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Abstra kt :

V této práci si kladu za cíl odpovědět na otázku, zda je v Evropské unii nutné

harmoni zovat zdanění korporačních přijmů . Za tímto účelem jsem provedl

analýzu existence konkurence korporačn ích daní mezi zeměmi EU

s p řihlédnutím k jejím hlavním determinantům . Diskutuji teoretické koncepty a

závěry empirických studií provedených na toto téma. Analýzou dlouhodobých

benefitů a nákladů fiskální suverenity států EU v oblasti korporačního zdaněn í

docházím v práci k závěru, že daňová harmonizace v EU není potřebná . Tento

výsledek podkládám úvahami o čistém pří nos u z harmonizace, jej í politické

prosaditelnosti , potenciáln ím efektu daňového exportu a rostoucího

zahraničního podílu na kapitálu , rozlišení vnitřní a vnějši daňové konkurence ,

možnostech fiskální stabilizace rozpočtu , přirozené konvergenci korporačních

daňových měr a optimální daňové stru ktuře .

Abstract :

ln this thesis , I propose to answer the question whether it is necessary to

harmonize corporate taxes in the European Union. For this purpose, I carry out

an analysis on the existence of corporate tax competition across the EU

member states with regard to its leading determinants. I discuss theoretical

concepts and conclusions of empirical studies carried out under this topic. By

analyzing long-term benefits and costs of fiscal sovereignty of the EU member

states in the field of corporate taxation, I come to the conclusion that the tax

harmonization in the EU is not needful. I support this outcome with

considerations about the net benefit of harmonization, its political enforceability,

potential tax exporting effect and growing foreign share on capital, distinction

between internal and external tax competition, possibilities of the budget

stabilization , spontaneous corporate tax rate convergence and optimal tax

structure.
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"Prioritou je snižovat daňovou zátěž v celé EU. Hlavně se

ani nepokoušet harmonizovat národní daňové systémy napříč

zeměmi ... EU se již zavázala eliminovat škodlivou daňovou

konkurenci, avšak rozumný stupeň daňové konkurence by

vůbec nebyl škodlivý: vedl by k trhem vedené konvergenci k

nižším daňovým mírám .. . u (The Economist, Feb. 10, 2000, p.

52, citace Fritse Bolkensteina, Komisaře pro vnitřni trh EU)

- 8 -
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,

1. Uvod

Téma konkurence daní z korporačních příjmů a potenciální harmonizace na

pozadí zvětšující se Evropské unie - zejména pak po posledním rozšíře ní o

deset členů - upoutává velkou pozornost. Hlavním důvodem tohoto soustředěn í

jsou klesaj ící statutární da ňové míry z korporačních př íjm ů . V souladu se

základním teoretickým konceptem převládá názor, že v prostředí rostoucí

kapitálové mobility a nezávislých fiskálních politik dojde ke škodlivé daňové

konkurencí mezi č le ns kými státy v d ůsled ku snahy o nalákání zahran ičn í h o

kapitálu do daňově výhodnějš ích oblastí. Škodlivosti je chápána výsledná p ř íl i š

nízká daňová zátěž v porovnání s takovou, které by se dosáhlo daňovou

koordinací, resp. harmonizací.

Na politické úrovni EU jsou již po čtyři dekády projednávány návrhy na

harmonizaci daňové báze a daňových měr , do současné doby bez výraznějšich

praktických dopadů . Zintenzivňující se tlaky zejména starých členských států na

harmonizaci korporačních daní jsou p ří činou vytvořen í této práce, v níž se

snažím analyzovat problematiku daňové konkurence z pohledu jejích

determinantů. Jejich pomocí se pokusím vysvětlit , proč se domnívám, že fiskální

politika v oblasti korporačního zdanění by měla zůstat v rukou jednotlivých států

EU. Práce je řazena následujícím způsobem.

Ve druhé kapitole provedu čtená ře teorií daňové konkurence. Zaměřím se na

očekávané účinky rostoucí kapitálové mobility na daňové zatížení kapitálu.

Následně budu diskutovat měnící se predikce model ů v závislosti na přijatých

předpokladech . Totéž učiním po obohacení teorie o další určující faktory

daňového zatížení vedle ústřední kapitálové mobility. Jak bude mít čtenář

možnost vidět, na základě těchto úprav dochází teorie k nejednoznačným

závěrům o vývoji daňového zatížení kapitálu.

Ve třetí kapitole se budu zabývat reálnou existencí daňové konkurence

korpora čních daní v EU. Provedu analýzu výsledků empirických studií o daňové

- 9 -
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konkurenci. Zde budu diskutovat příčiny rozdílností jejich závěrů a

s přih lédnutím na úskalí spojené s empirickým testováním se pokusím nalézt a

zformulovat validní soudy jednak o existenci daňové konkurence samotné ,

jednak o účincích faktorů konkurenci ovlivňujících.

Konečně, ve čtvrté kapitole se budu snažit o racionální argumentaci proti

politické harmonizaci korporačních daní v EU. Svůj postoj se pokusím obhájit na

základě úvah o čistém přínosu z harmonizace, její politické prosaditelnosti,

potenciálním efektu daňového exportu a rostoucího zahraničního podílu na

kapitálu, rozlišení vnitřní a vnější daňové konkurence, možnostech fiskální

stabilizace rozpočtu, přirozené konvergenci korporačních daňových měr a

optimální daňové struktuře.

Závěrečnou pátou kapitolu věnuji stručnému shrnutí práce.

- 10-
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2. Přehled literatury teorie konkurence kapitálových
daní

2.1. Úvod do teorie

Daňovou konkurenci lze definovat jako nekooperativní nastavení daňových

struktur nezávislými vládami soutěžícími o mobilní daňovou bázi. Literatura

daňové konkurence má v zásadě dvě větve. Základem první je Tieboutova

práce z roku 1956, v níž autor argumentuje ve prospěch volného pohybu

výrobních zdrojů a nezávislých hospodářsko-politických činností národních vlád.

Tvrdí, že by mělo být pouze na jednotlivcích, jakou kombinaci daňových odvodů

a benefitů z provize veřejných statků zvolí, a mělo by jim být umožněno tuto

preferenci uskutečnit "volbou nohami" čili volností přesunu svých aktivit do

preferovaných jurisdikcí. Proti tomuto přístupu stojí Gatesova (1972) literatura

daňové konkurence, která zdůrazňuje negativní efekty plynoucí z

nekoordinovaných politik jednotlivých vlád vedoucí k suboptimální daňové

zátěži:

" Výsledkem daňové konkurence může být tendence k nižší než efektivní

úrovni produkce ... lokálních služeb. Ve snaze zachovat nízké daně k přilákání

investic mohou místní úřady udržovat výdaje pod úrovní, kdy se mezní užitek

rovná mezním nákladům ...u (Gates, 1972)

V této kapitole provedeme exkurz teorií daňové konkurence u kapitálových

daní. Do přehledu zahrneme modely daňové konkurence pro uzavřené i

otevřené ekonomiky různého počtu, teorii daňového exportu a ekonomie

aglomerace (model nové ekonomické geografie). Budeme zkoumat, jak

kapitálová mobilita v závislosti na předpokladech modelů ovlivňuje nastavení

kapitálových daní.

Podle základních ekonomických souvislostí shrnutých vobecném a tedy

restriktivním modelu daňové konkurence vyplývá, že nezávislost fiskálních
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politik vlád otevřených zemí povede k silným tlakům na snižování daňových

zátěží. K tomu by mělo dojít v důsledku nešetrné honby zemí vábících

ekonomicky vzácný kapítál. Následkem toho, budou-Ii jednat vlády samostatně a

nekoordinovaně, daňové redukce p řinesou pokles vládních výdajů pod efektivn í

úroveň . A to bez dosažení komparatívních výhod ze snížených daní vůči

ostatním zemím , protože všechny vlády budou mít stejný scéná ř daňové politiky.

Nové příspěvky do literatury daňové konkurence ale upozorňuj i na kladné

efekty plynoucí z daňové konkurence . Ty vycházejí z modelových doplňků jako

nedokonale soutěživé tržní struktury , vládní závazky či aplikace závěrů teorie

školy politické ekonomie.

Důvodem nespokojenosti s klasickým závěrem , že daňová konkurence

povede k daňovým "závod ům ke dnu" u mobilních a tedy daňově elastíckých

výrobních zdrojů , je to, že v realitě k danému jevu alespoň na první pohled

nedochází buď vůbec, nebo alespoň ne tak razantně , jak model předvidá . Za

poslední 2 dekády 20. století nedošlo k poklesu výnosů kapitálových dan í

v Evropské unii navzdory růstu kapítálové mobility v daném období. To vyvolává

otázku , zda předpoklady základního modelu nejsou příliš restriktivní na to, aby

model věrně odrážel reálný vliv kapitálové mobility na kapítálovou daň .

2.2. Teoretické koncepty

Základní model daňové konkurence

Pro pochopení teoretického rámce daňové konkurence v oblasti kapitálových

daní je užitečné využít základních konceptů vyvinutých Zodrowem a

Mieszkowskim (1986) a Wilsonem (1986). Budeme předpokládat velké množství

identických a dostatečně malých ekonomik na to, aby svým chováním nemohly

ovlivnit výši čistého mezinárodního výnosu kapitálu r . Každá země má stejný

počet reprezentativních obyvatel , vládu a sektor produkce s prací a kapitálem

1 .Race to the bottom."

- 12 -
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jako výrobními zdroji. Za takových okolností, je-Ii kapitál mobilní, dochází

k poklesu kapitálových daní na suboptimálně nízkou úroveň.

Využijeme klasícké prod ukční funkce per capita Y=f (k) s kladným

klesajícím mezním produktem investovaného kapitálu k (j' > O, f" < O) . Faktor

práce není zohledněn díky předpokladu , že jedinec disponuje fixním objemem

nabízené práce a veškeré veliči ny jsou uvažovány per capita. Nezohledňujeme

časový horizont ekonomického rozhodování, a tedy veškerá produkce se

spotřebovává :

c =[f(k) - f'(k).kJ+ r .k
v
w

(2. 1)

kde w značí mzdové příjmy a k příjem z investovaných úspor. Užitek

reprezentativního jedince je určován objemem spotřeby privátních (resp.

vládn ích) statků c (resp. g), čili u(c,g). Vládní statky jsou financovány z

kapitá lových daní t, čili platí:

i -k =g (2.2)

S takto definovaným nastavením můžeme přistoup it k formování hypotéz

chován í vlády při různých úpravách modelu.

Kapitálová imobilita

Nemůže-Ii kapitál reagovat na daňové zatížení svým přesunem , má optimální

kapitálová daň stejný efekt jako daň paušální. Jinými slovy jde o situaci

s nulovou cenovou elasticitou, při níž zdanění nevyvolává žádnou umrtvenou

ztrátu . V takovém případě je daňový výnos shodný s nákladem na jeho

pořizenl ." Poměr tohoto nákladu a výnosu měří tzv. mezní náklady veřejných

fondů , MCPF.3 Vláda bude poskytovat takový objem veřejných statků , kde podíl

2 Náklad em daňového zatíženl je sníženi přebytku spotřebite le a výrobce.
3 Marginal Costs of Public Funds.

- )3 -
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jejich mezního užitku "«a mezního užitku ze spotřeby privátních statků Uc bude

rovný MCPF. V tomto případě je MCPF rovno jedné a tedy by v optimu platilo :

(2.3)

Perfektní kapitálová mobilita

Opačnou variantou je úplná otevřenost ekonomiky čili situace, kdy je kapitál

dokonale cenově elastický ." Jeho setrvání v zemi pak závisí na daňové zátěži.

Ustálí se na hodnotě , při níž je čistý mezní výnos z kapitálu po zdanění roven

čistému mezinárodnímu výnosu r. Tuto rovnováhu zajisti existence

mezinárodní arbitráže. V rovnovážném stavu je daňová změna přesně

kompenzována změnou mezního produktu kapitálu:

I" dk = 1
. dl

(2.4)

Růst daně snižuje objem kapitálu v zemi a s ním i výnosnost práce L;

8
2

F > O. To vede k poklesu celkové spotřebl za předpokladu, že je vstup
8L8K

práce ohodnocován na základě mezního produktu . Dojde tak k poklesu

produkce a tedy i příjmů. Tím se zmenšuje daňová báze. Změna v celkových

vládních příjmech a tedy i objem poskytovaných vládních statků pak bude

záviset na tom, zda je silnější efekt daňové báze nebo dodatečný výnos

z jednotky kapitálu po daňové změně. MPFC bude:

MCPF = k
t

k +
j"

Ug
= - -= - (2.5)

4 Předpokládáme, že transakční nákladyjsou nulové.
5 Celkový spotřební efekt zvýšení daně je negativní díky poklesu soukromé spotřeby, kterýje výrazněj ší

než dodatečný nárůst spotřeby vlády.

- 14 -
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kde e, značí elasticitu kapitálu vzhledem k daňové m íře . Tento vztah tedy

dokumentuje jeden ze závěrů teorie optimálního zdaněn í , který říká , že kdykoliv

je elasticita zdaněné komodity či zdroje nenulová, bude daňové zatížení

způsobovat umrtvenou ztrátu. Říká však také, že i přes existenci umrtvené

ztráty bude daňová zátěž kladná a to ve výši, kdy se mezní náklad zvýšení

veřejné spotřeby vyrovná s mezním užitkem převodu zdrojů ze soukromé

k veřejné spotřebě . Jelikož ale předpokládáme klesající mezní užitek spotřeby,

je daňová míra t při existenci kapitálové mobility nižší než v případě fixace

kapitálu .

Při otevření kapitálového trhu bude mít každá ze zemi stimul ke snížení t,

čímž naláká zahraniční kapitál. Jelikož však budou mít všechny země shodnou

strategii, dojde podle modelu ke snížení t pod úroveň optimální velikosti

veřejného sektoru čili velikosti, odpovídající uzavřeným ekonomikám. Tento

závod ke dnu nekončí u nulové daně ale takové, kde se daňový výnos z

dodatečného kapitálu vyrovná se ztrátou způsobenou poklesem t. Základní

model tedy předvídá jednak negativní korelaci mezi kapitálovou mobilitou a

daňovou mírou, jednak predikuje sub-optimálně nízkou kapitálovou daň při

otevřených trzích.

Konečný počet zemí

Sub-optimálně nízká daň zůstává i v případě, uvažujeme-Ii konečný počet

zemí, pro zjednodušení dvě velké země , A a B. Není již však tak nízká, neboť

omezením počtu hráčů na poli daňové politiky se snižuje konkurence a s tou

dochází k ovlivnění mezinárodního výnosu kapitálu r.

(2.6)

Obecně, zvýší-li se daň v zemi A, klesne zde čistý výnos z kapitálu po

zdanění fA' což vyvolá odliv kapitálu do země B. Přesun kapitálu z A do B bude

- 15 -
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působit nárůst f ;' 6 a pokles f~ do okamžiku, kdy r
tl

="Jj =r . K vyrovnání

dojde při menším objemu Sk než při velkém počtu zemí, kde se díky rozdrobení

přesouvaného kapitálu v konkurenčních ekonomikách neměn í mezní produkt

kapitálu v těchto zemích; N;I (I A)~ O, i =I ...N 1\ i * A při N ~ Cl) •

Jelikož změna t v jedné zemi ovlivňuje (v p řípadě malého počtu velkých

ekonomik) mezní produkt ve všech zemích, závisí daňová elasticita kapitálu též

na produkčních funkcích ostatních zemí, v našem případě dvou: 7

i

ekA = (2.7)

Čím rychleji se země nasycují kapitálem, čili čím větší (v absolutním měřítku)

je .ľ", tím menší je cenová elasticita kapitálu. Oproti případu velkého počtu

zemí je zde elasticita nižší, což mění výši MCPF zemí ve srovnání se situací ,

kdy vláda prostřednictvím t nemůže ovlivnit r, a to následujícím způsobem :

Ze země kapitálového exportéra" odplouvá méně kapitálu a to zmenšuje

pokles daňové báze. Menší I1k snižuje též změnu mezního produktu kapitálu a

tedy i změnu příjmu z úspor. Oba tyto efekty snižují MCPF exportující země

v porovnání s případem konstantního r.

U importující země je nárůst daňové báze vetší než v případě nekonečného

počtu zemí. To shodně stlačuje MCPF. Naopak pokles mezního produktu

kapitálu ponižuje výnos z úspor, což MCPFnavyšuje.

Obecně získáme maximalizací užitku u(g,c) vzhledem k daňové míře a

rozpočtovým omezením (2.1) a (2.2) následující vztah:

6 Díky f" < O
7 Tento vztah lze dosáhnout totální diferenciacl (2.6) a použitím(2.4)
8 Tzn. země, kde dochází k n á růstu t.
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I - e
k,;

(2.8)

Nižší elasticita v případě dvou velkých symetrických zemí vede k možnosti

vyšší daňové míry než u velkého počtu malých zemí při stejné úrovni mezních

nákladů veřejných fondů. Druhý prvek čitatele znázorňuje důchodový efekt ve

srovnání s případem nekonečného množství zemí. Symetrie zemí (tzn.

l( - krl = O) dále říká, že provize veřejných statků je sub-optimálně nízká, neboť:

(2.9)
u; 1- ek.l

li g
=--> I, pokud

avšak je blíže optimálnímu stavu, jsou-Ii soupeřící země větší a jejich počet

nižší, protože f: < O snižuje absolutní velikost ek .9
,;

Asymetrie

Studie zabývající se dodatečným efektem asymetrického rozdělení

počátečního vybavení kapitálem (Wilson, 1991) mezi jednotlivými zeměmi" či

asymetrie ve velikostech zemí (Bucovetsky, 1991) kvalitativně k podobným

výsledkům a sice, že MCPF je úměrná cenové elasticitě kapitálu, podle které

volí země konkrétní t.

Vliv rozdílné velikosti zemí se promítne do cenové elasticity kapitálu

následovně:

e -k -
A

(2.10)

9 Viz vztah (2.7).
10 Každá země je zastoupena reprezentativním spotřebit elem .
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Per capita shodně kapitálově vybavené země A a B mají populační podíly SA

a SB· Z toho vyplývá nižší cenová elasticita větší země A a opak pro menší zemi

B. Též MCPF by tak bylo v zemi A nižší p ři symetrické alokaci kapitálu, což by

vedlo k vyššímu tA, resp. menšímu le- V malých zemích přitahuje daňová

redukce velké množství nového kapitálu relativně k jeho existující domácí

zásobě, což vede k malým ztrátám na daňových příjmech z existujícího kapitálu ,

ale velkým dodatečným příjmům z navýšené báze. U velkých zemí tyto

dodatečné příjmy nevykompenzují ztrátu při případném snížení daňové míry .

Tak by se dalo vysvětlit , proč jsou všeobecně daňovými ráji malé země .

Je dobré zopakovat , že při dokonalé imobilitě kapitálu by MCPF obou zemí

byly shodné a tedy i daňové zatížení. To by tedy znamenalo, že s růstem

mobility kapitálu roste i rozdíl daňových zátěží různě velkých zemí.

Princip zdaněnídle sídla vs. u zdroje

Za předpokladu dokonalé informovanosti se dá říci , že efektivní způsob

zdanění kapitálu je založen na principu zdanění dle sídla korporace. Cenová

elasticita kapitálu by totiž byla nulová, neboť kapitál by byl zdaněn stejnou mírou

bez ohledu, v jaké zemi by jej subjekt investoval, a sice mírou rezidenční země .

To znamená, že mezní náklad veřejných fondů by byl roven jedné, protože by

neexistovala umrtvená ztráta způsobená zdaněním takového kapit álu."

Informace jsou v realitě nedokonalé, těžko dostupné a cenově nákladné a tak

není možné aplikovat pouhý princip zdanění podle sídla společnosti bez rizika

velkých ztrát na efektivitě .

Z uvedeného důvodu se v oblasti korporačních daní v současnosti praktikuje

princip zdanění u zdroje. To znamená, že na příjem je aplikovaná daň země, ve

které se příjem uskutečnil. Země vývozce kapitálu investujícího v zahraničí by

zisk z takto investovaného kapitálu neměla zdanit, jinak by byl vlastník kapitálu

11 Neuvažujeme možnost časového rozložen! spotřeb y.

- 18 -
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podroben dvojímu zdanění. Takto kombinované daňové míry mohou být velice

vysoké, v praxi mohou dokonce přesáhnout 100 % (Hines, 2001). Mezinárodní

úmluvy se proto této daňové nedokonalosti snaží vyhnout. Používají k tomu buď

konceptu vyjmutí z daňové povinnosti" nebo tzv. daňového kreditu.

Vyjmutí z daňové povinnosti je čistou aplikací zdanění u zdroje. Koncept

daňového kreditu funguje tak, že daňovou mírou ve výsledku uvalenou na zisk

je vyšší z měr země sídla a země zdroje příjmu . To znamená, že bude-li daň

v zemi zdroje vyšší než daň země sídla, nebude subjekt zdanění platit žádnou

daň v zemi sídla a veškeré daňové příjmy poplynou do země zdroje. Bude-Ii daň

v zemi zdroje nižší, zaplatí zde plátce tuto daň a navíc odvede rozdíl v daních

obou systémů do země sídla. Jelikož zhruba polovina zemí EU používá systém

vyjmutí a země uplatňující kreditní systém jej využívají jen v omezené míře , je

možné zdanění příjmu ze zah ran i čn í ch investic považovat za zdaněn í u zdroje.

Tento způsob zdanění ale právě otevírá prostor pro daňovou konkurenci.

Kombinace zdanění kapitálu a práce

V případě existence dodatečného imobilního zdroje zdaněn í predikuje teorie

přechod velké části daňové zátěže z kapitálu na tento zdroj. Můžeme jím chápat

nabídku práce. Je to důsledkem pravidla inverzní elasticity vyvinuté původně pro

účely spotřebních daní Ramseym v roce 1927. Auerbach (2001) matematicky

odvozuje, že za jistých podrnlnek ' " by systém daní měl být takový, aby jednotka

dodatečného daňového příjmu ze zvýšení daně na kteroukoliv komoditu

vyvolávala shodnou mezní umrtvenou ztrátu, tzn.:

MEB;(t;) MEBj(t j)
=

MTR;(tJ MTR/l j )

(2.11)

kde MEBltiJ značí mezní umrtvenou ztrátu ze změny daně t uvalené na Hý

statek a MTRi(ti) mezní daňový příjem z této změny. Analogicky to platí i pro

12 Tax exemption.
lJ Při dokonalé konkurenci, identitě j ednotlivců a nulových čistých ziscích.
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daně přímé , kde se v optimu mezní náklady veřejných fondů rovnají pro všechny

zdroje zdaněn í. Jak je patrné z následujícího obrázku, z hlediska minima lizace

umrtve né ztráty nemusí být optimální daňové míry shodné pro jednotlivé zdroje,

tzn. I, * :j; I
J
*.

Obrázek 2.1

MEBi

Mezní

veličiny

\, ,, \

', \

\ \ MTRj
, ', '
"""""... .••..•.•...••. _.•....•l\~ \: _ .._ .._ .... .. .. •. 0._ __

"
MTR1~\

, '

fj* tj* "

MEBj

t

Malá otevřená ekonomika prakticky nemůže ovlivnit mezinárodní výnos

kapitálu a má tedy vysokou cenovou elasticitu kapitálu. Podle Razina a Sadky

(1991) v takové ekonomice přechází daňové břemeno na rigidní nabídku práce .

Vliv politické ekonomie na daňovou konkurenci

Dosud byla otevřenost ekonomiky vnímána jako prostředek snižováni daňové

zátěže ekonomik soutěžících o kapitál. Mobilita kapitálu ale může mít i nepřímý

efekt působící opačným směrem na výši daňové zátěže. Tzv. kompenzační

hypotéza říká, že se zvětšujlcl se otevřeností země roste fluktuace ekonomické

- 20-
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výkonnosti " a tím i nejistot z hospodářského vývoje země . Aby tato rizika byla

pokryta , roste poptávka po sociálních jistotách čili obecně po veřej ných statcích.

To vytváří prostor pro růst veřejného sektoru, který je schopen pokrýt a zajisti t

plnění těchto potřeb. To je v podstatě principem tzv. Wágnerova zákona o

zvětš uj ícím se veřejném sektoru v bohatnoucí společnost i. Rostoucí výdaje

vyžadují krytí v podobě zvýšení daní. Tímto způsobem se sníží či dokonce pl ně

vykompenzuje tlak na snižování kapitálových daní z titulu rostoucí kapitálové

mobility. Zda bude ve výsledku provize veřejnými statky větš í než v případě

imobilního kapitálu či naopak, závisí na preferencích vol i čů při volbě vlády.

Export daní

Dosud bylo uvažováno, že veškerý zdaňovaný kapitál je ve vlastnictví občanů

dané země. Ve skutečnosti je však část kapitálu vlastněna zahraničními

investory. Čím vyšší je v zemi podíl kapitálu vlastněného zah raničn ím i subjekty

a I tím nižší je pokles soukromého příjmu domácích subjektů způsobený

zdaněním kapitálu, neboť část daňového břemene se přenáší na zahraniční

subjekty. Spotřeba reprezentativního jedince je pak:

c=(1 - a).Cr - f' .k) + &..k+ fJ) (2.12)

kde fJ značí čistý příjem z investice do zahran ič í. Maximalizací užitku za této

situace získáme:

" » I - a
-=--
Uc I - ek

(2.13)

Z toho vyplývá, že čím vyšší je podrl zahraničního kapitálu v zemi, tím vyšší je

kapitálová daň, protože zahraniční investice snižují mezní náklady veřejných

fondů. Je-Ii tento podíl a větší než cenová elasticita kapitálu, zvolí vláda

dokonce vyšší daň než v případě diskutované imobility kapitálu. Daňová míra by

14 Dlky ekonomické specializaci, z ni plynoucí nižš í diversifikaci použiti zdroj ů a tedy menšlho
rozprostřeni ekonomických rizik.
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tak byla dokonce vyšší než by odpovídalo společenskému optimu. I přesto by

tak vysokou míru vláda zvolila, neboť její rozhodování ovlivňuje v tomto modelu

pouze úroveň blahobytu jejích občanů a vůči blahobytu cizinců je indiferentní.

Na jednu stranu fi nanční integrace zvyšuje zahraniční kapitálové podíly ve

společnostech a tím podporuje daňový export. Na druhou stranu integrace

zvyšuje kapitálovou mobilitu a tedy motivaci lákat zahraniční kapitál. Tyto

opačně působící efekty mohou způsobovat časovou nekonzistenci daňových

politik .

Hospodářství aglomerací

Zajímavý přístup k problému daňové konkurence nabízí větev nové

ekonomické geografie. Podle ní mají vedle kapitálové mobility na výši daní

podstatný vliv náklady obchodu d ůležité při rozhodování o alokaci kapitálu. Tyto

zahrnují např . náklady na infrastrukturu, vzdě lá ní , vzájemnou vzdálenost trhů ,

ale i náklady spojené se vzájemným propojením mezi výrobci a spotřebiteli či

výrobci samotnými apod. Tam, kde již tyto náklady byly předem vynaloženy ,

vznikají tzv. aglomerační ekonomiky. Jedná se o území s vysokou koncentrací

průmyslu či obchodu. Takové země jsou schopné přilákat a udržet mobilní

výrobní faktory navzdory vysokým daním. Je to dáno tím, že urči té - zejména

fixní (infrastruktura) ale i variabilní (zaškolování nových pracovníků 15 apod.) 

náklady nemusí společnost při zahajování čin nosti v zah ranič í již vynakládat a

tím výrazně sníží náklady produkce. Vaglomeračn ích ekonomikách se tedy

projevují vnější výnosy z rozsahu. O výnos z rozsahu se jedná na makroúrovni a

neovlivňuje dokonalou konkurenci mezi výrobci. V takovém případě by tedy

přestal platit předpoklad klesajícího mezního produktu.

Výsledkem pak je, že odliv kapitálu ze země nebude zvyšovat čistý výnos z

kapitá lu dané země, jak předvídá klasický model. Naopak, čistý výnos z kapitálu

poroste v zemi, kde se bude kapitál koncentrovat. Rozchod kapitálových výnosů

15 V průmyslových aglomeraclch je též vyspělý trh práces poměrně vysokou fluktuaci a je tak snadnějš í

získat kvalifikovanou pracovni silu.
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soutěží cích zemí bude způsoben expanzivní produkční funkcí a ve výsledku

dojde ke kompletnímu pohlcení kapitálu daňově "drahé" země zemí s nižší

daňovou zátěží. Tento výsledek - rovnováha jádra a okraje" - je ve skutečnosti

jediným stabilním řešením takto nastaveného modelu. Jakákoliv nerovnováha

v čisté výnosnosti kapitálu mezi zeměm i povede k popsané rohové situaci.

Takovéto "uzamčení" firem v aglomeračních ekonomikách ve své podstatě vede

k fyzickému snížení kapitálové mobility a tak samotnou aplikací ústředního

vzkazu tradiční teorie daňové konkurence, že mezi mobilitou a daňovou zátěží

existuje negativní vztah, můžeme dospět k závěru, že uzamčením kapitá lu

v aglomerační ekonomice dojde k růstu daňové zátěže v zemi.

Jádrová země A bude absorbovat veškeré investice země okraje B, dokud

bude daňová míra tA splňovat následující vztah:

,

(2. 14)

To znamená, že v případě rostoucího mezního produktu kapitálu může

aglomerační ekonomika navyšovat daňové zatížení, i když země B nebude

zdaňovat kapitál vůbec, pokud v zemi jádra bude čistá výnosnost kapitálu vyšší

než mezní produkt kapitálu okrajové země . V takové situaci se kapitál stává

dokonale imobilním.

Aglomerační model vykazuje silný efekt daňového exportu, neboť veškerý

kapitál je soustředěn v zemi jádra. Dochází tak k velkému zkreslení MCPF.

Jmenovitě, uvažujeme-Ii dvě shodně veliké země se symetrickým počátečním

rozdělením kapitálu, v zemi jádra je na každou jednotku daňových příjmů

potřebné poloviční krytí z vlastních zdroj ů (druhá polovina pochází

z importovaného zahraničního kapitálu - efekt daňového exportu) a tedy

v optimu platí:

16 Core-periphery equi1 ibrium
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i

(2.15)

Zda bude daň v aglomeračním modelu vyšší či nižší než v případě zemí

s dokonale imobilním kapitálem závisí na velikosti výnosů z rozsahu stejně jako

sociálních preferencích obyvatel země jádra. Krogstrupová (2003b) uvažuje

kvadratickou produkční funkci aglomerace a log-lineární užitkovou funkci:

u =In c + ll' -Ing w ;::: O (2.16)

a pro dané nastavení ukazuje, že země aglomerace optimalizující užitek

bude volit daň vyšší než v případě zemí s imobilním kapitálem:

ll' 1 ll'
' corť =- _ .k > - - - k = ' ,niob

l+ w 2 1+ w
(2.17)

Zde popsaný scénář je pochopitelně extrémní situací, ke které v realitě

v plném rozsahu nemůže dojít a to např. díky omezeným kapacitám vstupu

práce, geografické rozloze apod., které způsobí, že od jistého momentu

přestane platit rostoucí mezní produkt kapitálu. Podstatný je ale princip, který

naznačuje, že země s vyšší koncentrací kapitálu si může dovolit větší daňovou

zátěž, aniž by riskovala výrazný odliv kapitálu do sice daňově " levnějš í" krajiny,

ale s nižší kapitálovou produktivitou. Že se nejedná jen o teoretický koncept

naznačuje následující graf poukazující na určitý stupeň kladného vztahu mezi

daňovou zátěží a stupněm aglomerace v zemích EU.
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Graf 2.1: Stupeň aglomerace* a implicitní daňové míry** v EU

(prům ěry za období 1980 - 1997)
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Zdroj: Krogstrup (2003)

Pozn .: • Reálný HOP per capita.

•• Pro zachován' logické struktury práce bude pojem vysvětlen vpodkapitole
3.1.

Teorie geografické ekonomie tedy ukazuje, že hlubší ekonomická integrace

by mohla snížit či eliminovat daňovou konkurenci paradoxně díky poklesu

kapitálové mobility. Počínaje vysokou úrovní obchodních nákladů vedou

redukce překážek obchodu k intenzivnější daňové konkurenci, nicméně s dalším

růstem integrace se zvyšuje důležitost aglomeračních sil, které zabrání

závodům ke dnu.

2.3. Shrnutí

Teorie daňové konkurence ve své nejstručnější podobě předvídá rapidní

snižování zdanění kapitálu jako důsledku růstu kapitálové mobility. Uvolňování

restriktivních (a v praxi nepřítomných) předpokladů tohoto konceptu sice
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zanechává predikci klesající daňové zátěže , kvantitativně je však již střídmější.

Jakmile však vedle kapitálové mobility vezmeme do úvahy další faktory

s potenciálním vlivem na kapitálovou daňovou polítiku, zjistíme, že zodpovědět

otázku, zda máme v EU očekávat hon ke dnu u kapitálových daní, nelze pouze

na základě teoretických konceptů. Podívejme se tedy, co na daňovou

konkurenci říká empirie.
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3. Aplikace teorie v praxi

Kapitál se v posledních desetiletích stal v Evropské unií velmi mobiln ím.

Vděčí za to ve velké m í ře vytvo řen í jednotného Evropského trhu. Zave dení

jednotné měny navíc odstranilo měnová rizika v rámci EU a zdokonalilo

dostupnost cenových informací, zejména v oblasti kapitálových t rh ů .

Jak bylo nastíněno, navzdory p ředpověd i teorie daňové konkurence

docházelo v EU v období růstu kapitálov é mobility od 70. let do konce minulého

století k růstu daňových výnosů korporačn ích daní v relaci k HOP i ve vztahu

k celkovým daňovým příjmům.

Na tomto místě by se mohlo zdát správnějš í porovnávat interakci kapitálové

mobility s daňovými výnosy plynoucích z kapitálových p říjm ů obecně tak , jak

byla vedena diskuze v teoretické části , nikoliv pouze z ko rpo račních dan í, jak

uvádíme zde. Toto zjednodušení má následující opodstatněn í :

Pokud vůbec existuje daňová konkurence u kapitálu, nejlépe pozorovateln á

bude u tam , kde kapitál podléhá zdanění u zdroje, a sice z důvod ů uvedených

v teoretické části práce. Také jsme si řek l i, že právě ko rporačn í daně jsou

takovým typem daní v EU. Kapitálové daně samozřejmě existují i u osobn ích

příjmů . V EU však víceméně podléhají principu residenčního zdanění díky

kreditnímu systému a tak zde nevzniká daňově konkurenční prostředí. V dalším

textu se tedy omezíme výhradně na zdanění korporačních přijmů .

Zdanění kapitálových příjmů korporací v procentech HDP v 15 "starých"

členských státech EU (EU 15) vzrostlo z 2,3 % v roce 1995 na 3,2 % v roce

2000. Na přelomu století se situace částečně změnila a došlo k opětovnému

poklesu na úroveň 2,7 % HOP v roce 2003. Na druhou stranu př íjmy ze zdaněn í

korporací v 10 nových členských státech (NMS17 10) vzrostly ve stejném období

(2000-2003) z 2,6 % na 3,1.

17 New Member States.

- 27 -

•



Da ň ov á konkurence v EU: Proč neharmonizoval zdanění korporačních příjmů

Tabulka 3.1 : Zdanční příjmů korporací v EU

(v % HDP)

Země 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Změna

1995 - 2003

EU15 2,3 2,7 3,1 3 3,2 3,2 3 2,7 2,7 + 0,4

NM510 2,9 2,5 2,7 2,8 3 2,6 2,9 3 3,1 + 0,1

Zdroj: European Commission (2005)

Na první pohled by se tedy zdálo, že predikce teorie daňové konkurence,

alespoň na příkladě Evropské unie, buď vůbec , nebo z velké část i neplatí. Je ale

třeba správně interpretovat vývoj daňové zátěže z korporačních příjmů , protože

objem daňových výnosů je pouze jedním ze škály ukazatelů zátěže . Jak jsme

také viděli v předchozí kapitole , kapitálová mobilita je pouze jedním z možných

faktorů ovlivňujících daňové zatížení. Navíc, jak si ukážeme , při testování

hypo téz vyplývajících z teorie da ňové konkurence musíme být opatrn í při

hodnocení výs led ků , neboť kapitálová mobílita není p ř ímo pozorovatelná. Za tím

účelem je nutné ident ifikovat vhodné metody měřen í jednak kapitálové mobility

prostředn ictvím jejích účinků na jiné proměnné, jednak diskutované daňové

zátěže .

3.1. Daňové zatížení

Následuj ící podkapitola nastíní , jakou podobu může mít daňová zátěž.

Prod iskutujeme přednosti a slabé stránky jednotlivých forem a pokusíme se

zjistit, jaká z uvedených měr je pro měření případného daňového efektu

kap itálové mobility nejvhodnější a proč .

Statutární daňovémíry

Objem daňových příjmů ať absolutní či v relaci nap ř . k HOP není nejvhodnější

ukazatel daňové zátěže , protože nezohledň uje efekt daňové báze. Ke změně
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veliko sti daňových p říjmů může docházet i při stálé procentuální daňové zátěži

např. prostou změnou velikosti korporačního sektoru.

Statutární daňová míra efekt daňové báze zohledňuje , protože je uvedena

jako procento zdanitelných příjmů. Zůstává tedy i při změně báze konstantní.

Statutární míry jsou důležitým faktorem rozhodování společností o přesunech

výnosů mezi zeměmi" a o lokalizaci produkce v rámci nadnárodních

společností (Devereux et al., 2002). I přes zmiňovaný růst , stagnaci či mírný

pokles výnosů z korporačních daní dochází všeobecně k výraznému snižování

statutárních daňových měr v EU.

Pokles statutárních korporačních daňových měr byl, ale zejména je výrazný

v posledn ích 5 letech. Průměrná míra klesla mezi roky 2000 a 2005 v EU 15 o

4,9 procentních bodů. U NMS 10 to bylo dokonce o 6,6 procentních bodů . Tato

skutečnost podporuje základní hypotézu daňové konkurence při existenci

kapitálové mobility.

Tabulka 3.2: Statutární korporačnídaňové míry v EU

Země 1980 1990 1995 2000 2005
Austria 55 39 34 34 25
Beloium 48 41 40,17 40,17 33,99
cvorus n.a. 42,5 25 29 10
Czech Republic n.a. n.a. 41 31 26
Denmark n.a. 40 34 32 30
Estonia n.a. n.a. 26 26 24

Finland 59 41 25 29 26
France 50 37 36,67 36,67 34,93
Germany 52,8 57,7 56,8 51,63 38,29
Greece 43,4 46 40 40 35
Hunqarv n.a. 50 19,64 19,64 17,68
Ireland 45 43 40 24 12,5

Italv 36,3 41,8 52,2 41,25 37,25

Latvia n.a. n.a. 25 25 15

18 Existuje několik způsobů, jak mohou nadnárodní společnosti přesouvat daňové břím ě mezi zeměmi

s různou daňovou zátěží, aniž by musely měnit umístění produkce: přesunem nákladů (přesun výrobních
nákladů do země s vysokou zátěží), technikami tvorby cen či nízkou kapitalizací poboček (dluhové
financování snižuje daňový základ o zpětně proplácené úroky z dluhu).
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Země 1980 1990 1995 2000 2005
Lithuania n.a. 35 29 24 15
Luxembourg n.a. 39,4 40,9 37,45 30,38
Malta n.a. 32,5 35 35 35
Netherlands 48 35 35 35 31 ,5
Poland n.a. 40 40 30 19
Portugal n.a. 36,5 39,6 35,2 27,5
Slovak Republic n.a. n.a. 40 29 19
Slovenia n.a. n.a. 25 25 25
Spain 33 35 35 35 35
Sweden n.a. 40 28 28 28
United Kingdom 52 34 33 30 30

Průměr EU 15 n.a. 40,4 38 35,3 30,4

Průměr NMS 10 n.a. n.a. 30,6 24,8 18,2

Zdroj: Nicodeme (2006)

Na základě porovnání daňových výnosů se statutárními daňovými mírami

tedy můžeme říci , že v čase dochází k rozši řování daňové báze. To je z velké

míry dáno měnící se strukturou právních forem podnikání tak, aby firmy

provozovaly svou činnost co nejefektivněji a využily výhod statutu korporace ve

srovnání s nekorporační právní formou podnikání. V USA bylo provedeno

několik studií, které shodně poukazují na signifikantní vliv rozdílu mezi daňovými

mírami osobních a korporačních příjmů na rozhodování o právní formě

podnikání (např. Goolsbee, 1998).

Problémem však zůstává, že v daňové bázi tak, jak je využita pro výpočet

statutární daně, již nejsou zohledněny výjimky v daňových strukturách, které se

mezi zeměmi výrazně liší a mají tak vliv na efektivnídaňovou bázi: rozsah úlev z

dvojitého zdanění, daňové prázdniny, specifické daňové incentivy určitých

skupin poplatníků, převod ztrát z minulých období, možnosti odpisování majetku

atd . To, že tyto pravidla či výjimky jsou nejednotné napříč zeměmi ,

v jednoduchosti znamená , že i kdyby všechny země byly vystaveny stejné

statutární míře, budou se díky rozdílným výjimkám též lišit podíly korporačních

daňových výnosů vůči příjmům korporací. Tyto podíly se označují jako tzv.

efektivní daňové míry.
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Efektivní daňovémíry

Koncept efektivní daňové míry vznikl za účelem sjednocení v měření efektiv ní

daňové báze a nevychýlen ého odhadu daňové zátěže . I přesto existují dva

přístupy odhadu této míry. První z nich měří efektivní míru z agregátních dat

makroekonomických ukazatelů , resp. z příslušných dat existujících společností.

Tím, že se jedná o ex-post data , nazývá se tato metodika .backward-lookinq"

makro, resp. mikro přístup. Efektivní daňové míry založené na "zpětné"

metodologii jsou často označovány jako implicitní daňové míry.

Druhá metodika využívá ex-ante indikáto rů týkajících se výpočtu efektivní

daňové zátěže . Tyto indikátory jsou získány z hypotetického budoucího

investičního projektu , z celé délky jeho předpokládané ekonomické životnosti.

Jelikož je založena na simulovaném budoucím projektu, označuje se tato

metodika jako "forward-Iooking".

Forward-Iooking koncept

Tento koncept efektivní daňové míry byl původně vyvinutý Kingem a

Fullertonem (1984) pro neziskový sektor a jeho následné úpravy jej umožnily

využít i pro mezinárodní kapitál a investice (Devereux et al, 2002). Spočívá

v definování prostředí a parametrů typu čistých nákladů investice, časového

horizontu investice apod. Na takový projekt se následně aplikují daňové

struktury jednotlivých zemí a výsledné daňové zátěže hypotetického projektu

určí příslušné efektivní daňové míry těchto zemí. Nevýhoda tohoto jinak

poměrně přesného způsobu měření daňové zátěže spočívá ve skutečnosti , že

v realitě neexistuje pouze jedno jediné nastavení parametrů prostředí , ve kterém

zkoumáme efektivní daňovou míru. Daňové struktury jednotlivých zemí mají

heterogenní a komplexní systémy výjimek, které se uplatňují různorodě právě v

závislosti na nastavení projektu . Možným řešen ím tohoto problému pak je

zprůměrování zjištěných efektivních daňových měr pro různá nastavení
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parametrů projektu. Díky komplexitě daňových struktur zemí EU neexistuje úzká

korelace mezi statutární a efektivní daňovou mírou.

Forward -Iooking metoda je nejvhodnější při analýze stimu lů vedoucích

k realizaci investičních projektů . Z toho důvodu se tento koncept využívá nejvíce

při problémech typu investičn ího rozhodování.

Backward-/ooking koncept

Koncept implicitní daňové míry využívá agregátní data o daňových výnosech

a zdanitelném příjmu , od nichž se odečtou ty skupiny, které spadají do sekce

daní z příjmů z práce a spotřeby . Zbývajícím reziduem jsou kapitálové daňové

výnosy a kapitálové příjmy , jejichž podílem se získá implicitní daňová míra.

Implicitní daňová míra reflektuje změny daňové báze. I tento koncept však má

několik nevýhod spojených zejména s nesourodostí čitatele , tzn. kapitálových

daňových výnosů - a jmenovatele - kapitálových příjmů . To může způsobit

vychýlení odhadu efektivní míry.

Podhodnocující vliv mají imobilní kapitálové položky, které jsou v daňové bázi

obsažené. Dále pak to, že nekorporační subjekty (např. osoby samostatně

výdělečně činné) podléhají režimu osobního zdanění. Dividendy či úroky

vyplacené korporacemi ovlivňují kapitálové přljrny . " daně z nich odváděné jsou

ale uvalovány na soukromé osoby, což také podhodnocuje odhad efektivní míry.

Stejně jako časová nekonzistence mezi realizací kapitálových výnosů a

daňovým odvodem . To, že do agregátních kapitálových příjmů jsou zahrnuty též

ztrátové společnosti, které nemají možnost negativní daňové zátěže , naopak

zvyšuje odhad daňového břemene. Jak uvádí např. Jakubiak a Markiewicz

(2005) , backward-Iooking metoda odhadu má všeobecně tendenci

podhodnocovat daňovou míru.

19 V literatuře se spíše používá pojem "operating surplus" neboli hospodářský přebytek.
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Kdy který koncept?

Nelze s univerzální platností jed noznačně říci , který z diskutovaných

konceptů je nejlepším pro potřeby analýzy daňové konkurence. Následující graf

ilustruje rozdílnost jednotlivých konceptů měřen í d aňových měr u zemí OECD.

Jak je možné si všimnout, rozdíl mezi daňovou bází u statutární míry a

skutečnou daňovou bází zohledněnou v efektivních mírách způsobuje

nesourodost daňových měr. Efektivní míra získaná forward-Iooking metodou má

"hladší" průběh než backward-Iooking efektivní míra díky faktu, že

dlouhodobý hypotetický investiční projekt, ze kterého se vypočítává , je

plánovaný. Tím, že se jedná o optimalizovaný projekt, nachází se křivka

forward-Iooking míry pod úrovní statutární daňové míry. Nestálost backward

looking míry spočívá v časové nekonzistenci. Daňové p říj my vycházejí

z korporačních příjmů realizovaných v různých daňových periodách a reflektují

tak měnící se pravidla převodů ztrát mezi obdobími, normy pro odpisování apod.

To způsobuje výkyvy implicitní daňové míry, jak je patrné z následujícího grafu.

Graf 3.1: Statutá rn í a průměrné efektivní korporační daňové míry

(průměr OECD)
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Zdroj: Hansson a Olofsdotter (2005)
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Zabýváme-Ii se účinky rostoucí kapitálové mobility ve smyslu p řesunu

daňového břemene směrem od kapitálu ke vstupu práce či spotřeby , chceme-Ii

vědět skutečnou daňovou zátěž malých firem ve srovnání s velkými, nebo

zatížení jednotlivých průmyslových odvětv í či druhů ekonomických aktivit

v rámci určité lokality a jejich vývoj během času , pak jsou v takových p řípadech

vhodné backward-Iooking indikátory efektivní daňové míry. Všeobecně je tedy

tento přístup užitečný při analýze problémů týkajících se distribuce daňového

břemene a účinků daňové legislativy, stejně jako možného vlivu daňové

struktury na finanční toky společností. Umožňuje též lépe pochopit citlivost

daňových příjmů na hospodářský výkon a ekonomickou fluktuaci.

Zatímco efektivní míra vypočítaná backward-Iooking metodou může

poskytnout relativně věrný obraz daňového zatížení společnost í , neukazuje

motivy potenciálního chování korporací v budoucnosti podnícené konkrétní

formou daňového režimu. Je to dáno řadou důvod ů . Daňové odvody v daném

období mohou zásadně záviset na ekonomické historii společností a mohou se

tedy výrazně lišit i mezi korporacemi, které jsou jinak v měřeném čase naprosto

shodné

Analyzujeme-Ii dopad zdanění na i nvestičn í rozhodování, tzn. efekty daňové

legislativy na budoucí ekonomickou volbu, pak je k tomu potřeba využít

výhledové indikátory ukazující strukturu investičních motivů . Forward-Iooking

indikátory dávají možnost takovou analýzu provést a jsou tak užitečným

nástrojem měření incentivní efektivity daňového režimu.

Zjednodušeně řečeno, při hledání existence daňové konkurence mezi

zeměmi je výhodnější backward-Iooking koncept. Při zkoumání vlivu daní na

ekonomické rozhodování subjektů je pak lepší využít forvard-Iooking konceptu.

Proto , budeme-li v následujícim textu užívat termínu efektivní daňová míra,

budeme mít na mysli míru měřenou backward-Iooking metodou.
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Následující tabulka uvádí vývoj implicitních daňových měr (mě řených

backward-Iooking metodou) z příjm ů korporací v EU v období 1995 - 2003.20

Tabulka 3.3: Implicitní daňové míry z příjmu korporací v EU*

Země 1995 2000 2003
Rozdíl mezi
1995 - 2003

Austria 16,2 16,2 16,6 0,4
Belgium 14,3 19,1 18,5 4,2
Czech
Republic 31,4 23,5 32,6 1,1
Denmark 21,6 18,4 15,3 -6,3

Estonia 22,9 5,8 8,3 -14,5

Finland 16,7 29,6 19,2 2,5

France 16,4 26,9 24,1 7,7

Greece 15,1 31 ,4 20,1 5

Italy 14 14,4 18,3 4,3

Latvia - 7,4 - -

Uthuania - 3,5 5,7 -
Netherlands 19 22,6 20,2 1,2

Portuqal 14,9 23 19 4,1

Slovakia - 34,4 -
Spain 12,7 23,3 25,7 12,9

Sweden 15,7 34,9 19,5 3,8
United
Kingdom 18,1 22,6 14,9 -3,2

EU 25a) 17,8 20,2 19,2 1,4

EU 15a) 16,2 23,5 19,3 3,1

NMSa),b) 27,1 10 19 -6f)

Zdroj: European Commission (2005)

Pozn.: • Nejsou explicitně uvedenyzemě Německo, Kypr, Lucembursko, Maďarsko,

Malta, Polsko a Slovinsko z důvodu nedostatku dat.

a) Aritmetickýprůměr.

b) Vycháziz dostupných dat, v roce 1995 naměfeno ze 2 zemi, v roce 2000
z 5 a v roce 2003 ze 4 zemi.

c) Změna pro 2 země měfené od roku 1995 (CRa Estonsko).

20 Implicitní daňová míra vychází z následujícího podílu. Čitate l obsahuje daňový výnos z přijmu č i zisku
korporací. Jmenovatel sestává z čistých hospodářských přebytku korporací, rozdllu př ij atých a
vyplacených úroků , nájemného z půdy, dividend a korporačních přijmu z poj ištěni majetku.
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Použití implicitních daňových měr vede ve srovnání s d říve uvedeným

k nejednoznačným závěrům o pohybu daňové zátěže v EU na přelomu tisíciletí.

Stejně jako v případě použití statutární daňové míry i implicitní míra u nových

členských států poukazuje na pokles daňové zátěže korporačních p říjm ů , což by

potvrzovalo závěr teorie daňové konkurence. Na druhou stranu je ale vidět , že

došlo k nárůstu implicitního zdanění u starých 15 člen ů EU. Tento zajímavý jev

si zaslouží bližší pozornost. Abychom mohli přistoupit k odbornější analýze,

pozastavíme se u rozboru kapitálové mobility, jednoho ze stavebních kamenů

této práce.

3.2. Kapitálová mobilita

Otevírání kapitálového trhu v EU je proces započatý v 60. letech minulého

století za účelem zdokonalení a zefektivnění fungování kapitálového trhu v celé

EU dokonalejší alokací a tedy i zhodnocením kapitálu. Odstraněn í bariér

znamená růst kapitálové mobility. Její p řítomnost je nepochybná. Bohužel,

stejně jako tomu bylo u daňové zátěže , ani kapitálovou mobilitu není možné

pozorovat přímo. Stupeň mobility je ale zásadní pro u rčení , zda a jaký vliv má

na daňovou legislativu EU. K jejímu odvození bylo vyvinuto několik konceptů .

Bohužel, i přes kvalitativní podobu se jejich závěry kvantitativně liší a neexistuje

tedy precizní metoda na určení kapitálové mobility. Mezi nejběžnější přístu py

patří :

~ Legislativní přístup, který sleduje, zda existují formální omezení

přeshraničního pohybu kapitálu. Jednou z nejpropracovanějších

proměnných determinujících mobilitu na základě legislativy je

koeficient Quinn 14 (Quinn, 1997). Sestává ze 14 dummy faktorů

reflektujících zákonné restrikce, které ovlivňuj í volnost přeshraničních

kapitálových toků . Čím vyšší hodnota indexu, tím vyšší stupeň

liberalizace .

- 36 -

..



Daňová konkurence v EU: Proč neharmonizovat zdaněn í korporačních příjmů

~ Objemový přístup, jenž determinuje kapitálovou mobilitu na základě

objemu přeshraničních kapitálových transakcí nejčastěj i ve formě buď

stavu nebo toku zahraničních investic.

~ Cenový přístup , který se opírá o princip cenové arbitráže; kapitál svým

pohybem vyrovnává svou cenu (výnosnost). Úroveň cenových distorzí

tedy odhaluje stupeň nedokonalosti kapitálové mobility.

~ Makro přístup měřící korelaci mezi domácími úsporami a investicemi.

Čím nižší je tato korelace, tím větší musí být p řístup k zahran ičn ímu

kapitálu a tedy i jeho mobilita, ceteris paribus.

Legislativní versus objemový přístup

I přes kvalitativní podobu je překvapivé, nakolik kva ntitativně odlišné výsledky

jednotlivé přístupy vykazují. Legislativní přístup naznačuje pozvolný a vyrovnaný

růst kapitálové mobility po celou dobu uvolňován í finančn ích trh ů . Naproti tomu

použití objemového i cenového přístupu ukazuje, že zatímco v 70. a první

polovině 80. let minulého století se přeshraniční investičn í toky pohybovaly

těsně nad hranicí 10 % HOP EU, k výraznému nárůstu toků začalo docházet až

od poslední dekády minulého století.
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Graf 3.2: Uvolňování kapitálového trhu EU při použití Quinnova 14 inde: u

12 I------------::::I~~---

Zdroje: Eurostat, Krogstrup (2003)

Graf 3.3: Uvolňování kapitálového trhu EU, objemov ý přístup

Přiliv a odliv FDl (průměr EU v % HDP)
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Zdroje: Eurostat, Krogstrup (2003)

Tento výrazný rozdíl je pravděpodobně zapříčiněný faktem, že legislativní

přístup nebere v potaz vliv transakčních nákladů mezinárodních finančních

transakcí a dalších překážek institucionálního charakteru. Zajímavé by pak bylo
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sledovat, proč k radikálnímu poklesu těchto nákladů začalo docházet právě až

od 90. let minulého století. Domnívám se, že dů ležitým determinantem je

masivní rozvoj informačních technologií, zejména pak rozši řován í internetu.

Existují dva typy přímých zah ran ičn ích investic podle způsobu jejich

zhodnocení. Zahraniční investice mohou fungovat jako substitut domácí

produkce, čili jejich účelem je produkce v zemi s nižšími skutečnými a

očekávanými náklady" než v zemi sídla. FDI ale mohou být využity jako

prostředek zhodnocení kapitálu. Mají-Ii informačn ích technologie vliv na objem

FDI, je dle mého soudu nejsnazší jej hledat u druhého ze jmenovaných motivů

realizace FD!. Podíváme-Ii se na obousměrné portfoliové investice v EU, vývoj

objemu těchto investic je úzce podobný využití internetu.

Graf 3.4: Růst komerčních uživatelů host internetu

(v milionech)
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Zdroj: Wikipedia encyclopedia (http://en.wikipedia.org)

2 1 Investor se může rozhodnout umístit kapitál do země, kde očekává např. znehodnocení směnn~ho kurzu
vlivem rychlého růstu tamnl ekonomiky a Um tedy snížit relativní cenu produkce v př ípad ě zamyšleného
zpětného importu zboží do vlastní země .
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Graf 3.5 : Celkové portfoliové zahraniční investice v % HDP, prům ěr E
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Zdroj: Krogstrup (2003)

Jsou-li tedy transakční náklady určujícím determinantem kapitálové mobility,

budoucí expanze informačních technologií přislibuje další růst mobility kapitálu.

Opačným možným vysvětlením nesouladu diskutovaných p řístupů je, že

formální existence restrikce automaticky neznamená restrikci fyzickou. Zde

hraje velkou roli efektivita vynucovacího aparátu. Pokud by ale tento argument

byl validní, měl by rozvoj kapitálového trhu být pomalejší spíš podle

legislativního přístupu v porovnání s ostatními, což se v realitě nepotvrzuje.

Makro přístup

Aby byl použitelný přístup korelace investic a úspor, musel by se nejprve

očistit o ekonomické výkyvy mající vliv na chování jedinců v oblasti úspor a

investic. Šoky zvyšují nejistotu a s tím narušují rozhodování o investicích a

úsporách a tak ovlivňují jejich vzájemný vztah. Případná úzká vazba nemusí být

ukazatelem nízké úrovně kapitálové mobility, ale důsledkem právě takového

šoku . Vztah investic a úspor v EU dokumentujegraf 3.6.
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Graf 3.6: Rozdíl domácích investic a úspor, průměr EU

(v % HOP)
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Zdroj: Eurostat

Jak je vidět, rozdíly mezi investicemi a úsporami mají v poslední dekádě v EU

cyklický charakter, zatímco u kapitálové mobility bychom měli spíše čekat

jednosměrný vývoj či stagnaci. Nedomnívám se tedy, že korelace investic a

úspor je vhodným ukazatelem stavu kapitálové mobility.

Úroková metoda

Myslím si, že nejvhodnější aproximací mobility je diferenciál kryté úrokové

parity. Opírá se o předpoklad, že jsou-Ii odstraněny bariéry na finančních trzích

bránici volnému toku kapitálu, nemůže se jeho výnosnost v jednotlivých zemích

lišit, jsou-li úroky očištěné o zajištěné směnné kurzy. Je to dáno arbitráží, která

by případný nesoulad ve výnosnostech vyrovnala. Pokud je i tak úrokový

diferenciál nenulový, musí být vysvětlitelný jiným způsobem. Zvolí-Ii se k jeho

výpočtu investice se stejnou rizikovostí a likviditou, je způsoben právě existenci

bariéry mezi finančními trhy zkoumaných zemí. Ani tento přístup ale není

dokonalý, neboť jak uvidíme v následující podkapitole, daně ovlivňují kapitálové
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toky a tím tak mohou mít vliv i na úrokové míry, které jsou ale výchozím

parametrem určení kapitálové mobility. Hrozí zde tedy riziko endogenity.

3.3. Daně vs. alokace kapitálu

Smysl zkoumat souvislosti mezi kapitálovou mobilitou a jej nn vlivem na

zdanění kapitálu má pouze tehdy, má -li daňová zátěž vliv na rozhodování o

alokaci kapitálu . Empirických studií na toto téma byla provedena celá řada,

zejména pak pro USA, avšak s různými výsledky. Je proto dobré se v tuto chvíli

u ních pozastavit a zanalyzovat je.

Slemrod (1990) odpozoroval negativní vliv kapitálových daní USA na FDI ze

zahraničí. Nenašel však již souvztažnost mezí daňovými zátěžemi cizích zemí a

jejich investicemi do USA. Devereux a Griffith (1998) zjistili, že společnost za

předpokladu, že investuje v zahraničí, podřídí své rozhodnutí o destinaci

velikosti efektivní průměrné daňové míry v zemi určení. Ke stejnému závěru

dospívá též Devereux a Freeman (1995), avšak zjistili, že zdanění v zahraničí

nemá velký vliv na rozhodnutí, zda investovat v domácí krajině čí do zah raničí.

Domnívám se, že tento "jednostranný" efekt daní na FDI je alespoň částečně

způsoben averzí k riziku z investic do zahraničí. Tato averze a opatrnost může

vysvětlovat velice úzkou souvztažnost úspor a investic. Jak jsme si ukázali na

grafu 3.6, rozdíl mezi úsporami a investicemi v EU v průměru nepřesahuje 1,5 %

HOP. Takto těsné vazby si všimli již Feldstein a Horioka (1980) a tento rébus

vysvětlovali v té době nízkou kapitálovou mobilitou. Korelace úspor a investic

ale zůstala úzká i přes růst mobility a tak možným vysvětlením je právě ona

opatrnost při investování do zahraničí.

"Evidence, že se kapitál může přemísťovat a že se nějaký přemísťuje, není

totéž jako evidence globální alokace kapitálu bez vlivu hranice zemí.u (Feldstein,

1994,pp.11)
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Další možné (a částečně s předchozím propojené) vysvětlen í onoho

jed nostranného působení daní na FOI vidím v následující úvaze. Daňové zátěže

domácí země investora a potenciální země destinace kapitálu mohou mít

odlišnou úlohu při rozhodování o FOI , existují-Ii oddě lené dva druhy

rozhodování :

~ Zda se společnost rozhodne investovat do zah raničí.

~ Pokud se tak rozhodne, jak veliká investice to bude.

Na rozhodování o uskutečnění zahraniční investice má vliv jak daňová zátěž

země investora I;, tak země příjemce ' » : Uvažujme dvě země uplatňují cí

standardně užívanou metodu zdanění u zdroje se stejnými výnosy TR a náklady

TC, které se liší pouze v daňovém zatížení. Předpokládejme , že zahran iční

investice s sebou nese specifický náklad se (plynoucí např. s rozdílností jazyků ,

náklady transportu , náklady spojené s krytím rizika ze zah raniční investice

apod.), jemuž by investor nebyl vystaven v případě domácí investice.

K zahraniční investici nedojde , bude-li platiť2 :

~> (TR -TC)- SC

I -I" (TR -TC)
(3.1)

Jak můžeme vidět, čím vyšší jsou specifické náklady, tím vyšší si domácí

země může dovolit daňovou zátěž, aniž by se obávala odlivu kapitálu.

Pokud se ale t j pohybuje kdekoliv nad úrovní, kde platí uvedený vztah,

dostatečně malá změna I; neovlivní objem realizované zahran iční investice.

Ten bude záviset pouze na mezní produktivitě kapitálu v hostitelské zemi p ři

maximalizaci zisku po zdanění v hostitelské zemi. To znamená, že zatímco

rozhodování, zda investovat v zahraničí, závisí na daňových zátěžích obou

22 Vychází z úpravy vztahu: (TR - TCXI -I;) > (TR - TC - SCX1- Ip),kde levá strana značl zisk

domovské spo lečnost i po zdaněni a pravá zisk po zdaněn í II potenciálnl dceřinn é společnosti v hostitelské

zemi.
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zemí , objem FDI pouze na zdanění v hostitelské zemi.23 Tak bychom mohli

vysvětlit, proč ve výše zmiňovaných studiích prováděných na datech USA nebyl

nalezen vztah mezi daňovým zatížením v domácích zemích a FDI toků do

zahraničí. Existenci takového jevu podporují i daňové úlevy stimulující přímé

zahraniční investice v porovnání s podporou investicdomácích.

Necitlivost domácího kapitálu na domácí daně tak paradoxně ekonomicky

zefektivňuje politiku daňových zvýhodnění pro zahraniční investory, neboť větš í

daňová zátěž je uvalována na neelastickou část kapitálových zdroj ů a tedy

umrtvená ztráta se snižuje. Skutečný efekt daňových subvencí ale zpochybňuje

Deloitte and Touche (1996), poukazující na velké množství i nvestorů, kte ří o

existenci těchto podpor často nevědí.

Studií, zabývajících se potencionálním vlivem korporačn ích daní na pnrne

zahraniční investice v EU, resp. OECD, je relativně méně . Zastavme se a

analyzujme dvě stěžejní práce.

Gropp a Kostial (2000) testují závislost toků FDI (směrem do i ze země) na

daňovém zatížení na zemích OECD v 90. letech 20. století. K odfiltrování

nedaňových faktorů, které mohou mít efekt na FDI, používají následující regresi:

FDJ =a + f3 '1 + r ·X + u + e (3.2)

kde FDI značí investiční toky do/z dané země , t je statutární daňová míra, X

vektor kontrolních proměnných očekávaného růstu, inflace, očekávané

depreciace reálného směnného kurzu, podílu obchodu na HOP jako indikátoru

otevřenosti a stavu zahraničních investic, a konečně u zachycuje fixní/random

efekty mezi zeměmi.

Autoři nacházejí silnou podporu pro tvrzení, že daňová zátěž ve formě

statutární daňové míry má pozitivní (resp. negativní) vliv na odliv (resp. příliv)

zahraničních investic.

23 Ovšem pouze za onoho předpokladu, že tj bude dostatečně velké, aby neplatil vztah 3.1.
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Tabulka 3.4: Vliv statutární daňovémíry na FDI v zemích OECD

Proměnná
Příliv Odliv
FDI FDI

Statutární korporační daňová -0,03 0,023
míra

(0,009) (0,011)

Očekávaný růst HDP 0,12 -0,069
(0,063) (0,077)

Inflace 0,006 -0,012

(0,004) (0,005)

Očekávaná depreciace -0,011 -0,013
reálného kurzu

(0.005) (0,006)

Indikátor otevřenosti země
0,003 0,01 2

(0,004) (0,005)

0,309 0,51 5

Celkové toky FDI
(0,040) (0,051)

Zdroj: Gropp a Kostial (2000)

Pozn: Cfsla uvedená v závorce značf hladinu významnosti testované proměnné.

Na rozdíl od předchozích zmiňovaných studií, Gropp a Kostial přicházej í se

závěrem, že nejen zahraniční, ale i domácí daňové míry mají vliv na FO!. Na

základě dvoufázové metody rozhodování o zahraničních investicích bychom

mohli tento závěr vysvětlit tak, že u zemí OECD testovaných Groppem a

Kostialem měly domácí země korporační daňové míry takové, že vztah 3.1 byl

velice blízko rovnosti neboli stavu, kdy země optimalizují daňové výnosy při

nízkých ztrátách z odlivu kapitálu. V takovém případě drobný nárůst v domácí

daňové míře znamená odliv domácího kapitálu do zahraničí.

Naproti tomu Slemrodův (1990) závěr o nesouvislosti mezi daňovým i

zátěžemi cizích zemí a jejich investicemi do USA bychom mohli interpretovat

tak, že v cizích zemích byly dostatečně nízké daně v porovnání s USA na to,

aby jejich drobné změny neovlivnily vztah 3.1 .
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Gropp a Kostial též zkoumali, zda má volba mezi kreditním systémem a

systémem daňového vyjmutí vliv na odliv FO!. Dospívají k závěru , že země se

systémem vyjmutí z daňové povinnosti registrují větší odliv kapitálu do zahraničí

než země s kreditním systémem. Tento závěr též podporuje hypotézu, že

daňová zátěž má vliv na FO!. Je ale třeba mít na paměti , že měření daňové

zátěže formou statutárních daňových měr není přesné , protože jak víme,

nereflektuje na výjimky daňových systémů.

Novější studie z roku 2005 od Jakubiaka a Markiewicze uvazuje nikoliv

statutární, ale efektivní daňové míry vypočítané backward metodou a vychází

z dat pro EU včetně 10 nových členů. Jejich upravená regrese má následující

podobu:

FDI =a + fJ· (el - et)+ r ·X + u + E: (3.3)

kde et znamená efektivní daňovou míru země a ei průměrnou efektivní

daňovou míru v EU. Důvodem tohoto rozdílu je zachycení efektu permanentní

změny daňové míry. Za kontrolní proměnné berou velikost trhu, pracovní

náklady země a objem vzájemného obchodu, čili odlišné parametry ve srovnání

s předchozí studií. Proměnná FDI je opět toková veličina , měří však pouze odliv

kapitálu z EU 15 do NMS 10.

Z uvedených parametrů se překvapivě jako jediná významná vysvětlující

proměnná ukázal potenciál místního trhu čili schopnost země absorbovat a

zhodnotit investice do ní plynoucí. To koresponduje s jedním ze závěrů studie

Groppa a Kostiala (2000), že očekávaná reálná depreciace směnného kurzu"

negativně ovlivňuje vývoz kapitálu.

24 Z pohledu země importující kapitál.
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Tabulka 3.5: Vliv efektivní daňové míry na FDI v zemích EU

Proměnná

Relativní efektivní daňová míra
z korporačních příjmů

I-

Náklady práce
J-

Velikost trhu
1-

Bilaterální obchod
L...

Zdroj: Jakubiak a Markiewicz (2005)

Odliv
FDI

0,2578*

0,8346

2,0059**

0,6983*

Pazn: ř, resp. •* značí 10, resp. 5% hladinu významnosti.

Naproti tomu efektivní daňová míra na přesun FDI vliv nemá. Vidím

následující možná vysvětlení tohoto zásadního rozdílu ve výsledcích uvedených

studií. Jakubiak a Markiewicz pravděpodobně nezvolili vhodnou kombinaci

kontrolních proměnnych do svého modelu, o čemž svědčí i jejich nízká hladina

významnosti. Tím mohlo dojít k oslabení vypovídací hodnoty faktoru daňové

zátěže díky nezahrnutí nedaňových parametrů majících vliv na FO!. Navíc, jejich

studie se zabývala pouze exportem FDI a jak ukázala předchozí diskuse, studie

zkoumající vliv daní na FDI zpravidla poukazují na nižší efekt zahraničních daní

na odliv domácího kapitálu, než je stimulativní účinek domácích daní na pří liv

zahraničního kapitálu

Jak sami Jakubíak a Markiewicz píší, význam toku přímých investic do

nových členských zemí byl pro bývalou EU 15 zanedbatelný a sice konkrétně

pro rok 2001 pouhá 2 % všech FDI EU 15 do zahraničí . Domnívám se, že by to

mohlo znamenat, že se západní země Evropské unie dosud všeobecně

dostatečně nepřeorientovaly na východnější část svého trhu, a tak pouhý

daňový stimul nezpůsobí radikální změnu , a nebo že se země EU 15 orientují na

j eště lákavěj š í a l u krat ivněj ší trhy světa .
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Pro úplnost je však na druhou stranu třeba říci , že FOI do Střed ní Evropy

zaznamenaly na konci 90. let boom a v některých zemích25 dosáhly ročního

přírůstku 9 miliard euro . K tomuto růstu docházelo navzdory všeobecnému

světovému poklesu toků FO!. Z toho můžeme usuzovat, že spíše než na odtok

FOI je lepší se soustředit na vliv domácích daňových politik na příliv investic ze

zah ra ničí.

Na základě provedené diskuze si myslím, že daňové systémy ovlivň uj í

mezinárodní toky kapitálu a má tedy smysl zkoumat vliv kapitálové mobility na

daňovou konkurenci.

3.4. Kapitálová mobilita vs. daňová politika

Jak jsme si ukázali v předchozí kapitole, za určitých podmínek teorie

predikuje snižování kapitálového zdaněn í na úkor růstu jiného typu zdanění

v prostředí rostoucí kapitálové mobility. Také jsme ale viděli , že p ři uvolněn í

těchto p ředpokladů" tento závěr může přestat platit či dokonce můžeme

pozorovat efek t opačný, tzv. "závod k daňovému stropu".

Proč se empirické závěry různí

Při ověřování skutečné situace je nutné si uvědomit , že (iak už jsme viděli při

diskuzi korelace FOI a daňové zátěže) závěry modelů testujících souvztažnost

mezi kapitálovou mobilitou a daňovou zátěží mohou být ovlivněny řadou fakto rů

a podle toho je též třeba tyto výsledky interpretovat.

Mezi nejd ůležitější faktory patří:

Správná volba a případné odvození proxy proměnných , neboť p římá

měřitelnost je často nemožná a nepřímé odvození komplikované. Jde mimo jiné

25 v

Ceská republika, Polsko. . ' h k ' . I
26 Např . akceptací různě velikých zemi č i vlivu stupně koncentrace ekonomickýc a ttvítna mezn
produktivitu.
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o zoh led něn í efektu daňové báze, trendu vývoje daňových příjm ů obecná"

eliminaci možné endogenity vysvětlujících proměnných a podchycení

nedaňových faktorů, jež mohou mít vliv na daňovou strukturu.

Dostupnost a relevance dat. Teprve nedávný boom informačních technologíí

umožnil rozvoj statistických databází a často tedy neexistuje dlouhodobějš í

souvislá datová řada nutná k věrohodnému testování ekonomických trend ů .

Některá data strukturálně nehomogenních zemí musí být též vyřazená a zbylá

často neposkytují dostatečnou robustnost výstupů .

S tímto na paměti přistupme k diskuzi reálné existence daňové konkurence

všeobecně a zejména pak v EU. Existuje několik empirických prací zabývajících

se vztahem mezi mobilitou kapitálu a daňovou zátěží.

Praktická diskuze o empirických poznatcích

Diskutovaná nevýhoda používání legislativního přístupu jako proxy kapitálové

mobility může stát za závěrem poměrně nedávné studie provedené Quinnem

(1997), že mezi kapitálovou mobílitou a daňovou zátěží existuje kladný vztah a

tedy, že neexistuje daňová konkurence. Pokud reálná kapitálová mobilita

v raném období legislativní liberalizace finančních trhů rostla skutečně

pomalejším tempem, než jak byly odstraňovány legální bariéry,28 potom při růstu

kapitálových daňových příjmů vzniká mylná pozitivní korelace kapitálové mobility

a daňových odvodů. Navíc použití daňových příjmů jako ukazatele daňového

břemene znamená zanedbání efektu daňové báze a další odchýlení odhadu

vlivu mobility na daňovou zátěž. Zatímco se v období 80. a první poloviny 90. let

podíl příjmů z korporačních daní ve státech EU pohyboval na úrovni kolem 2,5

procenta HOP , tento podíl do konce tisíciletí vzrostl k hranici 3 procent (Griffith a

Klemm, 2004). Naproti tomu, podíváme-Ii se na průměrnou efektivní míru

zdanění kapitálu ve stejném období v zemích OECD, uvidíme trend opačný .

27 Roste-li všeobecně daňové zatížení např. v důsledku rostoucf velikosti vládního sektoru,může růst
daňová zátěž u kapitálových příjmů i při růstu kapitálové mobility.
28 Kvůli diskutovaným transakčním nákladům a institucionálnímpřekážkám.
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Zatímco v první půli 80. let byla tato míra na úrovni 32,4 procent z příjm ů

z kapitálu, v druhé polovině vzrostla na 34,9 procenta. Naopak, v 90. letech

prakticky zůstala na stejné hodnotě ," resp. dokonce drobně poklesla na 34,7

procent jako průměr za období let 1991 - 1997 (Carey a Tchilinguirian, 2000). To

znamená, že efekt daňové báze je nezanedbatelný a jeho opominutí může

přinést výrazně zkreslené výsledky .

Této chybě se nicméně vyhnuli autoři dalších studií jako Swank (1998) či

Garrett a Mitchell (2001) operující s efektivní daňovou sazbou, přičemž ale ani

oni nenacházejí podporu základní hypotéze daňové konkurence v rámci zemí

OECD, a to při použití jak Quinnova indexu, přímých zahraničních investic, tak

kryté úrokové parity. Navíc nepozorují efekt přesunu daňového břemene

z mobilního kapitálu na méně mobilní vstup práce či spotřebu , jak jej

předpokládá nap ř . uváděný Razin a Sadka (1991). Domnívám se ale, že

podstatným faktorem stojícím za závěry těchto prací je výběr zemí, na kterých

se testy prováděly. Kapitálová mobilita mezi zeměmi OECD nebude

pravděpodobně stejně veliká , jako je tomu v rámci EU, což může mít vliv na

uváděné závěry . Taktéž nezvažují možnost efektu aglomerací , který může

pozitivně ovlivnit daňovou zátěž a jehož opominutí zkresluje odhad vlivu kapitálu

na daňové břemeno.

Na druhém konci spektra těchto studií stojí práce Krogstrupové z roku 2003.

Vyplňuje mezeru předchozích empirických testů tím, že bere v potaz

asymetrické jevy ekonomik. Navíc se soustředí výhradně na země Evropské

unie v období 80, a 90. let 20. století. Jelikož je našim potřebám tato práce

nejblíže, pod íváme se detailněji na její základní rysy a výsledky. Pro analýzu

autorka použila standardní typ regrese:

29 Tyto výpočty vycházejí z kapitálových výnosů založených na čistých hospodářský:h pře~y,tcích. (net
. . ' ." h lb ' h I ospodářsky'ch prebytkuJSou rádově o

operating surplus). Hodnoty efektivních měr využívajtc!c iru yc 1

12 procentních bodů nižší, ale kvalitativní závěry jsou shodné.
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GRr.I _
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I1BUDGET;, =a + fJ I1PART;.H +r· I1Q;,H + U; +ci/

I1LEFT; ,1

I1UN
r l

_ ,

I1MAAS;,H

(3.4)

Závislá proměnná vyznačuje daňovou zátěž kapitálu (resp. vládní výdaje),

hospodářský růst GR a inflace INFL zachycují závislost rozpočtu na

hospodářském cyklu , demografické vlivy ve formě míry participace zastupuje

proměnná PART, otevřenost země pak formou míry exportu a importu na HDP

představuje proměnná OPEN. Politický vliv na daňovou strukturu zachycuje

dummy proměnná LEFT, nabývající hodnoty 1 v případě levicově orientované

vlády se sociálnějším programem a tedy sklonem k vyššímu zdanění. Proměnná

VN představuje míru nezaměstnanosti ovlivňující veřejné výdaje přes sociální

systém a MAAS dummy proměnnou s hodnotou 1, podepsala-Ii země

Maastrichtskou smlouvu, jež omezuje prostor pro vládní deficit. Konečně vektor

Q představuje proměnné determinující kapitálovou mobilitu, velikost ekonomiky

a míru aglomerace; {) je chyba korelovaná s danou zemí (country specific

error). Možný problém endogenity je řešen časovým zpožděním vysvětlujících

proměnných .

Autorka testuje základní hypotézy plynoucí z diskutované teorie, přičemž se

snaží využít co nejvíce známých metod měření ukazatelů kapitálové mobility a

daňové zátěže . Analyzujme její závěry:

~ Růst kapitálové mobílíty snižuje objem poskytovaných veřejných

statků.
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K této hypotéze nenašla autorka robustní podporu. Důvodem může být

zúžená možnost manévrování s veřejnými výdaji díky mandatorní povaze jejich

velké části a po liticky obtížná prosaditelnost zmenšování veřejného rozpočtu .

~ Růst kapitálové mobility snižuje daňové přijmy a daňovou zátěž na

kapitál zdaněný u zdroje .

Jako nejlepší ukazatel kapitálové mobility se pro tuto hypotézu ukázal

robustní diferenciál úrokové parity, jenž dle mého názoru dobře odráží stupeň

kapitálové mobility a který silně podporuje danou hypotézu jak pro případ

daňových příjmů v relaci k HOP, tak u implicitních daňových měr.

~ Růst kapitálové mobility zvyšuje daňové přijmy a zátěž přijmů z práce

relativně ke kapitálovým přijmům, resp. daňové břemeno se přesouvá

z více na méně elastický výrobní faktor.

v tomto případě se (s ohledem na robustnost a významnost) jako

nejvýstižnější ukazatel mobility jeví diferenciál úrokové parity. Odhad parametru

je signifikantně negativní jak ve vztahu vůči podílu korporačních daní na

celkových daňových příjmech, tak vzhledem k podílu implicitní daňové míry

kapitálu a práce. Přijmeme-Ii za platné, že kapitálová mobilita má omezenou

možnost ovlivňovat objem veřejných výdajů a že rostoucí kapitálová mobílita

snižuje daňové zatížení kapitálových příjmů, pak nutnost fiskální ukázněnost i

podmíněné členstvím v EMU vede k potřebě kompenzovat výpadek

z kapitálových daňových příjmů. U nepřímých daní je tento prostor relativně

malý vlivem jejich postupné harmonizace a tak je větší zdanění práce logickým

vyústěním .
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}> Mezi velikostí země a tlaky na snižování zdanevn /' b'l'h . ,mo /ni o kap/talu
existuje negativní vztah .

I přes určitou signifikanci efektu parametru velikostní asymetrie se nejedná o

robustní výsledek. Ve srovnání se světem nejsou velikostní rozdíly zemí EU

příliš výrazné.

}> Mezi stupněm koncentrace výroby a tlakem mobilního kapitálu na

snižování daňové míry existuje negativní vztah.

Zahrnutí interaktivního prvku efektu aglomerace do regrese potvrzuje tuto

hypotézu. Nicméně existuje jistá úroveň kolinearity mezi faktorem aglomerace a

stupněm kapitálové mobility, což zmenšuje váhu tohoto závěru.

U testování platnosti teorie nové geografické ekonomie o vlivu aglomerační

ekonomiky na daňovou zátěž je obtížné změřit stupeň aglomerace. Použití

proměnné HOP per capita jako proxy pro aglomerační ekonomiku může být

zavádějící z důvodu možného propojení mezi stupněm bohatství a potřebou

větších sociálních ji stot a tedy i většího veřejného sektoru. Případná platnost

Wagnerova zákona by nadhodnotila odhad ag lomeračn í ho efektu. Hansson a

Olofsdotter (2005) poukazují na praktickou nepřítomnost korelace mezi

korporační daňovou mírou a velikostí vládního sektoru. To neznamená, že

bychom tím zpochybňova li Wagnerův zákon samotný, pravděpodobně pouze

korporační daně nejsou daňovou složkou zajišťující sociální jistoty občanům. To

je poměrně logické už vzhledem k celé diskuzi této práce, ve které poukazuji na

existenci citlivosti kapitálových investic na daňovou zátěž . Sociální systém by ze

své podstaty měl stavět na imobilním zdroji daňových příjmů , kterým kapitál

není. Proměnná HOP per capita tak relativně dobře reprezentuje aglomerační

efekt.

Hansson a oIofdotter (2005) taktéž zkoumali působení aglomeračních

ekonomik. Navrhli nepřímou metodu odvození tohoto efektu p řes tzv.
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proměnnou propojení produkce. Jedná se o podíl 10 průmyslových odvětvích _

s největším poměrem využití domácích meziproduktů - na HDP. Použití tohoto

konceptu nepři neslo signifikantní výsledky pravděpodobně díky omezené

dostupnosti dat pro všechny země. Pro úplnost se na následujícím grafu

podívejme na so uvztažnost daňového zatížení korporačními daněmi a HDP per

capita v globálním měřítku. Určitá kladná korelace je patrná zejména u zemí

s vyšší úrovní HDP.

G raf 3. 7: Korporačn i daňově míry a aglomerační efekt
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Zdroj: Weich enrieder (2005)

Pozn.: Údaje j sou za rok 2002, pokrývajf 70 zemi.
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3.5. Shrnutí

Jak jsme viděli , ex istuje poměrně rozsáhlé množství empirických studií

zabývajících se testováním existence a případného vlivu kapitálové mobility na

daňovou konku ren ci , avšak se značně různorodými výsledky. Závěry se liší

v závislosti na zkouma ných zemích, časových obdobích, použití kontrolních

proměnných č i způsobu jejich odvození. Všeobecně se však domnívám, že

daňové systémy ze mí EU nejsou na růst kapitálové mobility necitlivé.

Přítomnost konkurenčního prostředí nelze pozorovat pouze explicitně na

základě existujících ekonomických ukazatelů . Musíme též brát ohled na tlaky

v prostředí politickém . Zatímco Francie a Německo se staví na stranu obránců

harmonizace daní , Británie, Irsko či většina z 10 nově příchozích členů EU, kteří

uskutečnili či uskutečňují výrazné škrty v korporačních daňových mírách, se řad í

mezi země pro sazující větší prostor pro daňovou konkurenci. Pokud by daňově

drahé země necítily ekonomické ohrožení ze strany daňově lukrativnějších

oblastí, proč by se j inak snaž ily prosadit harmonizaci přímých daní?

To, že daňová konkurence v nějaké podobě existuje, ještě neznamená, že se

okamžitě proj eví na změnách daňových struktur individuálních zemí. Je možné,

že časové zpožděn i reakcí vlád na rostoucí konkurenci je dostatečně dlouhé na

to, aby zakrylo souvztažnost kapitálové mobility a daňové zátěže . Stačí si

například uvědomit patrnou zdráhavost při zavádění nutných reforem tradičnlch

evropských sociálních systémů .

Vedle kapitálové mobility působl na daňovou strukturu řada dalších faktorů ,

které maj í mnohdy opačný vliv na daňovou zátěž. To ve mně vyvolává otázku

relevance úvah o potřebě harmonizovat korporační daňové příjmy v EU. Svůj

postoj k této problem atice se pokusím vyjádřit a racionálně podpořit

v následujíci kapi tol e .
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4. Diskuze o prospěšnosti konkurence korporačn ích
daní

Nesouhlas s nutností daňové harmonizace korporačních daní v EU bych chtě l

objasnit úvahami o čistém pří nosu z harmonizace, její politické prosaditelnosti,

potenciálním efektu daňového exportu, rozlišení vnitřní a vnější daňové

konkurence, možnostech fiskální stabilizace rozpočtu , přirozené konvergenci

korpo račn ích daňových měr a optimální daňové struktuře .

4.1. Přínos z kooperace

S (pro další diskuzi) zajímavým konceptem, proč nepozorujeme markantní

závod ke dnu u kapitálových dani v EU, p ři šli Mendoza a Tesar (2005).

Svyužitím dat o EU a dynamického neoklasického modelu celkové rovnováhy

p ři da ňové konkurenci zkoumají kvantitativní dopady diskutovaného přechodu

daňové zátěže z kapitálu na imobilní práci či spotřebu, přičemž berou v potaz

nutnost fiskální solvence. Hledají a srovnávají kooperativní a nekooperativní

ekvilibria jednorá zové hry vlád o daňových strukturách velkých zemí EU.3o

Výchozí situaci jsou daňové struktury těsně po otevření finančníc h trh ů na

počátku 80. let. Sledují 2 typy interakcí; mezi zeměm i se symetrickými

počátečn ím i strukturami (Německo vs. Francie) a mezi asymetrickými

strukturami (Německo, Francie a Itálie vs. Velká Británie). Docházejí ke dvěma

zajímavým závěrům :

~ Má-Ii být zaj iš těna neutralita daňových příjmů , k závodům ke dnu u

korporačních daní dochází p ři růstu kapitálové mobility pouze při

kompenzaci spotřebními daněmí bez ohledu na to, zda k interakci

dochází mezi počátečně symetrickými nebo asymetrickými daňovými

strukturami. Je-Ii kompenzace řešena dodatečným zatížením práce,

pak k přesunu zátěže nedojde bud' vůbec (u symetrických zemí), nebo

JO N ěmccko , Francie, Itálie a Velká Británie.
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na úkor ztráty bohatství v zemi s původně vyšším zatížením práce.

Tento závěr se opírá o předpoklad , že změna daňové zátěže práce má

větší deformačn í účinky než změna spotřební daně. Jelikož spotřebn í

daně jsou v EU harmonizovány, prostor pro daňovou konkurenci

v kapitálových daních je omezen distorzními účinky zatížení práce .

» Dodatečný zisk z kooperace ve formě zvýšení celoživotní spotřeby je

ve srovnání s Nashovo (nekooperativní) rovnováhou marginální a

vzhledem k existenci nákladů na tuto kooperaci je čistý benefit

zanedbatelný.

Dalo by se tedy usuzovat, že ponechání fiskálních politik na jednotlivých

vládách dovede země k podobné situaci jako v případě vzájemné spolupráce.

Někdo by mohl argumentovat, že závěr této práce zdaleka neodpovídá rea l itě

z důvodu měnící se daňové struktury způsobené poklesem zdanění kapit álu"

Přesto se domnívám, že výsledek této studie je relevantní. Zaměřuje se totiž

na země s dlouhodobě stabilním makroekonomickým vývojem , které při svém

rozhodování nemusí brát v potaz existenci daňové konkurence jiných (rozuměj

tranzitních, tzn. nových členských) zemí. Myslím si (a dále tuto myšlenku

rozvádím v části 4.6), že z dlouhodobého hlediska ovlivňují NMS 10 úroveň ,

nikoliv trend kapitálové daňové zátěže. Změna této úrovně neovlivňuje

kvalitativní závěry diskutované práce.

Vliv zahraničního podílu na kapitálu

Rozdíl v daňových politikách kooperujících a nekooperujících politik může být

markantnější při zohlednění vlivu zahraničního vlastnictví na výši korporačních

daní. Serensen (2000) simuluje situaci při 25% zahraničním podílu
32

a dospívá

k závěru nárůstu kapitálových daní při koordinovaných politikách o 13

31 Implicitni daň z práce v EU 25 nezaznamenala žádnou změnu mezi roky 1995 a 2003 (European

Commission, 2005).
32 Což zhruba odpovldá současnému stavu v EU.
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procentních bodů oproti samostatným politikám. Tento rozdíl je dán

zohledněním možného vlivu daňového exportu (viz dále). Pro naše potřeby je

ale zajímavější jiný závěr studie, a sice, že s růstem podílu zahraničn ího

vlastnictví se mezera mezi samostatnými a koordinovanými politikami eliminuje.

Domnívám se, že vlivem globalizace, úspor z rozsahu a stoupající

konkurence mezi společnostmi je očekávání nárůstu zahraničního vlastnictví

reálný předpoklad . Přibližování daňových politik může být v zájmu jak

jednotlivých vlád, tak ekonomických subjektů . Se zvětšováním se nadnárodních

korporacř" může v budoucnu docházet ke snižování jejich počtu. S menším

množstvím potenciálních investorů klesají možnosti zemí přitahovat dodatečný

zahraniční kapitál, čímž se jejich daňové politiky přiblíží. Korporace mají zájem

na udržení působnosti v co největším množství trhů a jejich omezující se počet

by snížil regionální konkurenci a tím umožnil růst lobbyistických tlaků na úpravu

daňových politik v jednotlivých zemích. Ke koordinaci by tak mohlo dojít

spontánně bez potřeb regulací.

4.2. Politická prosaditelnost harmonizace měr

Případná harmonizace daní z korporačních příjmů je ještě hůře prosaditelná

než harmonizace nepřímých daní, o čemž svědčí nekonečná jednání vedená na

úrovni hlavních institucí EU.

Dosavadní vývoj řešeníotázky harmonizace korporačních daní v EU

Formální diskuze o harmonizaci korporačních daní v EU je záležitostí

započatou v 60. letech minulého století. V roce 1962 přišla Komise s návrhem

postupné harmonizace daňových systémů v EU, nejprve u nsp řlrných a posléze

i přímých daní. Tento návrh zůstal bez praktického dopadu. Následovala

33 Předpokládám , že zvětšován í nadnárodn[ch společno stí formou fůz í , a~viz~cl a~od. je hlav~ 1 formou
růstu podllu zahraničního vlastnictví. Pohlcování slaběj ších společností síln ěj š ími vede ke snižování

počtu .
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Wernerova zpráva o hospodářské a měnové unii v EU, ve které byl kladen d ůraz

na synergický efekt daňové harmonizace při vytvářen í měnové unie a v roce

1970 přišel další pokus o analýzu daňových systém ů všech tehdejších člen ů EU

s doporučením přijmout jednotný daňový systém. V letech 1971 a 1972 vznikly

dvě rezoluce Rady opět upozorňující na potřebu daňové harmonizace.

V roce 1975 přišla Evropská komise s konkrétním návrhem pásma pro

harmonizaci korporačních daní mezi 45 a 55 procenty. Jako první z návrh ů

začal tento procházet diskuzemi a dostal se do Evropského parlamentu (1979).

Výsledkem bylo usnesení, že základem harmonizace musí být harmonizace

daňových bází a tak v roce 1988 následoval další návrh Evropské komise

obsahující tento prvek. Pro odpor některých členských států neprošeldo Rady.

Došlo ke změně kurzu a namísto harmonizace se začal prosazovat princip

subsidiarity s důrazem na potlačení dvojitého zdanění za h ra n ičníh o kapitálu,

které by brzdilo praktické využití kapitálové mobility. Myšlenka harmonizace se

vrátila do diskuzí s uveřejněním Rudingovy zprávy v roce 1992 analyzující

existenci distorzivních účinků rozdílných korporačnich daní na investice. S

kladným závěrem bylo doporučené pásmo korporační daňové míry mezi 30 a 40

procenty. Toto doporučení opět nemělo praktický dopad.

K dalšímu oživení diskuze o harmonizaci korporačních daní došlo v roce

2001, kdy Evropská komise vydala zprávu o zdanění právnických osob v

jednotném trhu , často označovanou jako druhá Rudingova zpráva (European

Commission, 2001). Tato zpráva obsahuje informace o faktorech ovlivňuj ících

efektivní daňové míry korporačních daní v EU s poukazem na existenci

daňových překážek ztěžujících fungování jednotného vnitřního trhu, vysoké

administrativní náklady, přetrvávající problémy dvojího zdanění a další problémy

spojené s heterogenními daňovými strukturami.

Podle zprávy byl rozptyl efektivních daňových měr (měřených forward-Iooking

metodou) na konci devadesátých let zhruba 25 procentních bodů . N icméně

studie se již nezabývala dopady tohoto rozptylu na i nvest i čn í rozhodování v EU
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ani jeho dopady na rozdělení bohatství ve společnosti. Pouze identifikuje

kladnou souvztažnost mezi statutárními a efektivními daňovými mírami a tedy,

že případná harmonizace statutárních daní by p řispěla ke zmenšení rozdíl ů v

efektivn ím zatížení příjmů korporací napříč EU. Tato zpráva nevyžadovala

zvyšování či snižování korporačních daňových měr v EU, spíš se zaměři la na

problémy spojené se separátními systémy daňových účetnictví členských stá tů .

Evropská komise začala upřednostňovatzavedení konsolidované daňové báze

pro korporační příjmy , což je výrazný posun oproti dřívějším pokusům

harmonizovat míry zdanění.

Při setkání ECOFINu v září 2004 souhlasila velká většina členských států s

tím, že progres směrem k jednotné bázi by byl užitečný , zejména s ohledem na

zjednodušení daňové administrativy a zpřehlednění účetních systémů pro

nadnárodní korporace. Byla ustavena pracovní skupina s úkolem připravit

legislativní návrh s předběžným termínem do konce roku 2008. Návrh se má

týkat čistě otázkou harmonizace daňové báze. Rychlost zpracování tohoto

návrhu bude záviset na spolupráci jednotlivých členských států. Jeho úspěšnost

pak na diplomacii , neboť už nyni se objevují obavy, že jednotně definovaná

báze bude příliš úzká na udržení daňových příjmů některých států .

o to těžším krokem by byla praktická implementace jednotné daňové míry.

Kromě států s nízkou daňovou zátěží, kterých by se dotkla negativně ( růstem

sazby a tedy i pravděpodobným poklesem přílivu FDI), by proti harmonizaci

stály i domácí společnosti, které (podle předchozí diskuze o vztahu daní a FDI)

jsou pravděpodobně méně elastické při alokaci svého kapitálu vzhledem

k domácí daňové míře a byly by též vystaveny vyšší zátěži.

Pokud by se přece jenom přistoupilo k harmonizaci kapitálových daní v EU,

dá se očekávat obdobný scénář jako u daní nepřímých , čili nastavení určitého

spodn ího limitu s možností dočasných výjimek. Implicitně zde p ředpokládám , že

k ohraničen í zdanění by došlo zespoda, protože zájem na harmonizaci mají

daňově drahé země.
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4.3. Daňový export

Proti zavedení dolního limitu daňové míry stojí diskutovaný koncept

daňového exportu , podle něhož může dojít u zemí s velkým objemem přílivu FDI

vextrémním případě k růstu daňové zátěže nad optimální mez a nastavení

minimální daňové míry by tak vedlo k ještě větší distorzi. Eijffinger a Wagner

(2002) zkoumali vliv daňového exportu na daňové zatížení v USA v období

1977-1998. Dospěli k závěru, že podíl zahraničního kapitálu ve společnostech

má pozitivní vliv na daňové příjmy z kapitálu. Je třeba říci , že k určení daňové

zátěže využili hodnot daňových výnosů v relaci k HOP, čili efekt daňové báze

není podchycen a kvantitativní závěr autorů o dominanci efektu exportu nad

efektem daňové konkurence je třeba brát s rezervou, nicméně vzkaz

nezanedbávat účinky daňovéhoexportu je zřejmý .

Huizinga a Nicodeme (2003) testovali souvztažnost korporačn ích daní a

zah ran ičn í ho kapitálového podílu v evropských zemích. Jejich závěrem je, že

v západní Evropě je nárůst míry zahraničního vlastnictví společností o 1 %

spojen s 0,5 - 1% růstem průměrné sazby korporačn ích daní. Ve

východoevropských zemích souvztažnost nevypozorovali.

Domnívám se, že tento rozdíl může být způsoben odlišnou ekonomickou

výkonností ve východoevropských zemích ve srovnání se západní Evropou.

Myslím si, že s postupnou ekonomickou konvergencí NMS 10 k EU 15 by se

efekt daňového exportu projevil i u NMS. V roce 2000 byl zahraniční podíl na

kapitálu v západní Evropě o 13 procentních bodů nižší než ve východní části.

Použitím závěru studie Huizinga a Nicodema by toto vedlo v čase ke zvýšení

statutární sazby u NMS o 6,5 až 13 procentních bodů , což by znamenalo

výrazné přibližení až srovnání korporačních daňových měr napříč zeměmi EU.
34

34 Pro srovnáni statutárnich daňových měr EU 15 a NMS 10 viztabulka 3.2.

- 61 -



•
Da ň ov á konkurence v EU: Proč neharmonizovat zdanění korporačních příjmů

4.4. Vnitřní vs. vnější daňová konkurence

Je vnitřnídaňovákonkurence v rámci EU opravdu tak závažná?

Kritika nových členů EU, že mají příliš nízké až dumpingové daně

z korporačních příjmů , je stále častější. Domnívám se ale, že daňová

konkurence v rámci EU je více politický než ekonomický problém. Obava

z případné nezdravé konkurence je neadekvátní. Podíváme-Ii se totiž na objem

FDI plynoucích z EU 15 do NMS 10, dosahují tyto investice pouze zruba 2 %

veškerých zahraničních investic uskutečněných zeměmi EU 15. Nové země

(zatím) nejsou konkurencí EU 15 ani v přílivu mimoevropských investic, jejichž

celkový objem byl v období 2001-2002 srovnatelný s přílivem z EU 15.

Graf 4.1: Čistý odliv FDI z jednotlivých zemí EU 25 do zbytku svčta v roce 2005

(v miliardách EUR)
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Zdroj: Eurostat
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Graf 4.1 ilustruje čistý odliv FDI z jednotlivých členských států EU do zbytku

světa. Jak můžeme vidět, je pravdou, že všechny nové EU země jsou čistými

dovozci FDI. Objemově se však nejedná o závratné hodnoty, čistý příliv FDI do

všech NMS 10 se rovnal 45 % čistého přílivu pouze do Velké Británie v roce

2005. Na druhou stranu je patrný poměrně velký odliv FDI ze starých členských

zemí, jmenovitě Holandska, Francie a překvapivě též Irska, které se díky své

příznivé ekonomické situaci stalo významným zahraničním investorem.

Nedomnívám se, že daňová konkurence korporačních daní ze strany nových

států EU výrazně narušuje a poškozuje ekonomické prostředí v EU. Podíváme-Ii

se na podíl přílivu FDI z EU 15 do NMS 10 vůči tokům FDI v rámci EU 15,

zjistíme, že během první poloviny tohoto desetiletí nepřekročil 9 %. Mezi roky

2001 až 2003 dokonce klesl na 3,3 %. Je pravda, že tento podíl stoupl

následující rok na téměř trojnásobek, avšak v roce 2005 se opět snížil, čili tento

skok byl pravděpodobně pouze jednorázovým důsledkem rozšíření EU.

Tabulka 4.1: Podíl toků FDI z EU 15 do NMS 10a toků uvnitř EU15

Podíl přílivu FDI z EU 15 do NMS 2001 2002 2003 2004 2005
10 vůči tokům uvnitř EU 15

5,1 3,8 3,3 8,5 7,2

Zdroj: Eurostat

Mezinárodní daňová konkurence

Není možné zkoumat dopad daňové harmonizace v EU na bohatství jejích

občanů bez toho, abychom brali v potaz celosvětovou daňovou konkurenci. Tím

spíše by se EU měla ve své daňové politice koncentrovat nikoliv na vnitřní, ale

vnější konkurenci.
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Tabulka 4.2: Statutární korporační daňové míry EU a Non-EU zemí, 2005.2006

(v procentech)

Zdroj: KPM G, 2006

NMS 10
EU 15
EU 25

Non-EU*

2005

21,55

28,7

26,13

27,65

Pozn.: • - Skupina 23 Non-EU OECD zemí, 19Asijsko-pacifických zemí a 19 Latinsko
amerických zemí

Jak ukazuje tabulka 4.2, v roce 2006 je sice průměr maximálních statutárních

daňových měr z korporačních příjmů v celé EU o 1,7 procentního bodu nižší než

je průměr 61 ostatních nejvýznamnějších ekonomik (označených jako non-EU),

nicméně tento výsledek je tažený NMS 10 s vlastním průměrem 21,2 %.

Samotná EU 15 má totiž daňovou míru o 0,8 procentního bodu vyšší než non

EU země. Je otázkou, jakou daňovou politiku by měly země EU 15, pokud by

nebyly nuceny snižovat korporačn í zátěž vlivem vnitrounijní daňové konkurence

NMS. Do takové situace by se EU dostala právě v případě daňové harmonizace.

Navíc, jak můžeme vidět na grafu 4.2, dlouhodobě mají korporační daňové míry

celosv ětově klesající trend.
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Graf 4.2 : Prů m ě rn ě korporační daňové míry
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Zdroj: Weichenrieder (2005)

Pozn: Data k Non-OECD z až 45 nečlenských zemí

Data k OECD z až 29 členských zemí

Odstraněním vnitřních konkurenčních tlaků daňovou harmonizací by se tak

EU mohla postupně dostávat mimo zájem mezinárodních investorů. Inspirací

může být současná situace v USA, kde nejvyšší korporační statutární sazba

35 %, kterou mohou místní vlády navýšit až o dalších 12 %, vede

k nespokojenosti a snahám o přizpůsobení se světovému trendu:

"V dnešní globální konkurenční ekonomice je nutné, aby politici reagovali na

zahraniční reformy a snižovali daňové míryz přijmů v USA. Jako první krok "..

byměli snížit nejvyšší míry zdanění osobních a korporačních přijmů alespoň na

25 %. Pokud by k takovým reformám došlo, pomohlo by to Americe získat zpět

konkurenční výhodu a posílit investice, mzdy a růst. /I (Edwards, 2005, pp. 1)

V průměru vyšší statutární daňové míry EU 15 oproti NMS 10 mohou stát za

opačným směrem vývoje přílivu FDI do těchto skupin zemí, jak můžeme vidět na

grafu 4.3. Příliv investic do EU 15 ze zemí mimo EU 25 za posledních 5 let

výrazně poklesl. Naopak, NMS 10 ve stejném období zaznamenaly mírný nárůst

v přílivu FD!. Určitou roli tu hraje rozšíření EU v roce 2004 jednak vyvolávaj ící u
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investorů určitou nejistotu o budoucím ek . konomíc ém vývoji staré patnáctky,
jednak zvyšující kredibilitu nováčků .

Graf 4.3: Příliv FDI z non-EU 25zemí

(v mld EUR)
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Obecně , nastavení dolního limitu pro korporační daně by tedy mohlo poškodit

nejen země s původně nižšími sazbami, ale vlastně celou EU vzhledem

k celosvětovému trendu klesajících měr. Případná centralizace nastavení

daňové struktury systém znepružní a hrozí pak riziko mezinárodní

nekonkurenceschopnosti EU nalákat zahraničn í kapitál, neboť úpravy výše

daňové míry v budoucnu by podléhaly nutné shodě napříč členskými státy.

V Unii, kde je obtížné dohodnout se na vhodnosti provedení harmonizačn ích

krok ů čistě v obecné rovině, je více než reálné očekávat za ještě obtížnější

usnést se na konkrétních postupných úpravách výše daně. Pokud by světový

trend klesajících statutárních měr měl do budoucna pokračovat , úprava její výše

v EU by jistě byla nutná.
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Transakční náklady

Jedním z podstatných prvků světové globalizace vytvářející prostor pro

(nejen) daňovou konkurenci je pokles transakčních nákladů v důsledku rozvoje

informačních technologií. Jsou-li transakční náklady dostatečně veliké, kapitál - i

přes volnost pohybu ve smyslu nepřítomnosti legálních restrikcí - nebude

mobilní fyzicky. Informační technologie mají sice nepřímý, ale podstatný vliv na

výši těchto nákladů.

Dostupnost informací je základním předpokladem správného investičn ího

rozhodnutí, tím spíše, jedná-li se o investici zahraniční. Čím dokonaleji, rychleji

a levněji informace jedinec získá, tím podstatnější roli při rozhodování budou

hrát i drobné nuance mezi daňovými systémy jednotlivých zemích. Globální

systém informačních technologií se v komerčním prostředí začal výrazněji

rozvíjet až od počátku 90. let minulého století, jak jsme mohli vidět na grafu 3.4.

Transakční náklady spojené se získáváním informací do té doby prakticky

stagnovaly a uvolňoval se "pouze" legislativní rámec rozvoje vnitřního trhu.

Zajímavé je, že právě voněch 90. letech odstartovaly intenzivní debaty

týkající se harmonizace přímých daní, počinaje Rudingovo zprávou z roku 1992,

jejíž vypracování si vyžádala Evropská komise a jejíž součástí byla analýza, zda

daňová konkurence poškozuje ekonomiku EU. Je nabíledni, že informační

technologie i v budoucnu čeká prudký růst, díky němuž by bylo naivní

neočekávat konkurenční tlaky mezinárodních daňových systémů. Daňová

harmonizace EU sice může odstranit daňovou konkurenci lokálně , nikoliv však

v globálním měřítku.

4.5. Stabilizace rozpočtu

Je třeba mít na paměti , že úplná daňová harmonizace daní z korporačních
příjmů by oslabila možnosti národních politik na stabilizaci rozpočtů . Existují dva

základní druhy politik ovlivňující makroekonomický vývoj (a tedy i rozpočty) :
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měnová a fiskální politika. Využití stabilizačních účinků samostatnými měnovými

politikami znemožňuje členství v EMU či příprava na něj. Souběžně však

dochází k poklesu flexibility národních daňových politik. Spotřební daně, které

v průměru za období let 1995 - 2003 v EU 15 tvořily 28,1 % všech daňových

příjmů, jsou již několik desetiletí v procesu harmonizace. Harmonizace

korporačních daní by dále zúžila manévrovací prostor samostatných fiskálních

politik. Je pravdou, že korporační daně ve stejném období 1995 - 2003

představovaly ..pouze" 6,1 % všech daňových příjmů . Jedná se ale o vážený

průměr. Aritmetický průměr je o dva procentní body vyšší, což poukazuje na

poměrně velkou disproporci důležitosti korporačních daňových příjmů

v daňových systémech jednotlivých zemí lišících se ve své velikosti.35

Vyřešením tohoto problému by bylo vytvoření stabilizačního fondu na úrovni

EU. To by s sebou ale neslo značné problémy: jednak s rychlou identifikací

zdroje a vyhodnocením významu potenciálního ekonomického šoku, což by

vedlo ke zpoždění, eventuelně špatné distribuci prostředků z fondů; jednak

s administrativní náročností spravování takového fondu. Paradoxně úleva na

administrativní nákladnosti individuálních daňových systémů je jedním

z argumentů pro daňovou harmonizaci.

Preference redistribučních politik se mezi členskými zeměmi značně liší a tak

jejich obyvatelé mohou být indiferentní vůči ekonomické situaci občanů jiných

členských států či dokonce mohou pociťovat averzi vůči finančním transferům

z jejich země do zahraničí. Nízkou úroveň solidarity mezi zeměmi EU

dokumentuje objem unijního rozpočtu. Celkové výdaje rozpočtu EU tvoří

přibližně pouze 1 % HOP EU, přičemž např . bezmála celá polovina těchto zdrojů

míří do neefektivního zemědělskéhosektoru. Je pak těžké očekávat shovívavost

ve výrazném rozšiřování kapacit fondů EU.

35 • č l d ě • ě ě 2 6 o/< da ňových př[jmů zaobdobíV popula čn ě nejv ětším Německu tvořily korpora JlI an prum rn , o ., u
1995-2003 zatlmco v nejméně osídlené Maltě to bylo 10,8%a v druhém naobyvatele nejmenším Kypr

dokonce 17,8%.
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4.6. Samovolná konvergence daňových měr

Daňová konkurence: Prostředekrychlé a efektivní ekonomické
konvergence

Myslím si, že re lati vně nízká úroveň produkce a nedostatek kapitálu nových

členů EU vede k nižším daním za účelem rychlejší konvergence k západním

ekonomikám. Potřeba rychlejšího růstu tak může zastiňovat efekt daňového

exportu , čímž bychom mohli vysvětlit, proč podíl zahraničního vlastnictví má

kladný vliv na daňové zatížení západních zemí EU, nikoliv však na nové členy

(viz podkapitola 4 .3).

Podle mého názoru je daňová konkurence navíc efektivní formou

konvergence ekonomické výkonnosti jednotlivých členských států. Ekonomický

soulad je zásadním předpokladem správného fungování trhů zejména

monetární unie z důvodu jednoty úrokových a inflačních měr. V EU je na

ekonomickou rovnováhu mezi regiony kladen velký důraz . Současně aplikovaná

konvergenční pol itika je založená převážně na systému fondů, čili nepř ímého

přerozdělení zd rojů . Nepřímé přerozdělování je obecně neefektivní díky

administrativní náročnosti a netransparentnosti. Tento problém odpadá při přímé

formě alokace zd roj ů přes FDI prostřednictvím nižších korporačních daní

(převážně nových členských států), jež významně podporuje ekonomický růst

daných zemí.

Dočasnost daňové konkurence

Nabízí se otá zka, nakolik trvalou záležitostí jsou relativně nižší korporačn í

daně východoevropských zemí a zda se v budoucnu po překonán í tranzitního

období s růstem bohatství nedá místo závodům ke dnu spíš očekávat

konvergence korporačních daní.

Domnívám se že vnitřní konkurence EU u korporačních daní má pouze,

dočasný charakter. Je možné, že až se úroveň HOP v NMS přibliží úrovni
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starých člen ů, stimul k daňové konkurenci nováčků vyprchá, protože rozdíly

mezi starou a novou částí EU jsou vesměs pouze ekonomického charakteru.

Aby daňová konkurence měla trvalý charakter, musí být podpořena liberálním

politickým prostřed ím daňově lákavých reg ionů . Avšak politická uspořádání

NMS 10, kde v současné době převládají s výjimkou Lotyšska a Slovinska

středolevé koalice , jsou dost podobná EU 15. Proto si myslím, že s konvergencí

HOP se budou přibližovat i míry korporačních daní.

Tento předpoklad opírám o pozorování znázorněné grafem 4.4, kde se

snažím ilustrovat vývoj disperze statutárních korporačních daňových mě r EU

1436
ve vztahu ke stupni heterogenity ekonomické výkonnosti mezi těmito

zeměmi v období let 1990 až 2005. Rozdílnost statutárních daňových měr

zachycuje jejich směrodatná odchylka, heterogenitu ekonomické výkonnosti pak

směrodatná odchylka HOP jednotlivých zemí normovaná průměrem HOP.

Jak můžeme vidět , graf poukazuje na kladnou souvztažnost mezi stupněm

homogenity statutárních daňových měr a ekonomické výkonnosti starých

členských zemí EU. Pokud bude v budoucnu tento trend platit i pro NMS,

daňová konkurence stimulovaná snahou dohonit ekonomicky silnější členy bude

automaticky regulovaná a postupně potlačovaná zmenšující se mezerou HOP

mezi zeměmi.

36 Není uvedeno Lucembursko díky své ekonomické specifičnosti ja~ožto m,ezinárodnlho finančnlho
• o • č ím r ů st m 5 Ol HOP za poslední 2 dekady.centra v r ámci EU s pruměrnym ro n rn rus e 10
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Graf 4.4: Rozptyl korpor v , h d v ,acmc anovych mčr vs. rozptyl HDP
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Rozdílnost statutárn ích korporačních měr

Zdroj: Eurostat

Pozn.: Data jsou za roky 1990, 1995, 2000 a 2005.

Autoregulace u NMS 10 nemusí být zatím pozorovatelná, neboť tyto země

stále procházejí intenzivním tranzitním obdobím. Graf 4.5 znázorňuje ročn í

průměry nejvyšších statutárních sazeb z korporačních příjm ů a standardních

odchylek od těchto průměrů pro jednotlivé země ze staré a nové části EU. Vývoj

v období let 1995 až 2000 by napovídal ukončování onoho tranzitního období,

kdy se zmenšoval rozdíl mezi statutárními sazbami starých a nových členských

států, přičemž se snižovaly i rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v rámci těchto

dvou skupin, jak ukazují křivky směrodatných odchylek od průměrů. Nicméně od

roku 2001 se rozdíl nejvyššího daňového zatížení mezi skupinami zača l opět a

poměrně dramaticky rozcházet.
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Graf 4.5: Průměry nejvyšší statutárn í sazby z příjm o k 'u orporact II standa rdní
odchylky v EU 15a NMS 10
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Zdroj: European Commission, 2005

Pozn: Hodnoty na levé ose znázorňují statutámfch sazby v %, na pravé ose odchylky.

Jak ale ukazuje rostoucí křivka směrodatné odchylky pro NMS 10, nejedná se

o trend celé skupiny. Vidět kompaktně nové členské země jako hrozbu pro

fiskální stabilitu v EU by tedy bylo nesprávné. Výrazný pokles daňové zátěže

mají na svědomí zejména Kypr, Slovensko a Litva. Kypr, který je specifický 1)

svou orientací na nepřímé daně, jež tvoří polovinu všech daňových příjm ů , a 2)

extrémně nízkým rozpočtem místních samospráv (0,4 % HDP), snížil statutární

sazbu mezi lety 2001 a 2005 o celých 18 procentních bodů . Slovensko za

minulé liberálně orientované vlády provedlo daňovou reformu a zavedlo

jednotnou 19% daň z příjmů i spotřeby. Mezi lety 2001 a 2005 to u korporačn í

daně znamenalo pokles o 10 procentních bod ů." Stejně tak v Litvě , kde jsou

navíc aplikována rozsáhlá daňová zvýhodnění.

37 V porovnání s rokem 1999to byl dokonce pokles o 21procentn ích bodů.
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Nebudeme-Ii uvažovat tyto 3 země, potom průměrný pokles statutárních měr

NMS za období 1995 - 2000 byl v porovnání se starými členy o 0,5 procentního

bodu menší. Není tedy možné zobecňovat a tvrdit, že nové členské země

způsobují nezdravou daňovou konkurenci a je tedy třeba harmonizovat

korporační daně .

Přesvědčivější obrázek o dynamicky probíhajících ekonomických změnách si

můžeme udělat pohledem na následující tabulku poukazující na radikální

přeměnu poměru přílivu FOI z NMS 10 do EU 15 vůči opačným tokům FO!.

Tabulka 4.3: Podíl toků FDl v rámci EU 25

(v procentech)

Podíl přílivu FDI Z NMS 10 do EU 2001 2002 2003 2004 2005
15 I z EU 15 do NMS 10 6,2 10,0 8,9 30,3 37,6

Zdroj: Eurostat

Poměr toků FOI mezi oběma skupinami se dramaticky posouvá

k rovnovážnému stavu. V současném tranzitním období ekonomické

konvergence NMS 10 k EU 15 je však těžké obhájit, že současný pokles

zdanění korporačních příjmů v důsledku vnitřní daňové konkurence je pouze

dočasnou záležitostí, zejména pak, je-Ii tranzitní období relativně dlouhé. Pokud

by růst HOP v jednotlivých zemích EU pokračoval ve stejném tempu jako

v období 2000 až 2006,38 NMS by dosáhlo průměru HOP EU 15 kolem roku

2050 . Je tedy těžké očekávat 40letou nečinnost a trpělivost daňově dražších

zemí se svými "levnějšími" konkurenty s pasivním očekáváním postupné daňové

konvergence.

JH Hodnoty, které jsem pro výpočet použil, jsou do roku 2005 skutečné výsledky, rok 2006je predikci

Eurostatu.
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4.7. Je korporační daň existenčně nutná?

Další argument proti umělé harmozaci korporačn ích daní vidím v otázce

nastavení optimální daňové struktury . Zdanění korporačn ích p říjmů jakožto

mobilního a tedy elastického zdroje je vysoce distorzivní a jedná se o nestabilní

a dlouhodobě těžko predikovatelný zdroj rozpočtových výnosů . Zatím jsou

daňové příjmy vzhledem k HOP v EU stabilní díky rozš i řuj íc í se daňové bázi.

Vzhledem k rostoucí kapitálové mobilitě a tedy mezinárodní daňové konkurenci

tomu do budoucna ale být nemusí. To, že kapitálová mobilita neovlivň uje objem

poskytovaných veřejných statků (viz kapitola 3), vyvolává otázku, jak nahradit

případné ušlé rozpočtové příjmy z korporačních daní.

Zdanění práce je ekonomicky neefektivní (způsobuje velkou umrtvenou ztrátu

a má distorzivní účinky na poptávku po práci) a sociálně citlivé. Spotřebn í daně ,

jak jsme si již řekli, podléhají harmonizačním tendencím a poskytují omezený

prostor pro kompenzaci daňových ztrát. Naproti tomu environmentální daně

snižující mezeru mezi společenskými a soukromými náklady znečištěn í jsou

efektivním typem daně, protože distorze eliminují, a navíc poskytují široký

prostor pro zvyšování daňových příjmů. Např. čistě environmentální externality

dopravy jsou odhadovány asi na 5,5 % HOP v zemích EU. Zahrnutí nák ladů na

nehody zvyšuje tuto hodnotu na 7,8 % HDP. Naproti tomu příjmy z

environmentálních daňové příjmy z dopravy činí v EU pouze 0,5 % HOP,39 čil i

pokrývají pouze 6 až 9 % nadměrného nákladu dopravy.

I pokud bychom ignorovali diskutované inverzní síly omezující efekt daňové

konkurence a předpokládali, že díky závodům ke dnu úp l ně vymizí příjmy z

korporačních daní, nahrazení tohoto výpadku zvýšením environmentálních dani

blíž optimální hladině by znamenalo růst na efektivitě daňových systémů .

Argument o nutnosti zachování korporačních daňových výnosů kvůli zajištění

39 Dokonce veškeré envorinmentální daňové příjmy EUs 2,7 % HDP č iní pouhých30 % odhadovaných

excesivních nákladů samotné dopravy.
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veřejných služeb by tak byl irelevantní, nebol' jejich objem by byl zachov án .ř?

Stejně tak jako obava ze ztráty konkurenceschopnosti díky vyšším výrobním

nákladům v sektorech zatěžujících životní prostředí. Zatímco efektem

environmentálních daní by byla motivace změny investičn í struktury do

technologií přátelských vůči životnímu prostředí, u korporačních daní je finálním

důsledkem úplná změna lokace investic či alespoň daňová optimalizace

nadnárodních korporací metodami jako je profit shifting , relokace produ kčn ích

nákladů apod.

4.8. Shrnutí

Na základě prezentovaných úvah jsem se v této kapitole snažil rozptýlit

obavy ze škodlivosti daňové konkurence korporačních daní EU, na kterou často

poukazují nejvyšší instituce EU. Naopak jsem chtěl zdůraznit kladné efekty,

které s sebou konkurence přináší, a dokonce apelovat na nezbytnost jejího

zachování vzhledem k převládajícím mezinárodním poměrům a očekávatel ným

trendům.

. ť i álni přesahuj e záběr tétopráce. Nicm én ě je
40 Otázka, zda je současná velikost vládního sektoru op 111. ' ž timálnl velikostvládníhosektoru
zajíma~é poukázat na závěr prací, jež_se tímto zabýva)~~: s;~;i t:~~j~~U současn é daňové př ijrny v EU na
pohybuje kolem 15- 25 % HDP (napr. Karras, 1997. P
úrovni přibli žně 40 % HDP.
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5. Závěr

V této práci, jak samotný název napovídá, jsem se pokusil o analýzu

konkurence zdanění korporačních příjmů v EU. Využil jsem k tomu jednak

existujícího teoretického aparátu, jednak dosavadních empirických poznatků

dosažených v této oblasti. Soustředil jsem se zejména na existenci a vliv

kapitálové mobility a dalších možných faktorů na daňovou konkurenci především

v rámci, ale částečně též mimo EU. Tento základ jsem uplatnil pro následný

rozbor problému vhodnosti harmonizace korporačních daní.

Dospěl jsem k přesvědčení, že legislativní harmonizace korpora čních dani

v EU není potřebná. Poukázal jsem přitom zejména na nedostatečnou znalost

rozdílu mezi vnitřní (unijní) konkurencí, hloubka jejíhož efektu se často

nadhodnocuje, a vnější (mezinárodní) daňovou konkurencí, jíž se dle mého

názoru nevěnuje dostatečná pozornost, neboť v relaci k ní je vnitřní konkurence

s ohledem na současnou strukturu FDI pouze marginální záležitostí. alespoň co

se týče konkurence ze strany nových členů EU.

Věnoval jsem se též časovému hledisku daňové konkurence, tzn. možnému

dočasnému charakteru. stejně tak jako heterogenitě preferencí zemí EU.

Důležitou roli jsem přisoudil daňové konkurenci jakožto efektivnímu nástroji

ekonomické konvergence, zejména pak ve srovnání s nepružným systémem

fondů EU. Zohlednil jsem efekt rostoucího zahraničního kapitálového podílu jako

neutralizační síly v konkurenčním prostředí.

V neposlední řadě jsem se v práci zmínil o nedokonalostech struktur

daňových systémů EU, jichž by se dalo využít při případném budoucim poklesu

daňových výnosů z korporačních příjmů přechodem k ekonomicky efektivním

environmentálním daním.
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Teze diplomové práce

Předpo k l ádané téma práce:

Kap itálová daňová konkurence: Efektivní prostředek alokace kapitálu v EU?

Stručná charakteristika:

Stát, který si může dovolit nižší přímé daně , je má mít, protože je tím

ekonomicky efektivněj ší. Obecně může být daňová konkurence škodlivá, bude-Ii

země pod hranicí efektivní velikosti veřejného sektoru (kdy jsou napravovány

tržní deformace). Může se moderní evropský stát na takovou hranici ale vůbec

dosta t?

Kapitálová daňová konkurence je v posledních několika desetiletích aktuálním

tématem EU díky názoru, že kombinace kapitálové mobility a samostatných

fiskálních politik členských zemí EU povede při honbě za kapitálem ke škodlivé

daňové konkurenci a suboptimálně nízkému daňovému zatížení. Existují tlaky

některých členských států na harmonizaci kapitálových daní, jež by měla

ods tranit negativní efekty daňové konkurence.

Použitím nástrojů ekonomické teorie, empirických poznatků a vlastních úvah

se pokusím o rozbor existence kapitálové daňové konkurence včetně faktorů ,

které na ní mají vliv. Analýzou benefitů a nákladů fiskální suverenity států EU

v oblasti kapitálového zdanění budu hledat závěr , zda daňová harmonizace v EU

je či není žádoucí.
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