nebo budou běh em přechodného období podle č l á n k u \0
nplatiíovat srážkovou da ň za podmínek uvedených v č l án c íc h II a 12).
3. Nejm én ě šest m ě s íc ů p řed 1. lednem 2005 přijm e Rada jedn omysln ě rozhodnutí o tom, zda bude
splněn a podmínka stanovená v odstavci 2, s ohledem na to, kdy ve třetích zemích a v závislých
nebo přidružen ý ch územ ích, ji chž se daná záležitost týká, vstoupí příslu šná opat ření v platnost.
Jestliže Rada nerozhodne o tom, že je podmínka sp l něna, přijme jednomysln ě na návrh Komise
novédatum pro ú č el y odstavce 2.

4. Předpi sy přij até č le ns ký m i st áty pro dosažení souladu s touto s měrn icí musí obsahovat odkaz na
tuto směrn ic i nebo musí být takový odkaz u čin ěn při jejich ú ředním vyhlášení. Zp ů sob odkazu si
stanoví č lens ké státy.
5. Č le nské státy o této s k u teč nost i neprodl eně uvědomí Komisi a sdělí jí zněn í hlavních ustanovení
vnitrostátních pr ávních p ředpi s ů , které p řijm ou v oblasti působnosti této s měrn ice, a poskytnou
srovnávací tabulku mezi touto s měrn ic í a p řijatými vnitrostátními předpisy.
Článek 18
Přezkum

Komise předloží každé tři roky Rad ě zprávu o fungování této směrnice. Na základě těchto zpráv
navrhne Komise v případě potřeby Radě změny směrn ice, které se ukáží jako nezbytné k zaj ištěn í
účinného zdan ění přfjm ů z úspor a k odstraněn í nežádoucího narušování hospodářsk é soutěže.
Článek 19

Vstup v platnost
Tato směrn ice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředn ím věstníku Evropské unie.
Článek 20
Určení

Tato směrn ice je určena členský m států m .
VLucemburku dne 3. června 2003.
ZaRadu
před seda

N.Christodoulakis

[lJ Úř. věst. C 270 E, 25.9.200 I , s. 259.
[2] Úř. vč st. C 47 E, 27.2.2003, s. 553.
[3J Úř. věst. C 48, 2 1.2.2002, s. 55.
[4] Úř. věst. L 375, 3 1 .1 2 .1 98 5 ~ s. 3. S m č rn ice naposledy pozm ěn ěná směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 200 1/1OS/ES (Uř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 35).

[5J Úř. věst. L 336, 27. 12. 1977, s. 15. S mě rn ice naposledy pozm ěn ěná aktem o p ři stoupení z roku
1994.
[6J Ú ř. věst. L 166, 28.6. 199 1~ s. 77. S měrn ice naposledy pozm ěn ěná směrn i cí Evropského
parlamentu a Rady 200 1/97/ES (Uř . v čs t , L 344, 28.12.2001, s. 76).

[7] Úř. věst. ~v IO~ , 17.4. 1980, s. I. S mě rn ice zrušená smě rn i cí Evropského parlamentu a Rady
2001/34/ES (Ur. vesl. L IS4, 6.7.200 I, s. I) .
~
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SEZNAMOBDOI3NÝ CI-f SU BJE KTŮ , NA N ĚŽ SE ODKAZUJE V Č LÁNKU 15
Pro účely č lá n k u 15 budou za "obdobný subjekt jednajicl jako orgán veřejn é moci nebo subjekt,
jehožúloha je uznána mezinárodní smlouvou" považovány následující subjekty:
.subjekty v rámci Evropské unie:
Belgie I Vlaarns Gcwcst (Vlámský region) Région wallonne (Valonský region) Région
bruxelloise/13russels Gewest (Region m ěsta Bruselu) Communauté francaise (Francouzské
spo leče n stv í ) Vlaarnse Gernec nschap (Vlámské s po leče nstv í) Deutschsprachige Gerneinschaft
(Německy mluvící s po leče n s t v í) I
Španělsko I Xunta de Ga licia (Správa autonomní oblasti Galicie) Junta de Andalucia (Správa
autonomní oblasti Andalusie) Junta de Extremadura (Správa autonomní oblasti Extremadury) Junta
de Castilla-La Mancha (Správa autonomní oblasti Kastilie-La Mancha) Junta de Castilla-León
(Správa autonomní oblasti Kastilie a León) Gobierno Foral de Navarra (Správa autonomní oblasti
Navarry) Govern de les Illes Balears (Správa autonomní oblasti Baleárských ostrovll) Generalitat
deCatalunya (Správa autonomní oblasti Katalánska) Generalitat de Valencia (Správa autonomní
oblasti Valencie) Diputación Gcneral de Aragón (Správa autonomní oblasti Aragonie) Gobierno de
las Islas Canarias (Správa autonomní oblasti Kanárských ostrov ů) Gobierno de Murcia (Správa
autonomní oblasti Murcie) Gobierno de Madrid (Správa autonomní oblasti Madridu) Gobierno de
la Comunidad Aut ónoma del País Vasco/Euzkadi (Správa autonomní oblasti Baskicka) Diputación
FaraI de Guipúzcoa (Rada provincie Guipúzcoa) Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Rada
provincie Vizcaye) Diputaci ón Foral de Alava (Rada provincie Alava) Ayuntamiento de Madrid
(Město Madrid) Ayuntamiento de Barcelona (Město Barcelona) Cabildo Insular de Gran Canaria
(R~d~ ostrova Gran Canaria) Cabildo Insular de Tenerife (Rada ostrova Tene~ife). h~st.itllt? de
Credlto Oficial (Státní úvěrová instituce) Instituto Catalán de Finanzas (Finan čn í instituce
Katalánska) Instituto Valenciano de Finanzas ( F i nančn í instituce Valencie) I

Řecko I Opyavtcr~lóS T11A,eTrlKOlvú)vlWV EUúooS (Státní telekomunika ční úřad) OpYavlcr!l Ó~

l:lOl]POOPÓ~l(J)v EUúooS ( Řecké státní železnice) ~lHlócrta EmXeipl101] HM:K'tplcrflou (Státn í
elektrárenská spo lečnost) I
Francie I La Caisse d'arnortissement de la dette sociale (CADES) (Fond pro umořování sociá~níh o

dIUh~) L'Agence francaise cle développement (AFD) (Francouzská rozvojová agentura) Res~a~
Ierr éde France (RFF) (Francouzská že lezn ičn í síť) Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Státní

áln ičn í fond) Assitance publique Hópitaux de Paris (APHP) (Veřej ná
,
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•
d F' , (CDF)
demo
Cluu )onll<lgcs e rance
(Francouzsk ý vybol' pro uh lí)
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chimique (EMC) ezars 'u u c ienu c 'a spo ccnost) I
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aSls ence pař íž sk ý ch
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n repnse muuere et

ItálieIregiony provincie m č sta a obce Cassa Depositi e Prestiti (Fond v k l ad ů a ú v ě r ů ) I
PortugalskO I Regi áo
č
dos
, Autónoma
. A ) de- Madeira (Autonomní region Madeiry) Regiáo Aut onorna
Mores (Autonomnl region zor m ě s ta a obce I
. mezinárodní subjekty:
Evropská banka pro obnovu a rozvoj
Evropská in ve sti čn í banka
Asijská rozvojová banka
Africká rozvojová banka
Světová

banka/Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj/Mezinárodní

m ěn ov ý

fond

Mezinárodní fin ančn í korporace
Meziame rická rozvojová banka
Fond sociálního rozvoje Rady Evropy
Euratom
Evropské s po leče ns tví
Corporación Andina de Fomcnto (CAP) (Andská rozvojová korporace)
Eurofima
Evropské spo l eč e ns t v í uhlí a oceli
Severská

inv esti ční

banka

Karibská rozvojová banka
Ustanoveními č lán ku 15 nejsou dotčeny žádné mezinárodní závazky uzavřené mezi členským i
státy a výše uveden ými mezinárodními subjekty.
.subjekty ve t řet ích zemích:
subjekty, které sp l ň uj í n ásleduj ící kritéria:
I. subjekt je dle vnitrostátních kritérií zcela jednoznačně považován za veřej noprávní subjekt;

2.,tento veřejnoprávní subje kt je netržnirn producentem, který spravuje a financuje soubor ~inností,
Z~Jl11éna poskytování netržního zboží a služeb ve prospěch veřejnosti, při čemž uvedeny soubor
člI1nost í j e fakti cky ří zen orgány veř ej né správy;
3.tento veřejnoprávní subje kt

pravidelně emituje značný objem dluhových cenných papfr ů ;

4:.stát, jehož se záležitost týká, je schopen zaručit, že tento
pnpadě doložky "gross-up" m ožn~st předčasného splacení.

veřejnoprávní

subjekt neuplatní v

Přílo ha
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Smě", ice

Rady 2003/49/ES ze dn e 3. června 2003

o společném systému zdanění úrokl, a licenčních poplatk ů mezi přidruženými společnostmi z

rtizl/ých členských státi,

RADA EV ROPSKÉ UNIE,
sohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na č l áne k 94 této smlouvy,
sohledem na návrh Komise [I] ,
sohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
sohledem na stanovisko Hos podářské ho a sociálního výboru [3],
vzhledem k těmto

d ůvod ům :

(I) Na jednotném trhu, který má znaky trhu domácího, by transakce mezi s po leč nos t m i z rů zných č le ns kých
st á t ů ne m ě ly

podléhat d a ň o v ým podmínkám m én ě př ízni vým , než jsou pod mínky, které se vztahuj í na stej né
transakce p rovád ěn é mezi spo leč nost m i ze stej ného č lens kého státu.

(2) Tento požadavek není v so u čas n ost i sp lně n u plateb úroků a l i cen č n ích poplatk ů. Vnitrostátní d aň ové
právní předpi sy, případně ve spojení s dvoustrannými či vícestrannými dohodami, nemusejí být vždy zárukou
zamezení dvojího zdan ění, jejich použití je často spojeno s řadou zatěžuj ících administrativních formalit a
zp ůso b uje s po l eč n oste m , kterýc h se záležitost týká, problémy s peněžn í m i toky.
(3)Je nutné zajistit, aby platby úrokl' a

li cenčn ích popl atk ů

byly zda ně ny jednou vjednom

č le ns ké m stá tě.

(4) Zrušení veškerého zd a ně n í úrokl) a l ice nč ních pop latk ů v č lenském státě, v něm ž mají zdroj , bez ohledu na
to, zda jsou dan ě vybírány srážkou u zdroje nebo na zák ladě da ňov ého výměru , je nej vh odněj š ím prostřed k em
k odstra ně n í výše popsaných formalit a problém II a k zaj ištěn í stejného da ňov ého zacházení v přípa dě
vnitrostátních i přesh rani čn ích operací. Zejména je nutné zrušit takovéto dan ě ve vztahu k platbám úroků a
licenčn íc h popl atk ů provád ěn ým mezi přidru ženými spo leč nostmi z r ůzn ých č l ens kých stá tů i mezi stálými
provozovnami těchto s po leč nos t í.
(5) Úprava by se mě la vztahovat pouze na výši úroků nebo licenčních poplatk ů , kterou by si plátce a sku tečný
vlastník sjednali v případě, že by mezi nimi neexistoval zvláštní právní vztah.
(6) Dáleje nutné, aby č le nské státy nebyly zbaveny možnosti přijímat opatření vhodná k boji proti daňovým
ú n i ků m č i zneužívání da ňovýc h re ž i m ů ,
(7) Řeck u a Portugalsku by měl o být z rozpočtových d ůvod ů povoleno přec hod né období, aby tyto zem ě
mohly postup ně snížit d an ě z úroků a li cenčn ích poplatk ů , ať j iž jsou tyto daně vybírány srážkou u zdroje,

nebo na zák ladě da ňové ho výměru , a to až do okamžiku, kdy budou schopny použít č lán ku I.
(8) Španě l sku, které zaháj ilo prováděn í plánu na posílení španělského technologického potenciálu, by mělo
být z rozpoč tových d ůvod ů povoleno nepoužívat v pr ůb ěhu p řechodného období čl án ku I na licenční
poplatky.
(9) Je nutné, aby Komise tři roky ode dne, k němuž musí být směrnic~ proved:,na, po~ala ~~~ě zpr~vu o
f~ngování této směrn ice, zejména s cílem rozšířit oblast její půs~bnos~~ na d~l.sl s~o lec~lOstl, CI podniky a
pr~zkoumat oblast p ůsobnosti definice ú roků a licenčn ích poplatku v zajmu zaji štěni ~otre~~le kon ve.rg,e~c:
vnitrostátních právních předpi sů a dvoustranných či mnohostranných smluv o zamezeni dvoj ího zdaně n i, Jez
setýkají úro k ů a li cenčních popl atk ů .

(10) Jelikož cílll, z~m)'š l el~ého kr?ku, ~edy, zavedení spo lečného systému zdaněn í ú rok ů a licenčn ích popl atk ů
mezi přidru ženyml spole čnost mi z ruznych č len s kýc h st á t ů, nern ů ž e být dosaženo u spokoji vě na úrovni
členskýc h st á tů, a proto j i~h m ů ž e bý~ I.é p~ dosaženo na úrovni Spol ečen ství , m ů ž e S po leče nstv í přijm ou t
opatřen í v souladu se zasadou subsidiarity stanovenou v č lá n ku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou
proporc io l~a l ity S~a!10VenO u v uvedeném č lá nku nepřekrač uj e tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro

do ažení techto c í l ů ,

pŘIJA LA TUTO SMĚRN I C I:
Clánek I
Oblast pllsobnosti a postup
I. Úroky nebo li cen ční poplatky maj ící zdroj v č lenském s tátě jsou osvobozeny od veškerých daní, které na n ě

j ou formou srážky u zdroje č i na zá k ladě da ň ov éh o výmě ru v daném státě uloženy, pokud sk u t ečný vlastník
ú rok ů č i lice nč níc h po p latk ů j e spo leč ností jiného č lenského státu nebo v jiném č lenské m státě umístěn ou
stálou provozovnou s po leč nosti členského státu.
2. Platba provedená s polečnost í č le ns ké ho státu nebo stálou provozovnou umístěnou vjiném č lens ké m stá tě se
považuje za platbu mající zdroj v tomto č le nské m státě (dálejen "stát zdroje").

3. Stálá provozovna je považována za plátce ú ro k ů či l i ce n č n íc h poplatk ů pouze v případ ě, že tyto platby
předst avuj í da ňov ě odpoč itate l no u položku stálé provozovny v tom členském státě, ve kterémje um ístěn a .
4. S po leč nost č lenské ho státu j e považována za s ku tečné ho vlastníka ú rok ů č i
případě, že je př ijí má pro sebe, a nikoli pro jin ou osobu jako zprostředkovate l ,
majetku nebo zmocn ě nec .
5. Stálá provozovna j e považována za sk uteč ného vlastníka

li c enčn ích pop latk ů

n a p ř.

pouze v
jako zástupce, správce

ú rok ů č i l icenč n íc h poplatk ů ,

a) pohledávka, právo nebo použití informací, z nichž úroky nebo
spojenys danou stá lou provozovnou a

li c enčn í

pokud:

poplatky plynou, j sou fakticky

b) úroky či li c en č n í poplatky představují příjmy, které v č lenském státě, v něm ž j e stálá provozovna um ístěn a,
podléhaj í jed né z daní uvedených v č l. 3 písm. a) bodě iii), nebo v případě Belgie dani "impót des nonrésidents/belasting der niet-verblijfh ouders", nebo v případě Španělska dani "Impuesto sobrc la Renta de 110
Residentes", nebo dani shodné č i ve své podstatě podobné, která bude po datu vstupu této smě rn i ce v platnost
uložena vedle uvedených stávaj ících daní nebo místo nich.
6. Je-Ii stálá provozovna s po leč nosti č lenského státu považována za plátce nebo za sku teč néh o
č i l i cen čních poplatk ů , nepovažuje se pro ú č el y tohoto č lá n ku za plátce ani za sku tečného
ú rok ů nebo li cen čn ích po pl atk ů žádná j iná část této spo lečnost i .

vlastníka úrokl.
lastníka těchto

7. Tento článek se použije pouze v případ ě , že spo lečnost, jež je plátcem ú ro k ů č i li cen čn ích popl atk ů , nebo
polečnost, jej íž stálá provozovna j e považována za plátce ú rok ů či li cenč n íc h poplatk ů , j e přidružen ou
po leč ností s po leč nost i, j ež j e s ku teč ným vlastníkem těchto ú ro k ů či li c enčn ích po platk ů , nebo jejíž stálá
provozovna je považována za sk u teč né ho vlastníka těchto úro ků č i li ce n čn ích pop latk ů.
8. Tento č l á n ek se nepoužij e, pokud jsou úroky nebo li cenčn í poplatky placeny ve třetím státě umístě n ou
stálou provozovnou nebo ve třetím státě umístěné stálé provozovně spo lečnosti č lenského státu a pokud se
podnikání této spo leč nost i u skute č ňuj e částečně nebo úplně prost ředni ctv ím této stálé provozovny.
9. Tento článek nebrání č lenském u státu zohlednit při používání jeho da ňov ého práva úroky č i licenční
poplatky přijaté jeho společnostm i, stálými provozovnami těchto spo lečno stí nebo stálými provozovnami
umístěným i v daném státě .

10. Č lens ký stát má mo~nost. n~.p~ užít "tuto sl~lěrnic i ve vztahu ke spo leč nost i jiného č lenské ho státu nebo ke
tálé provozov n ě spolecnostl jin ého clenskeho státu v případ ě, že podmínky č l á n k u 3 písm. b) nebyly
dodržovány bez pře ru še n í n ejm én ě po dobu dvou let.
II. Stát zdroje m,úže ??~a~ov~t, ,aby sp l ně n.í poža"davkú vymezených v tomto č lá n ku a v č lán ku 3 bylo v
okamžiku platby ú ro k ů CI licen čn ích poplatku dolozeno osvědč e ní m . Pokud sp l něn í požad a v k ů tohoto č lá n k u
není vokamžiku platby doloženo, m ů ž e č le nský stát požadovat srážku d an ě u zdroje.
12. Stát zdroje m ů ž e podmín it osvobození od d an ě dle této s měrn i ce rozhodnutím, jímž p ři zn á osvobození od
na zá k l adě osvě dče n í potvrzujícího s p l ně n í po žad a vk ů uvedených v tomto č lá n k u a v č l á n ku 3.
Rozhodnutí o osvobození od d an ě je vydáno n ejpo zději do tř í m ě sic ů od před l ože n í osvědčení a pod p ůrn ý ch
informac í, které m ů ž e stát zdroje rozu m n ě požadovat, a je platné nejm én ě jeden rok od vydání.

daně

13. Pro ú čely ods t a vc ů 11 a 12 musí být osvědčení p řed kl ád ané pro každou smlouvu, na jejímž zá k l ad ě se
platba ú ro k ů č i li cen čn ích popl atk ů u sku te č ňuj e, platné n ej m én ě jeden rok, avšak ne déle než tři roky ode dne
vystavení a musí obsahovat následující s ku tečn ost i:
a) doklad o d a ň o v ém sídle s po leč nost i p ř íj em ce a v nutných případ ec h doklad o existenci stálé provozovny
potvrzený správcem d a n ě č l e n s kéh o státu, v n ěm ž má spo l eč n ost příje mce daň ové sídlo nebo v n ěm ž je stálá
provozovna um í stěn a ;
b) údaj o tom, že s po leč nost příj emce je sk uteč ný m vlastníkem podle odstavce 4, nebo o tom, že j sou sp l něny
podmínky odstavce 5, pokud je příj emcem úroků č i licen čních popl at k ů stálá provozovna;
c) ů daj o tom, že s po l eč nost příj emce s p lň uje podmínky uvedené v č l á n ku 3 písm. a) bodu iii),

d) údaj o minimálním podílu na základním kapitálu nebo o minimálním podílu na hlasovacích právech v
souladu s č l án ke m 3 písm. b),
e) údaj o období, po které existuje podíl podle písmene d).
Členské státy mohou navíc požadovat doložení právního nároku na platby ze smlouvy (např. ze smlouvy o
úvěru

nebo z li cen ční smlouvy).

14. Jestliže požadavky nezbytné pro osvobození od daně přestanou b ýt plněny, uvědom í o tom spo lečnost
příjemce nebo stálá provozovna bez odkladu spo lečnost plátce nebo stálou provozovn u a, vyžaduje-Ii to stát
zdroje, i p říslu šn ý orgán tohoto státu.
15. Pokud spo leč nost plátce nebo stálá provozovna provedly srážku daně u zdroje v případ~, kdy mělo dojít k
osvobození od daně dle tohoto článku , vzniká nárok na vrácení takto sražené daně. Clenský stát m ů ž e
požadovat skutečnost i uvedené v odstavci 13. Žádost o vrácení daně musí být před ložena ve stanovené l h ů t ě .
Tato lhůta trvá nejméně dva roky ode dne platby ú roků či licenčn ích poplatků .

16. Stát zdroje vrátí neoprávněně sraženou část daně do jednoho roku ode dne přijetí náležité žádosti a
podp ůrn ý ch skutečností, které m ů ž e rozumně požadovat. Pokud daň sražená u zdroje není v této lhůtě
vrácena, má spo l eč nost příj emce nebo stálá provozovna po uplynutí dané roční lh ů ty nárok na úroky z této
daně, a to za použití sazby odpovídající vnitrostátní úrokové sazbě, která by se v obdobných případech použila
dle vnitrostátních právních předpis ů státu zdroje.
Článek 2

Definice úrokl' a licenčních popl atk ů
Pro účel y této s mě rn ice se:
a) ."úroky" rozumějí příjmy z pohledávek jakéhokoliv dru.hu, a~ zaj išt~n~ch či ne~"aj iště~~ch .wstav~ím
pravem na nemovitosti a majících či nemajících právo ú časti na ZIsku dlužníka, II zvlastě, pnjrny z cennych

papírů a příjmy z obli ~a~í nebo ,dluhopisLJ: v.četně prémií a výher, které se vážou k těmto cenn ým pap ír ů m,
obligacím nebo dluhoplsum. Penale za opozdcnou platbu se za úroky nepovažuje;

b) "li cenční popl.atky" rozun;ějí plat~y j akého~oli v ~ruhu obdržené jako náhrada za užití nebo za právo na
užití jakéhokoliv autor skeho prava k dílu literárnímu, um ěl eckému nebo vědeckému, včetn ě
kinematografických film ů a počítač ových program ů , jakéhokoliv patentu, ochranné známky, vzoru nebo
modelu, plánu, tajného vzorce nebo výrobního postupu nebo za informace, které se vztahuj í na zkušenosti
nabyté v oblasti pr ůmy sl o v é , obchodní nebo vědecké. Za li cen ční poplatky se považuj í platby za užití nebo za
právo na užití prům ysl ov ého , obchodního nebo věd eckéh o zaříze ní.
Č lánek

3

Definice s po lcč n os t i , p řidru žen é s po l eč nost i a stálé provozovny
Pro účel y této s m ě ru ice:
a) sevýrazem " spol ečn o st

č l e ns ké h o

státu" rozumí každá spo lečnost, která

il má n ěkterou z forem uvedených v p říl oze této s měrn i ce; a
ii) je podle da ň ov ého práva n ěkterého č l e ns ké h o státu považována za s po lečnost s datlovým sídlem v tomto
státě a ve smyslu smlouvy o zamezení dvojího zd a něn í příjm ů u za vřené se třetí zemí není považována za
společn ost s d a ň ov ým s ídlem mimo S po lečenstv í; a
iii) podléhá j edné z následujících daní, od níž není osvobozena, nebo dani shodné či ve své pod statě podobné,
která bude po datu vstupu této s měrn i ce v platnost uložena vedle uvedených stávajících daní nebo místo nich:

-imp ót des sociétés/ vennootschapsbelasting v Belgii,
· selskabsskat v Dánsku,
· K črperschaftsteu er v N ěm ecku ,
· (I)ópo~ Etcroblh taTOs VO~ltK(Í)V npootomov v Řecku,
· impuesto sobre sociedades ve Š paně lsku
· imp6t sur les sociétés ve Franci i,
· corporation tax v Irsku,
· imposta sul reddito delle persone giuridiche v Itálii,

· impót sur le revenu des collectivités v Lucembursku,
· vennootschapsbelasting v Nizozemsku,
· Korperschaftsteuer v Rakousku,
· imposto sobre o rendim ento da pessoas colectivas v Portugalsku,

· vhte i s čjen tulovero/inkomstskatten fór samfund ve Finsku,
· statlig inkomstskatt ve Švédsku,
· corporation tax ve Spojeném království;
b)je společnost "přidru ženou spol ečno stí" jiné spo lečnosti, pokud
i) první společnost drží na základním kapitálu druhé společnosti přímý podíl nejméně 2S %, nebo

ii) drllhá spo lečnost drží na základním kapitálu první společnosti přímý podíl nejm én ě 25 %, nebo
,,o) třetí s!)o lečnost
drží na základním kapitálu první spo l ečnosti i na
základním
kapit
ál dl '
I·
.
• , • 25 0 /
(
(
( I a u ruJe spo ecnosn

III
přímý

podí1ne.lmene

10 .

Podílyse musejí týkat pouze s po l eč nos t í usazených na území Spol ečen ství.
Členské státy Vš?k maj í možn?st na!mldit kritérium minimálního podílu na základním kapitálu kritériem
minimálního podílu na hlasovacích pravech;

c) se výrazem " ~tálá . provo~ovn.a" ~'oz~lmí trvale umístěné zaříze n í určené k podnikání, jež se nachází v
členském státě a j eho ž prost ředni ctvim je zcela nebo zčás t i vykonávána č i n nost s po leč nosti jiného č l e n ského
státu.
Článek

4

Platby nepovažované za úroky

č i licen ční

poplatky

I.Stát zdroje není povinen zaj istit výhody plynoucí z této sm ěrnice v následujících p řípadech :

a) uplateb, jež se podle právních

p ř epi s ů

státu zdroje považují za rozd ělování zisku nebo se splácení kapitálu ;

b) uplateb vyplývaj ících z pohledávek, s nimiž je spojeno právo ú časti na zisku dlužníka;
c)uplateb vypl ývej ících z pohledávek, které vě ř i te le
ziskudlužníka;

o prav ň uj í

k vý měně práva na úroky za právo

ú č ast i

na

d)uplateb vyplývaj ících z pohled ávek, u nichž není stanoveno splaceníjistiny nebo u nichž je splatnost delší
než50 let od data emise.
2, Pokud v d ů sl edku zvláštních v ztah ů existuj ících mezi plátcem a sku teč ným vlastníkem ú rok ů č i l i cen čn ích

poplatkll nebo mezi j edním z nich a n ějakou další osobou převyšuj e hodnota úroků nebo licenčních popl atků
částku, kterou by si plátce a s k u teč ný vlastník sje dnali, kdyby se v takovém vztahu nenacházeli, použije se
tato smě rn ice pouze na tuto

posledn ě zm í ně no u čás t ku .

Článek 5
Daňové

úni ky a zneužívání datlových

re žim ů

I. Touto směrn icí není dotčeno použití vnitrostátních předpi s ů či smluvních ustanovení nezbytných k
zamezení d a ň o v ým ú n i k ů m a zneužití da ň ov ých režim ů.

2, Členské státy mohou v p řípadě transakcí, jejichž hlavním cílem nebojedním z hlavních cílí'! je daňový únik,
vyhýbání se da ň ov ým povinnostem nebo zneužití da ň ov ého režimu, odepřít poskytnutí výhod plynoucích z
této směrn ice nebo od 111 ítnout její použití.
Článek 6
Přechodná ustanovení pro Ř ecko, Š panělsko a Portugalsko
I. ~e~ko a Portugalsko maj i právo nepoužít článek I do dne použitelnosti uvedené~lO, v čl. ~7 odst. 2 a 3
smenllce Rady 2003/4 8/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění přfjm ů z úspor v podobe urokovych plateb [4].
Během přechodnéh o období v délce osmi let od uvedeného data nesmí sazba daně z ú roků či l icenčn ícl~
p~p~atkll placených přidružené společnosti z jiného členského s~átu nebo v ~inél11 člens,kén~ s~·1tě ull1ís~ěne
sl~le.provoz ovně přidružené spo lečnosti členského státu překročit 10 % v pruběhu prvních č tyr let a 5 Yo v
prubehll posledních čtyř lel.
Španělsko má právo nepoužít v případě licenčních poplatků článek 1 do d.ne použitelnost,i uvedeného v, čl. 17

odsl. 2 a 3 směrn ice 2003/48/ES . Během přechodného období v délce šesti let od uvedeneho data nesrru sazba

daně z l icenčn ích popl atk ů placených při d ružené spo lečnosti jiného č lenského státu nebo v .. , č l k '
, ' I'
w d w ,
1w .
Jmem ens em
sta e provozovne pn ruzene spo ecnosu č l e nské ho státu překročit 10 %.

státě ull1ístě n e

-e

»

Tato přechod ná ustanovení j sou však podm íněna pokračuj ícím up latňováním všech da ň ov ý ch saz b .--' I
den é
ím a d I "
e I1I ZSIC 1,
než j s~u sazby uw
ve e~le v prvn IIn a ru lem pododstavci, vyplývaj ících z dvoustranných dohod u zavřených
mezi Reckem, Spat,le lskem ~lebo Portugalskem ~ ostatními č lenským i státy. Před koncem každého z
přechodnýc h 0w~do b l ,uvedenychwv . t~mto o~stavc ! !l1llŽe Rada na základě návrhu Komise j ednomyslně
rozhodnout o p ř íp adn ém prodloužení techto prechodnych období.
2. Jestliže spo leč n ost č l ens ké ho státu nebo stálá provozovna spo lečnosti č le ns ké ho státu um ístěná v daném
členském státě:

· přij ímá úroky nebo Ii c en ční poplatky od p řidru žen é spo l eč n ost i z Řec ka nebo Portugalska,
· přijímá li cen ční poplatky od p řidru žen é s po l eč n ost i ze Š pa ně ls ka,
· přij ímá úroky nebo Ii cen ~ní poplatky od stálé provozovny přidru žené spo l eč nost i č len ské ho státu a tato stálá
provozovna je umí stěn a v Recku nebo Portugalsku nebo
· přijímá li c en č~í poplatky od stálé provozovny p řidru žen é s po leč nost i č l e nské ho státu a tato stálá provozovna
je u m íst ě na ve S pa ně l sk u ,
povolí prvn ě zm í ně n~ č le ns ký stát odeč íst částk u rovnající se výši daně odvedené z těchto př ijm ů v Řecku ,
Portugalsku nebo ve S pa n ě l sk u v souladu s odstavcem 1 od daně z p říj m ů s po l ečnost i nebo stálé provozovny,
k1erá tyto p říj my získa la.

3. Odp očet podle odstavce 2 nesmí převýši t nižší z těchto částek :
a) částku da ně splatnou v Řeck u , Š pa ně lsku nebo v Portugalsku z těchto příjmů podle odstavce I, nebo
b) část

d aně

z p říj mLI stanovenou p řed od počte m u s po l ečnost i nebo stálé provozovny, která tyto úroky č i
poplatky p řijal a , p řipad ající na tyto p říjmy dle vnitrostátních právních p ředpis ů č l enské ho státu, o
jehož spo l eč n o st se j edná nebo v n ěm ž je umístěn a stálá provozovna.
licenč n í

Článek 7
Provádění

I. Členské státy uvedou v ú činn ost právní a správní předpi sy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrn icí
nej pozděj i do I. ledna 2004 . N eprodl eně o nich u vědomí Komisi.

Tato opatře ní p řij atá č l e ns ký m i státy musí obsahovat odkaz na tuto smě rn i c i nebo musí být takový odkaz
uč i něn p ři jejich úřed n ím vyhlášení. Zp ů so b odkazu si stanoví č lens ké státy.

2. Členské státy sdě lí Komisi zněn í hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v
oblasti působnosti této směrn ice, a poskytnou srovnávací tabulku mezi touto směrn ic í a přijatým i
vnitrostátními před p i sy .
Článek 8
Přezku m

D~ 31. prosince 2006 p ředloží Komise Radě zprávu o fungování této s,měrnice, ze~~éna s cílem rozš ířit jej í
w
pusobnosti na další spo leě nosti nebo podniky, které nejsou uvedeny v c1anku 3 a v př íloze.
Článek 9

Ustanovení o omezené p ů sobnosti

Touto
smě rn i cí nen.í dotče no použití vnitrostátních předpi sů č i předpi s ů vyplývajícich
' • pre
• kracuJI
...
.
. ...
. .. I . . .
.
.
ze smIuv, Jez
ramec ustanovern teto smernice a jejrc l Z ucelem Je odstran it nebo omezit dvojí zd aně n í ú rok ů a li cen čních
poplatkll.
Č lánek

10

Vstup v platnost
Tato směrn ice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské un ie.
Č lánek

II

U rče ní

Tato smě rn ice je

urč en a č le nský m st á t ů m.

VLucemburku dne 3. červ n a 2003
Za Radu
předse da

N. Christodoulakis

[I] Úř. věst. C 123,22.4.1998, s. 9.
[2] Úř. věst. C 313, 12.10.1998, s. 151.
[3] Úř. věst. C 284,14 .9.1998, s. 50.
[4] Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38.

PŘÍ LOHA

Seznam s po lečn ostí, na které se vztahuje

č l.

3 písm. a) této s mě rn ice

a) S po leč nos t i podle belgického práva nazvané "naamloze vennootschap/société anonyme, commanditaire
vennootschap op aandelen/société en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelUkheid/soc iété privée a responsabilité limitée" a veřejnoprávní subjekty řídící se soukromým
právem,
b) spo leč nost i podle dánského práva nazvané "aktieselskab" a "anpartsselskab",
c) spo leč nost i podle n ě m ec kého práva nazvané "Aktiengesellschaft, Kommanditge cll chat auf Aktien,
Gesellschaft mit beschrankter Haftung" a "bergrechtliche Gewerkschaft",
rl) spo lečnosti podle řecké ho práva nazvané "avcóvu~111 errnpíu'',

e) spo leč nosti podle š paně lského práva nazvané "sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones,
sociedad de responsabilidad limitada" a veřej no p ráv n í subjekty řídící se soukromým právem,

ospo lečnost i

podle francouzského práva nazvané "société anonyme, société en commanditc par actions,
société a responsabilité limitée" a veřej ná zař ízení a podniky průmyslové a obchodní povahy,
g) spo leč nosti podle irského práva nazvané "public companies limited by shares or by guarantee, private
companies limited by shares Ol' by guarantee", zařízen í registrovaná podle "lndustrial and Provident Societies
Acts" nebo "building societies" registrované podle "Building Societies Acts",

h) společnost i l~o~l e it,?lské~o. p;áva nazvan~ "so.cieta per azio~~i,. so:ieta in accomandita per azioni, societá a
re ponsabilita 11I11Itata a verejne a soukrom ésubjekty provozujte: prumyslovou a obchodní č i n nost,
i) spo lečnosti podle . 1 ~I~e l~l b~l ~s~,ého práva nazvané "société anonyme, société en commandite par actions" a
"société a responsablllte lirnitée ,

') spo lečnost i podle nizozemského práva nazvané "naamloze vennootschap" a "besloten vennotschap met
Jbeperkte aansprakce I"kl
1.1 ° lel'd" ,
k) spo l eč n o s t i podle rakouského práva nazvané "Aktiengesellschaft" a "Gesellschaft mit beschrankter

Haftung",
I) obchodní s po leč n ost i nebo s po lečnost i obča nské ho práva obchodní povahy a družstva nebo veřejné

podniky, které jsou vytvo řeny v souladu s portugalským právem,
Ol) spo leč n os t i
podle finského práva nazvané
siiiistopankki/sparbank" a " vakuutu syhti o/fčrsakringsbol ag'' ,

" osakeyhti č /akti ebol ag,

n) spo l ečn ost i podle švédského práva nazvané "aktiebolag" a "fěrsakrin gsaktiebol ag'' ,
o) společ nos t i vytvo řen é podle práva Spoje ného království.

osuuskunta/andelslag,

Příloha

7:

Klasifikace daní dle metodiky OECD
Zdroj: www.oecd.org
1000 Daně z d ůchod ů, zisků a kapitálových výnosů
1100 Daně z d ůchod ů , zisků a kapitálových výnos ů od jednotlivc ů
1110 Z p ř íjm ů ze zisku
1120 Z kapitálových výnosů
1200 Daně z příjmů , zisk ů a kapitálových výnos ů od společností
1210 Z p řfjm ů a ze zisků
1220 Z kapitálových výnosů
1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit mezi 1100 a 1200
2000 Příspěvky na sociální zabezpečení
2100 Zaměstnanci
2200 Zaměstnavatelé
2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná
2400 Nezařaditelné do 2100,2200 a 2300
3000 Daně z mezd pracovník ů
4000 Daně majetkové
4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku
41 IO Domácnosti
4120 Ostatní
4200 Pravidelné daně z čistého jmění
4210 Jednotlivci
4220 Společnosti
4300 Daně z nemovitostí , dědické a darovací
4310 Daně z nemovitostí a dědické
4320 Daně darovací
4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí
4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku
4510 Z čistého jmění
4520 Ostatní nepravidelné
4600 Ostatní pravidelné daně z majetku
5000 Daně ze zboží a služeb
5100 Daně z výroby, prodeje, převodů, leasingu a dodávek zboží a úpravy zboží
5110 Daně všeobecné
511 I Daň z přidané hodnoty
5112 Daně prodejní (obratové)
5113 Ostatní všeobecné daně ze zboží a služeb
5120 Daně ze speciálních služeb a zboží
5121 Spotřební daně
5122 Zisky ze spotřebních monopolů
5123 Cla a dovozní daně
5124 Vývozní daně
5125 Daně z investičního majetku
5126 Daně ze speciálních služeb
,
5127 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí
5128 Ostatní daně ze speciálních služeb a zboží
513ON ezařadi telné do skupin 5110 až 5120

5200 Dan ě z používání nebo povolení používání zboží nebo vykonávání určitých funkcí
5210 Pravidelné dan ě
521 I Placené domácnostmi z motorových vozidel
521 2 Placené ostatními subjekty z motorových vozidel
5213 Ostatní pravidelné dan ě
5220 Nepravidelné daně
5300 N ezařadit elné do skupin 5100 a 5200
6000 Ostatní daně
6100 Placené výhradně podniky
6200 Placené jinými subjekty než podniky nebo neidentifikovatelné

P říloha
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Statistický piehled k tabulce vývoj sazeb daní ze zisku

1996

1995
Arit.

Arii.

35,04 prům ěr
35 Media n
40 Modus

Mediem
Modus
Variačn í

37,2 rozpět í
19,6 Minimum
56,8 1Hax i mum

Minimum
M(cd1I1U1l1

1999

Variační

Arii.
Median
Modus

33,264 pr ům ěr
34 Median
35 Modus

Varia čni

rozp ětí

Minimum
M,(L, i mum

2003
Arit.
pr ům ěr

Median
Modus
Variačn í
rozpět í

Minimum
Maximum

Arit.

32 rozpět í
19,6 Minimum
5 1,6 Maximum

200-1
Arit.
28,652 prům ěr
30 Mediem
35 Modus
Variační

27, 1 rozpět í
12,5 Minimum
39,6 Maximum

Variačn í
"')
-'_

36,4
19,6
56

2002
Arit.

32, 124 prům ěr
31 Median
35 Modus

Variační

33,868
35
35

Variačn í

37, 1 rozpětí
19,6 Minimum
56,7 Maximum

2001

Arit.

pr ů m ěr

34,732 pr ům ěr
35 Median
35 Modus

37,1 rozpětí
19,6 Minimum
56,7 Maximum

2000

1998
Arit.

35,036 prům ěr
35 Median
40 Modus

Variační

rozpětí

EU v letech 1996 - 2006

1997

Arit.

pr ů měr

členských st át ů

rozpětí

19,6 Minimum
51,6 Maximum

2005
Arii.
27,42 prů m ěr
29 Mediem
35 Modus
Variačn í

25,8 rozpětí
12,5 Minimum
38,3 Maximum

31,08 prům ěr
30 Median
35 Modus

29.748
30
35

Variační

20,7 rozpětí
19,6 Minimum
40,3 Maximum

25,3
15
40,3

2006
Arit.
26,208 pn/měr
27,5 Median
26 Modus

25 ,812
27,5
28

Variační

28,6 rozpětí
10 Minimum
38,6 Maximum

28,6
10
38,6

Prlloha 9
Mode tova smlouva OEeD plattui od J 5.cervlla 2005
Zdroj : ww\V.oeed.or!!
TITLE OF THE CONVENTION
Convention between (State A) and (State B)
with respect to taxes on income and on capitalI
PREAMBLE TO THE CONVENTION 2
CHAPTER I
SCOPE OF THE CONVENTION
Article I
PERSONS COVERED
This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
Article 2
TAXES COVERED
I. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of a Contracting
State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are
levied.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on
total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of
movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as
well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:
a) (in State A):
.
b) (in State B):
..
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after
the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent
authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been
made in their taxation laws.
CHAPTER 11
DEFIN ITION S
Article 3
GENERAL DEFINITIONS
I. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires:
a) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;
b) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for
tax purposes;
c) the term "enterprise" applies to the carrying on of any business;
d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean
respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on
by a resident of the other Contracting State;
e) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise
that has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is
operated solely between places in the other Contracting State;
I) the term "competent authority" means:
I .States wishing to do so may follow the widespread practice of inc luding in the title a reference to either the
avoidanceof double taxation or to both the avoidance of doubletaxation and the prevention of fiscal evasion.
2 The Preamble of the Convention shall be drafted in accordance with the constitutional procedure of both
Contracting States.

(i) (in State A):
.
(ii) (in State B):
..
g) the term "national", in relation to a Contracting State, means:
(i) any individual possessing the nationality or citizenship of that Contracting State; and
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that
Contracting State;
h) the term "business" includes the performance of professional services and of other activities of an
independent character.
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not
defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time
under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning
under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other
laws of that State.
Article 4
RESIDENT
I. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person
who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of
management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political
subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to
tax in that State in respect onIy of income from sources in that State or capital situated therein.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting
States, then his status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to
him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident
only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a
permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State
in which he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident
only of the State of which he is a national;
d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting
States shall settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph I a person other than an individual is a resident of
both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of
effective management is situated.
Article 5
PERMANENT ESTABLISHMENT
I . For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of
business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop, and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.
3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it
lasts more than twelve months.
4. Notwithstandin g the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall
be deemed not to include:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise
belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the
purpose of storage, display or delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the
purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or
merchandise or o f collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise,
any other activity of a preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in
subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from
this combination is of a preparatory or auxiliary character.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs I and 2, where a person - other than an agent of an
independent status to whom paragraph 6 applies - is acting on behalf of an enterprise and has, and
habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the
enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of
any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of
such person are Iimited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of
business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions
of that paragraph.
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely
because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other
agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their
business.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a
company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other
State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either
company a permanent establishment of the other.
CHAPTER III
TAXATION OF INCOME
Article 6
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income
from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the
Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include
property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry,
rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable
property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to
work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be
regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph I shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in
any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs I and 3 shall also apply to the income from immovable property of an
enterprise.

Article 7
BUSINESS PROFITS
I. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the
enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment

situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be
taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent stablishme nt.
2. Subjec t to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on
business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall
in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be
expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities
under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it
is a permanent establishment.
3. In determin ing the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction
expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and
general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent
establishment is s ituated or elsewhere.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a
permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its
various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits
to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted
shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this
Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that
permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent
establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient
reason to the contrary.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this
Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.
Article 8
SHIPPING, INLAND WATERWAYS TRANS PORT AND AIR TRANSPORT
1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the
Contracting State in which the place of effective management of the enterpri e is situated.
2. Profits from the operation of boats engaged in inland waterways transport shall be taxable only in
the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
3. If the place of effective management of a shipping enterprise or of an inland waterways transport
enterpr ise is aboard a ship or boat, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in
which the home harbour of the ship or boat is situated, or, if there is no such home harbour, in the
Contracting State of which the operator of the ship or boat is a resident.
4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a jo int
business or an international operating agency.
Article 9
ASSOCIATED ENTERPRISES
I. Where
a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or
capita l of an enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an
enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case
conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations
which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits
which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those
conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed
accordi ngly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes
accord ingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in
that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of
the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which

would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an
appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such
adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent
authorities of the Contracting States shall iI' necessary consult each other.
Article 10
DIVID ENDS
1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a re ident of the other
Contracting
State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying
the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the
dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a
partnership) which holds directly at least 25 per cent of the capital of the company paying the
dividends;
b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of
application of these limitations.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the
dividends are paid.
3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jo uis ance" shares or
''jouissance'' rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims,
participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same
taxation treatment as income from shares by the laws of the State of \ hich the company making the
distribution is a resident.
4. The provisions of paragraphs I and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being
a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the
company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein and the
holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent
establishment. In such case the provisions of Article 7 shall apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the
other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the
company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the
holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent
establishment situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to
a tax on the company' s undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits
consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.
Article II
INTEREST
). Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be
taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in \ hich it arises and according
to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting
State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. The
competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of
application of this limitation.
3. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or
not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and
in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late
payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.
4. The provisions of paragraphs I and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a
resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest

arises through a permanent establishment situated therei n and the debt-claim in respect of which the
interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions
of Article 7 shall apply.
5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State.
Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not,
has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on
which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment,
then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is
situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between
both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for
which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to
the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable
accord ing to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this
Convention.
Article 12
ROYALTIES
I. Royalties arismg in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other
Contracting State shall be taxable only in that other State.
2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration
for the use of, or the right to use, any copyright of literary. artistic or scientific work including
cinematograph films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formu la or process, or for
information concerning industrial, commercial or scientificexperience.
3. The provisions of paragraph I shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a
resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties
arise through a permanent establishment situated therein and the right or property in re pect of which
the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case the
provisions of Article 7 shall apply.
4. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between
both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or
information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the
payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall
apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain
taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions
of this Convention.
Article 13
CAPITAL GAINS
I. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of im movable property
referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains from the a1ienation of movable property form ing part of the business property of a permanent
establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, including
such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise),
may be taxed in that other State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, boats engaged in
inland waterways transport or movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft or
boats, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the
enterprise is situated.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State fro m the alienation of shares deriving more than
50 per cent of their value directly or indirectly fro m immovable property situated in the other
Contracting State may be taxed in that other State.
5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs I, 2, 3 and 4.
shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

[Article 14 - INDEPENDENT PERSONAL SERVICES]
[Deleted]
Article 15
INCOME FROM EM PLOYMENT
I. Subjec t to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and other similar remuneration
derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that
State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so
exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph I, remuneration derived by a resident of a Contracting
State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the
first-mentioned State if:
a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183
days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State,
and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment which the employer has in the other
State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an
employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffi c, or aboard a boat
engaged in inland waterways transport, may be taxed in the Contracting State in which the place of
effective management of the enterprise is situated.
Article 16
DIRECTORS' FEES
Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity
as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.

Article 17
ARTISTES AND SPORTSMEN
I. Notwithstandin g the provisions of Articles 7 and 15, income derived by a resident of a Contracting
State as an enterta iner, such as a theatre, motion picture, radi o or television artiste, or a musician, or as
a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed
in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his
capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income
may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, be taxed in the Contracting State in which
the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

Article 18
PENSIONS
Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to
a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that
State.

Article 19
GOVERNMENT SERVICE
1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political
subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or
subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other
Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State
who:
(i) is a nationa l of that State; or
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by,
or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to
an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable
only in that State.
b) However, such pensions and other similar remuneration shall be taxable only in the other
Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, J 6, 17, and J 8 shall apply to salaries, wages, pensions, and other
similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a
Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.
Article 20
STUDENTS
Payments which a student or business apprentice who is or was immed iately before vrsitmg a
Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned
State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance,
education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources
outside that State.
Article 21
OTHER INCOME
I. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the
foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph I shall not apply to income, other than income from immovable
property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein and the right or property in respect of which the income is paid is
effectively connected with such permanent establishment. In such case the provisions of Article 7 shall
apply.
CHAPTER IV
TAXATION OF CAPITAL
Article 22
CAPITAL
1. Capital represented by immovable property referred to in Article 6, owned by a resident of a
Contracting State and situated in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent
establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State may be
taxed in that other State.
3. Capital represented by ships and aircraft operated in international traffi c and by boats engaged in
inland waterways transport, and by movable property pertaining to the operation of such ships, aircraft
and boats, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of
the enterprise is situated.
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

CHA PTER V
METHODS FOR ELIM INATION OF DOUBLE TAXATION
Article 23 A
EXEMPTION METHOD
I. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with
the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned
State shall, subjec t to the provisions of paragraphs 2 and 3, exempt such income or capital from tax.
2. Where a resident of a Contracting State derives items of income which, in accordance with the
provisions of Articles 10 and 11, may be taxed in the other Contracti ng State, the first-mentioned State
shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the tax paid
in that other State. Such deduction shall not, however, exceed that part of the tax, as computed before
the deduction is given, which is attributable to such items of income derived from thatother State.
3. Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a
resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in
calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account
the exempted income or capital.
4. The provisions of paragraph I shall not apply to income derived or capital owned by a resident of a
Contracting State where the other Contracting State applies the provisions of the Convention to
exempt such income or capital from tax or applies the provisions of paragraph 2 of Article 10 or 11 to
such income.
Article 23 B
CREDIT METHOD
I. Where a resident of a Contracting State derives income or owns capital which, in accordance with
the provisions of this Convention, may be taxed in the other Contracting State, the first-mentioned
State shall allow:
a) as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the income tax paid
in that other State;
b) as a deduction from the tax on the capital of that resident, an amount equal to the capital tax paid in
that other State.
Such deduction in either case shall not, however, exceed that part of the income tax or capital tax, as
computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income or the
capital which may be taxed in that other State.
2. Where in accordance with any provision of the Convention income derived or capital owned by a
resident of a Contracting State is exempt from tax in that State, such State may nevertheless, in
calculating the amount of tax on the remaining income or capital of such resident, take into account
the exempted income or capital.

CHAPTER VI
SPECIAL PROVI SION S
Article 24
NON-DISCRIMINATION
I. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation
or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and
connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular
with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions
of Article 1, also apply to persons who are not residents
of one or both of the Contracting States.
2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either
Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concemed in
the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.
3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the
other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied
on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed

as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal
allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or famil y
responsibilities which it grants to its own residents.
4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, or paragraph 4
of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting
State to a resident of the other Contracting State shalI. for the purpose of determ ining the taxable
profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a
resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of a Contracting State to a
resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable capital of such
enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the
first-mentioned State.
5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled,
directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in
the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or
more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of
the first-mentioned State are or may be subje cted.
6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of
every kind and description.
Article 25
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
I. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will
result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may,
irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the
competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under
paragraph I of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.
The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in
taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be j ustified and if it is not
itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the
competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is
not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding
any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement
any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may
also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the
Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly,
including through a jo int commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose
of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.
Article 26
EXCHANGE OF INFORMATION
I. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is
foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or
enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of
the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation
thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles
I and 2.
2. Any information received under paragraph I by a Contracting State shall be treated as secret in the
same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only
to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or
collection of the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to
the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use

the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings
or injud icial decisions.
3. In no case shall the provisions of paragraphs I and 2 be construed so as to impose on a Contracting
State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or
of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal cour e of the
administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or
professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public
policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other
Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information,
even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation
contained in the preceding sentence is subject to the limi tations of paragraph 3 but in no case shall
such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely
because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline
to supply information solely because the information is held by a bank, other financial in titution,
nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership
interests in a person.
Article 27
ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES3
I. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This
assistance is not restricted by Articles I and 2. The competent authorities of the Contracting tates
may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.
2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every
kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivision or
local authorities, insofar as the taxation there under is not contrary to this Convention or any other
instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and
costs of collection or conservancy related to such amount.
3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceab le under the laws of that State and is owed
by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue
claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of
collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be
collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the
enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other
State.
4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its
law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the
request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of
conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take
measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws
as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such
measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned Stateor is owed by a
person who has a right to prevent its collection.

In some countries, national law, policy or administrative considerations may not allow orjustify the type of
assistance envisaged under this Article or may require that this type of assistance be restricted, e.g. t~ countries
that have similar tax systems or tax administrations or as to the taxes covered. Forthat reason, the Articleshould
only be included in the Convention where each State concludes that, based on the factors described in paragraph
I of the Commentary on the Article, they can agree to provide assistance in the collection oftaxes levied by the
other State.
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5. Notwithstanding the provisions of paragraphs.3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting
State tor purposes of paragraph 3 or 4 shall not, IJ1 that State, be subject to the time limits or accorded
any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such.
In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall
not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other
Contracting State.
6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a
Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other
Contracting State.
7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and
before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the firstmentioned State, the relevant revenue claim ceases to be
a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the fi rst-mentioned State that is
enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the
laws of that State, prevent its collection, or
b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of
which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection
the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of
the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either
suspend or withdraw its request.
8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State
the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or
of the other
Contracting State;
b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of
collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or admi nistrative practice;
d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly
disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.
Article 28
MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSU LA R POSTS
Nothing in this Convention shall affect the fi scal privileges of members of diplomatic mi sions or
consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special
agreements.
Article 29
TERRITORIAL EXTENS ION~
I. This Convention may be extended, either in its entirety or with any necessary modifi cations [to any
part of the territory of (State A) or of (State B) which is specifically excluded from the application of
the Convention or], to any State or territory for whose international relations (State A) or (State B) is
responsible, which imposes taxes substantially similar in character to those to which the Convention
applies. Any such extension shall take effect from such date and subject to such modification and
conditions, including conditions as to termination, as may be specified and agreed between the
Contracting States in notes to be exchanged through diplomatic channels or in any other manner in
accordance with their constitutional procedures.
2. Unless otherwise agreed by both Contracting States, the termination of the Convention by one of
them under Article 30 shall also terminate, in the manner provided for in that Article, the application
of the Convention [to any part of the territory of (State A) or of (State B) or] to any State or territory to
which it has been extended under this Article.

The words between brackets are of relevance when, by special provision, a part of the territory ofa
Contracting State is excluded fromthe applicationof the Convention.
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CHAPTER VII
FINAL PROVISIONS
Article 30
ENTRY INTO FORCE
I. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at
soon as possible.
2. The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its
provisions shall have effect:
a) (in State A):
.
b) (in State B):
.

as

Article 31
TERMINATION
This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State
may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least
six months before the end of any calendar year after the year
In such event. the Convention shall
cease to have effect:
a) (in State A):
.
b) (in State B):
.
TERMINAL CLAUSEs

The terminal clause concerning the signing shall be drafted in accordance with the constitutional procedure of
both Contracting States.
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Přehled časových lh ůt rozhodnych pro vznik stálých provozoven dle S mluv o zamezeni dvojího
zdaněll Í uzavřených

m ezi CR a ostatnimi státy.

vznik stálé
Vznik stálé
provo zovny II
stavebních a
montážních
proj ekt ů
Smluvní stát
Albánie
Nad 9 měs íc ů
Austrálie
Nad 12 m ěs íci!
Azerbájdžán
Nad 9 měs íc i'!
Belgie
Nad 12 m ěs íc i!
B ělorusk o
Nad 12 měsíci'!
Brazílie
Nad 6 měs íc i!
Bulharsko
Nad 12 měsíc i!
Cína
Nad 6 měs íc i!
Dánsko
Nad 12 měsí ci!
Egypt
Nad 6 měsíc i!
Estonsko
Nad 6 měsíci!
Filipíny
Nad 6 měs íc ů
Finsko
Nad 12 měsíci!
Francie
Nad 12 mě s íc i'!
Nad 12 m ě s í c ů
Chorvatsko
Nad 6 m ěs íc ů
Indie
Indonésie
Nad 6 m ě s íc i!
Irsko
Nad 12 měsí ci!
Nad 12 m ě sí ci!
Island
Nad 12 mě sí ci!
Itálie
Nad 12 měsí ci!
Izrael
Nad 12 m ě s í c ů
Japonsko
Jihoafrická republika Nad 12 m ěs íci!
Nad 12 měs í ci!
Jugoslávie (SFRJ) Nad 12 měsíci!
Kanada
Nad 12 měs íc i!
Kazachstán
Nad 9 měsí c i!
Korejská republika
Nad 12 m ě s í c ů
KLDR
Nad 6 měsíci!
Kuvajt
Nad 6 měs í c ů
Kypr
Nad 12 měsíc i'!
Libanon
Nad 9 měsíc ů
Litva
Nad 9 měsí c ů
Lotyšsko
Nad 6 měsíc ů
Lucembursko
Nad 12 m ěsíc i!
Maďarsko
Nad 12 měsíci!
Makedonie
Nad 12 měsíců
Malajsie
Nad 9 měsíci'!
Malta

provozovny

II

ostatních služeb (nad
x m ěsic ů v
jakémkoliv xčlenský
měsíčn ím období)
stát EU
6 (12)
6 (12)
6 (12)
9 (15)
EU
6 (1 2)
6 (12)
6 (1 2)
EU
6 (12)
6 (1 2)
EU
6 (12)
6 (12)
EU
6 (1 2)
12 (1 8)
EU
9 (15)
EU
6 (1 2)
6 (12)
3 (1 2)
6 (12)
EU
6 (1 2)
EU
6 (12)
EU
6 (12)
6 (12)
6 (12)
6 (12)
6 (12)
12
6 (12)
6 (12)
6 (12)
6 (12)
EU
9 (12)
6 (12)
EU
EU
6 (12)
EU
6 (12)
EU
6 (12)
6 (1 2)
6 (12)
EU
6 (1 2)

Maroko
Mexiko
Moldávie
Mongolsko
N ěm ecko

Nigérie
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Recko
SAE
Singapur
Slovensko
Slovinsko
Srbsko a Cerná I-Iora
Srí Lanka
S paně lsko

Svédsko
Svýcarsko
Thajsko
Tunis
Turecko
Ukrajina
Uzbekistán
USA
Velká Británie
Venezuela
Vietnam
Zdroj : Ministerstvo financí CR

Nad 6 m ě s í c ů
Nad 6 m ě síc ů
Nad 9 m ě s í c ů
Nad 12 m ě s íc ů
Nad 12 m ěs íc ů
Nad 3 m ěsíc e
Nad 12 mě s íc ů
Nad 6 m ěsíc ů
Nad 12 m ěs íc ů
Nad 12 m ě s íc ů
Nad 12 m ě s í c ů
Nad 9m ěsí c ů
Nad 12 m ě s í c ů
Nad 9 m ěs íc ů
Nad 12 měsíců
Nad 12 m ěsic ů
Nad 12 m ě s í c ů
Nad 12 m ě síc ů
Nad 12 m ě s íc ů
Nad 6 m ě s íc ů
Nad 12 m ě s íc ů
Nad 12 m ě síc ů
Nad 12 měs íc ů
Nad 6 m ě s í c ů
Nad 6 měs í c ů
Nad 12 m ě s í c ů
Nad 12 měs íc ů
Nad 12 m ě s í ců
Nad 12 m ě s í c ů
Nad 12 m ě s íc ů
Nad 6 m ěsíc ů
Nad 6 m ě síců

6 (12)
6(\ 2)
3 (12)
6 (12)
6 (12)
6 (12)
6 (12)
6 (\ 2)
6 (\ 2)
6 (1 2)
6 (12)
9 (\2)
6 (\ 2)
6 (12)
6 (12)
6 (12)
6 (\ 2)
6 (12)
9 (12)
6 (\ 2)
6 (\ 2)
6 (\ 2)
6 (12)
6 (1 2)
6 (12)
6 (\ 2)
3 (12)
6 (\2)
9 (12)
6 (12)
6 (12)
6 (\2 )

EU
EU
EU
EU
EU
EU
EU

EU
EU

EU
EU

EU

Příloha

11:

Piehled maximálních sazeb dividend dle S mluv o zamezení dvojího zdan ěn i uza vřených mezi ČR a
ostatními státy.

Smluvní stát
Albá nie
Aust r álie
ÁZer báj džán
Belgie
Bělorusko

Brazílie
Bulharsko
C ína
Dánsko
Egy p t
Estonsko
Filipíny
Fins ko
Fran cie
Chorv atsko
Indie
I ndonésie
Irsko
Island
Itálie
Izrael
Japonsko
Jihoafrická republika

maxim álnisazba ve státě zdroje dividendy
5% p ři vlastnictví 25% podílů ,
15% ostatní případy
v CR 5% při vlast. 20% podíl ů ,
15% ostatní případy
8%
5% p ři vlastnictví 25% pod íl ů ,
15% ostatní případ y
10%
15%
10%
10%
15%
5% při vlastnictví 25% podíl ů ,
15% ostatní případ y
5% při vlastnictví 25% podíl ů,
15% ostatní případy
10% při vlastnictví 10% podíl ů,
15% ost. případ y
5% p ři vlastnictví 25% podílů ,
15% ostatní případy
O p ři vlastnictví 25% podílů,
10% ostatní p řípady
5%
10%
10% při vlastnictví 20% podílů ,
15% ostatní p řípad y
5% při vlastnictví 25% podílů,
15% ostatní případ y
5% při vlastnictví 25% pod í l ů ,
15% ostatní pří pady
15%
5% při vlastnictví 15% pod í l ů ,
15% ostatní p řípady
10% při vlastnictví 25% pod íl ů ,
15 % ostatní případy
5% při vlastnictví 25% p od íl ů ,

15% ostatní případ y
J ugoslávie (SFRJ) 5% při vlastnictví 25% pod íl ů ,
j en Bosna a Hercegovina 15 % ostatní p řípady
Kanada
5% při vlastnictví 10% podílů ,
15 % ostatní případ y
Kazachstán
10%
Korejs ká repu blika
5% při vlastnictví 25% podíl ů ,
10 % ostatní případy
KLDR
10%
Kuvajt
Onebo 5 % (dle druhu dividend)
Kypr
v CR 10%
5%
Lib anon
5% při vlastnictví 25% pod íl ů ,
Litva
15% ostatní případy
Lotyšs ko
5% při vlastnictví 25% podílll,
15% ostatní případy
5% při vlastnictví 25% p od íl ů ,
Lucembu rsko
15% ostatní případ y
5% při vlastnictví 25% podíl ů ,
M a ďars ko
15% ostatní případy
5% při vlastnictví 25% pod ílů,
Makedonie
15% ostatní pří pady
v CR 10%
Malajsie
vCR5%
Malta
10%
Maroko
10%
Mexiko
5% při vlastnictví 25 % podíl ů ,
Mo ldávie
15% ostatní případ y
10%
Mo ngolsko
5% při vlastnictví 25% podíl ů,
Ně me cko
15% ostatní případy
12,5% při vlastnictví 10% pod íl ů ,
N igérie
15% ostatní případy
O při vlastnictví 25% podíl ll,
Nizozemí
10% ostatní případ y
O při vlastnictví 10% podílll,
Norsko
15% ostatní případy + osv. II některých
druhů dividend
5% při vlastnictví 20% podíl ů,
Polsk o
10% ostatní případy
10% při vlastnictví 25% podílll,
Portugalsko
15% ostatní případy
10%
Rakousko

Rumunsko
Rusko
Rccko
SAE
Singapur
Slo vensko
Slovinsko
Srí Lanka
Spančlsko

Svédsko
Svýcarsko
Thajsko
Tunis
Turecko
Ukrajina
Uzbekistán
USA
Velk~i

Británie

Venezuela
Vietnam
Zdroj: Ministerstvo financí CR

10%
10%
v CR 15% dle ZDP
Onebo 5% dle druhu dividend
vCR5%
5% při vlastnictví 10% podíl ů ,
15% ostatní případ y
5% při vlastnictví 25% pod íl ů ,
15% ostatní příp ad y
v CR 15%
5% při vlastnictví 25% pod í l ů ,
15% ostatní příp ad y
Opři vlastnictví 25% podíl ů,
10% ostatní příp ad y
5% při vlastnictví 25% po d íl ů ,
15% ostatní případ y
10%
10% při vlastnictví 25% podíl ů ,
15% ostatní případ y
10%
5% při vlastnictví 25% po d íl ů ,
15% ostatní případ y
10%
5% při vlastnictví 10% pod íl ů ,
15% ostatní případ y
5% při vlastnictví 25% podíl ů ,
15% ostatní případy
5% při vlastnictví 15% podílů,
10% ostatní případ y
10%
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