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Příloha č. 1 – Daňová soustava České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů knihy Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva, 2008. 



 

Příloha č. 2 – Nominální daňové sazby korporátní daně zemí Evropské unie 

 

Stát 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Belgie 33 33 33 33 33 33 33 

Bulharsko X X 15 10 10 10 10 

Česká Republika 28 26 24 24 21 20 19 

Dánsko 30 30 28 28 25 25 25 

Estonsko 35,14 31,58 29,87 22 26,6 26,6 26,6 

Finsko 29 26 26 26 26 26 26 

Francie 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 

Irsko 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Itálie 33 33 33 33 27,5 27,5 27,5 

Kypr 10 10 10 10 10 10 10 

Litva 15 15 15 15 15 20 15 

Lotyšsko 15 15 15 15 15 15 15 

Lucembursko 22 22 22 22 22 21 21 

Maďarsko 16 16 16 16 16 16 19 

Malta 35 35 35 35 35 35 35 

Německo 25 25 25 25 26,38 26,38 26,38 

Nizozemí 29 27 25,5 20 20 20 20 

Polsko 19 19 19 19 19 19 19 

Portugalsko  25 25 25 25 25 25 25 

Rakousko 34 25 25 25 25 25 25 

Rumunsko X X 16 16 16 16 16 

Řecko 35 32 29 25 25 25 24 

Slovensko 19 19 19 19 19 19 19 

Slovinsko 25 25 25 23 22 21 20 

Španělsko 35 35 35 32,5 30 30 30 

Švédsko 28 28 28 28 28 26,3 26,3 

Velká Británie 30 30 30 30 28 28 28 
Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů knih European Tax Handbook 2004 – 2010. 
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Příloha č. 3 – Zakládající země a země, jež přistoupily do Evropské unie před  

 rokem 2000 a jejich pobídky 

 

Belgie 

 

Belgie je atraktivním místem pro podnikání. Mezi významné faktory, při rozhodování investorů  

o umístění kapitálu, patří výhodná geografická poloha, rozvinutá infrastruktura, vyspělé hospodářství a relativně 

liberální podnikatelský reţim.  

 

Země svým investorům ve sledovaném období (2004 – 2010) poskytuje různé finanční  

a daňové pobídky a průběţně je upravuje, tak aby odpovídaly situaci na belgickém trhu.
1
 Mezi tyto pobídky 

můţeme zařadit zrychlené odpisy. Zrychlené odpisy jsou společnostem k dispozici v souladu s právními 

předpisy nebo procesními pravidly. Mezi aktiva způsobilá pro zrychlené odepisování patří: 

 nově spuštěné námořní lodě na vodu (odpisy za 8 let: 20 % první rok, 15 % v následujících 2 letech  

a 10 % ve zbývajících letech) a ostatní lodě (10 % ročně), 

 stroje a zařízení, s výjimkou budov uţívaných pro vědecký výzkum (odpisy za 3 roky, tj. 33,33 % 

ročně), 

 nový majetek získaný společnostmi v ekonomickém sektoru důleţitého významu pro belgickou 

ekonomiku (odpisy za 3 roky, tj. 33,33 % ročně), a 

 náklady na zřízení, vč. nákladů spojených se vznikem společnosti (okamţité odpisy). 

 

Do konce roku 2009 měly malé a středně velké společnosti, (dále jen „MSS“) během prvních 3 let, 

nárok na dvojnásobné běţné odpisy. Aby společnosti těchto odpisů dosáhly, nesměly překročit více neţ jedno 

z následujících kritérií:  

1. průměrný roční počet zaměstnanců – 50 (nikdy této úlevy nedosáhly společnosti, které měly průměrný 

počet zaměstnanců vyšší neţ 100), 

2. obrat (bez DPH) ve výši 6 250 000 EUR, nebo  

3. bilance ve výši 3 125 000 EUR.  

 

Následující pobídkou, kterou Belgie svým investorům nabízí, je reţim investičního odpočtu. Investiční 

odpočet můţe být přijat buďto běţný nebo speciální, podle toho, který si poplatník zvolí.  

Běžný investiční odpočet se rovná procentnímu podílu z pořizovací ceny určitých investic.  

Pro následující odpočty platí: 

 Odpočet ve výši 13,5 % (hodnocení roku 2010) můţe být přijat jakoukoli společností, musí se však 

jednat o investice do oblasti patentů nebo výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“) nových technologií 

prospěšných ţivotnímu prostředí aj., 

 Odpočet ve výši 3 %, můţe být přijat pro investice na podporu recyklace obalových materiálů nápojů  

a průmyslových výrobků, a  

 Odpočet ve výši 30 % můţe být přijat u investic do námořních lodí. 

                                                 

1 Dostupné z www.businessinfo.cz, 2010. 

http://www.businessinfo.cz/
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V tabulce č P.1 uvedeme vývoj běţného investičního odpočtu do oblasti patentů nebo VaV nových 

technologií prospěšných ţivotnímu prostředí. 

 

Tabulka č. P.1 Vývoj běžného odpočtu z investic do oblasti patentů nebo VaV nových technologií 

prospěšných životnímu prostředí 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Odpočet 13,5 % 13,5 % 14,5 % 14,5 % 13,5 % 15,5 % 13,5 % 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů knih European Tax Handbook 2004 – 2010. 

 

Tabulka č. P.1 jasně ukazuje, ţe odpočet se v průběhu sledovaných let (2004 – 2010), několikrát změnil, 

ale i tak v roce 2010 klesl a znovu se ustálil ve stejné výši, jako v roce 2004 (tj. 13,5 %). 

Speciální investiční odpočet je odpočet zaloţený na znehodnocení daného aktiva, do kterého  

se investuje. Tento odpočet je určen pro: 

 společnosti s méně neţ 20 zaměstnanci, které si mohou odečíst aţ 10,5 % (hodnocení roku 2010)  

z daného znehodnoceného aktiva, do kterého se investovalo,  

 kaţdou společnost investující do VaV, který je prospěšný ţivotnímu prostředí a můţe si (bez ohledu  

na počet zaměstnanců) odečíst aţ 20,5 % (hodnocení roku 2010) ze znehodnoceného aktiva, do kterého 

se investovalo. 

 

MSS a OSVČ si mohou odečíst 20,5 % (hodnocení roku 2010) z investice, která byla pouţita  

na bezpečnostní opatření a to buď v roce investice, nebo v následujícím roce. Odpočet je k dispozici jako 

doplněk k odpisům investic, coţ je jiţ povoleno existující legislativou.  

Pokud zůstane část odpočtu na jakékoli investice v určitém roce nevyuţitá, můţe být tato nevyuţitá část 

odečtena v následujících letech. Limit je do 858 330 EUR nebo ve výši 25 % nevyuţité části, pokud přesahuje 

částku 3 433 310 EUR (zhodnocení roku 2010). 

Vývoj speciálních investičních odpočtů a odpočtu pro MSS bude uveden v následující tabulce č. P.2. 

Speciální investiční odpočet je zaloţen na ztrátě hodnoty aktiva. 

 

Tabulka č. P.2 Vývoj speciálních investičních odpočtů, které jsou založeny  

na ztrátě hodnoty aktiva a odpočtu pro MSS 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Odpočet pro společnosti investující do daného 

aktiva s méně neţ 20 zaměstnanci 
10,5 % 10,5 % 11,5% 11,5% 10,5 % 12,5 % 10,5 % 

Odpočet pro společnosti investující do VaV, 

který by byl prospěšný ŢP
*)

 
20,5 % 20,5 % 21,5% 21,5% 20,5 % 22,5 % 20,5 % 

Odpočty pro MSS investující do bezpečnostních 

opatření 
- 13,5 % 21,5 % 21,5 % 20,5 % 22,5 % 20,5 % 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů knih European Tax Handbook 2004 – 2010. 
*) ŢP – ţivotní prostředí 

 

Tabulka P.2 nám ukazuje změny ve speciálních investičních odpočtech a odpočtech pro MSS  

ve sledovaných letech 2004 - 2010. Oba speciální investiční odpočty se v roce 2010 změnily zpět na hodnotu  

z roku 2004. Jak je z tabulky vidět, odpočet pro MSS se začal pouţívat od roku 2005 a od té doby se několikrát 

změnil. V roce 2010 je procentní sazba stanovena na 20,5 %. 
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Další pobídkou, kterou země uplatňuje je sleva na dani. Pobídka byla zavedena roku 2006 a je určena 

pro společnosti investující do VaV. Sleva na dani je ve výši 33,99 % z investované částky. Pro MSS je sleva  

na dani uvedena v tabulce č. P.3. 

 

Tabulka č. P.3 Slevy na dani pro MSS 

Zdanitelný příjem (EUR) Sazba (%) 

do 25 000 24,98 

25 000 - 90 000 31,93 

90 000 aţ 322 500 35,54 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů knih European Tax Handbook 2004 – 2010. 

 

Sleva se vypočítá na základě kupní nebo investované hodnoty do nově zakoupeného nebo vyrobeného 

hmotného či nehmotného majetku, který v Belgii slouţí k podnikatelské činnosti. 

Kromě toho si mohou společnosti od zdanitelných příjmů odečíst 13 840 EUR/ rok na jednoho 

zaměstnance pracujícího ve vědeckém výzkumu. 

Inovativní společnosti a společnosti zapojené pouze do činností ve VaV, musí daňovým úřadům odvést 

pouze 25 % vybrané daně ze mzdy, které zadrţely z mezd placených zaměstnancům, zbytek si můţou nechat. 

 

Belgie také klade důraz na vytváření tzv. koordinačních center, které poţívají zvláštní daňové výhody, 

pokud splňují předem stanovené podmínky. 

Koordinačním centrem můţe být pouze nadnárodní skupina společností a můţe dělat pouze určité 

pomocné nebo přípravné činnosti ve prospěch členů této skupiny. Tyto činnosti mohou obsahovat reklamu, 

pojištění, centralizaci finančních prostředků (bankovní aktivity jsou jednoznačně vyloučeny) aj. 

Koordinačním centrem se stává to, které je schválené podle Royal Decrre
2
. Koordinačnímu centru  

je poskytováno výhodné daňové zacházení po dobu 10 let. Pro tyto koordinační centra se zdanitelný příjem 

stanoví, jako sluţební výdaje a provozní náklady, s výjimkou personálních a finančních nákladů. Zdanitelný 

příjem však nesmí být niţší neţ celková suma nepovolených nákladů, mimořádných a zvláštních výloh 

poskytovaných koordinačním centrem. Takto stanovený příjem podléhá běţné sazbě korporátní daně.  

8. 9. 2004 Evropská komise schválila nový reţim koordinačních center. Mezi hlavní aspekty nového 

reţimu patří to, ţe základ daně bude zahrnovat finanční i personální náklady, koordinační centra se stanou 

předmětem kapitálové daně (sazba ve výši 0,25 % a 0,3 %), osvobození od sráţkové daně z dividend, úroků  

a licenčních poplatků musí být rozšířeno na ostatní podniky zaloţené v Belgii aj.  

 

Další pobídku, kterou můţeme v Belgii nalézt je speciální reţim tonáţní daně. Společnosti si za určitých 

podmínek mohou zvolit reţim tonáţní daně namísto zdanění korporátní daní. Námořní lodě musí plout pod 

vlajkou Belgie nebo jiného státu Evropské unie na mezinárodních námořních trasách nebo na trasách  

do a ze zařízení na moři, za účelem průzkumu nebo těţby přírodních zdrojů a jiných souvisejících činností. 

                                                 

2 Pro koordinační centra zřízená před rokem 2003, byl zdanitelný příjem stanoven jako 8 % ze sluţebních výdajů  

a provozních nákladů, s výjimkou personálních a finančních nákladů. S končící platností povolení v rámci starého reţimu, 

který má být vyřazen do konce roku 2010, můţou být tato povolení dále obnovena do 31. 12. 2005. Kromě toho, koordinační 

centra podléhají zvláštní roční dani ve výši 10 000 EUR za zaměstnance na plný úvazek, do maximální výše 100 000 EUR.  
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Společnosti reţim mohou uţívat na počáteční období 10 let, s automatickou obnovou kaţdých 10 let. 

Poté, co byla ţádost schválena, musí být zdanitelný příjem stanoven podle denních koeficientů s ohledem  

na tonáţ (váhu) příslušné lodě. Teoretické zisky takto vypočítané podléhají běţné sazbě korporátní daně.  

Je moţné vyuţít sníţené sazby, ale pouze na určité lodě. 

Pokud chce společnost získat nárok na reţim, pak obecně musí vlastnit námořní loď nebo ji mít najatou 

v souladu s nájemní smlouvou.  

Kapitálové zisky z prodeje lodí nejsou zdanitelné a kapitálové ztráty nejsou odpočitatelné. Ztráty 

z ostatních činností nemohou být stanoveny proti teoretickému zisku lodní divize. Ztráty utrţené před zvolením 

reţimu tonáţní daně, mohou být přeneseny pouze do let, kdy reţim ještě nebyl aplikován. 

 

Od roku 2006 mohou belgické rezidentní i nerezidentní společnosti dále vyuţít odpočtu pomyslných 

úroků z vloţeného kapitálu, pokud splňují poţadované podmínky.  

Rezidentní společnosti, jejichţ účetní období se rovná kalendářnímu roku, si mohou odečíst očekávané 

úrokové náklady z jejich zdanitelných zisků. Odpočet je odpovídajícím způsobem poskytován také 

nerezidentním společnostem, které podléhají dani z příjmů pro nerezidenty, ale pouze pokud jde o jejich belgické 

stálé provozovny nebo nemovitý majetek umístěný v Belgii.  

Odpočet je zaloţen na vlastním kapitálu společnosti, tedy na jeho základním kapitálu (s výhradou 

určitých úprav; např. vyloučení zahraničních nemovitostí a majetku zahraniční stálé provozovny)  

a nerozděleném zisku minulých let. Odpočet se vypočítá vynásobením vlastního kapitálu, stanoveným pevným 

procentem určeným vládou, na základě průměrných měsíčních indexů úrokových sazeb 10letých vládních 

dluhopisů. Sazba pro hodnocení roku 2009 a 2010 je stanovena na 4,307 % resp. 4,473 % (sazba je vţdy 

stanovena 2 roky dopředu). Pro MSS jsou tyto sazby zvýšeny na 4,807 % a 4,973 %. 

Obecně platí, ţe úrokové procento nesmí přesáhnout 6,5 % a maximální odchylka mezi procenty dvou 

následujících let nesmí přesáhnout 1 procentní bod. Pro roky 2011 a 2012 je toto procento stanoveno maximálně 

na 3,8 % (4,3 % pro MSS).  

Pokud část očekávaného úrokového odečtu zůstane v tom roce nevyuţita, můţe být tato část přenesena 

do dalších 7 let. Nicméně pokud dojde ke změně vlastnictví většinového podílu společnosti, která není zaloţena 

na zákonných, finančních nebo ekonomických potřebách, pak moţnost odpočtu převedených očekávaných úroků 

bude ztracena. Jestliţe však společnost v daňovém období vytvoří investiční rezervy, pak předpokládaný odečet 

úroků nesmí být pouţit v témţe daňovém roce, ani ve dvou následujících letech. V tomto případě je ta doba 7 let 

prodlouţena o dobu, kdy předpokládaný úrok odečtený nebyl. 

Odpočet očekávaných úroků není poskytnut koordinačním centrům, investičním společnostem  

s variabilním kapitálem, investičním společnostem s fixním kapitálem, společnostem, které investují  

do pohledávek, druţstevním společnostem a ani lodním společnostem, které jsou zdaněny v reţimu tonáţní daně. 

 

Poslední pobídka, kterou si u Belgie představíme, byla zavedena od roku 2008 a jedná se o odpočty 

z příjmů za patenty. Belgické rezidentní společnosti i nerezidentní společnosti se stálými provozovnami  

si mohou odečíst 80 % příjmů vzniklých z licencovaných patentů, pokud jsou platby v souladu s principy trţního 

odstupu. 

Odpočet se také aplikuje na platby za zboţí či sluţby, pokud byly produkovány či poskytnuty 

společností, nebo jménem společnosti 3 osobou s vyuţitím licence na patenty, za předpokladu, ţe platby  
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jsou zdanitelné v Belgii a podmínky, které se domluvily mezi společností a třetí stranou jsou podle principu 

trţního odstupu. 

Odpočet se nevztahuje na příjmy z VaV vykonávané na základě smlouvy o výzkumu nebo na základě 

dohody o rozdělení nákladů na VaV mezi více společností.  

K odpočtu z patentových příjmů dochází po odpočtu přijatých dividend a před odpočtem fiktivních 

úroků. Pokud je zdanitelný příjem nedostatečný k vyrovnání odpočtu příjmů za patenty, pak nevyuţitá část 

odpočtu je ztracena a nesmí být převedena do dalších let.
3
 

 

Dánsko 

 

Výhodná geografická poloha a vzdělaná pracovní síla činí z Dánska přitaţlivou zemi pro zahraniční 

investice. O Dánsku také můţeme uvést, ţe má vysokou úroveň integrace informačních technologií a kvalitní 

finanční sluţby; dalšími pozitivními faktory jsou relativně nízká inflace, vysoká produktivita práce a přijatelné 

provozní náklady (nájemné, telekomunikační poplatky). 

Dánská vláda poskytuje pobídky, jejichţ základním cílem je stimulovat růst ekonomiky, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost.
4
 

 

Dánsko ve sledovaném období let 2004 – 2010 poskytovalo dva druhy pobídek. V letech 2004 – 2007 

mezi pobídky náleţela moţnost uplatnění zvýšeného odpočtu u poloţek spojených s výdaji na VaV. Náklady 

vzniklé ohledně projektů na VaV byly obecně odpočitatelné, a odpočet mohl být roven aţ 150 % nákladů, pokud 

byly zaplaceny veřejné instituci, která se zabývala VaV (celková částka však nesměla překročit 5 milionů DKK 

za rok). Výzkumný projekt musel souviset s obchodní činností společnosti a musel být předem schválen 

veřejnou výzkumnou radou. 

 

Druhou pobídkou, kterou Dánsko investorům nabízí je speciální daňový reţim pro lodní společnosti, 

které provozují lodní dopravu – jedná se o reţim tonáţní daně. Reţim tonáţní daně platí jako alternativa 

k běţnému reţimu korporátní daně. Dánské lodní společnosti a stálé provozovny lodních společností se sídlem 

v jiných členských státech Evropské unie si tedy mohou zvolit, zda tohoto reţimu vyuţijí. Rozhodnutí však musí 

učinit nejpozději při odevzdání daňového přiznání za rok, ve kterém společnost poprvé pouţila tonáţní zdanění. 

Přijetí nebo odmítnutí tonáţního zdanění je závazné na období 10 let.  

Reţim tonáţní daně je formou státní podpory schválené Evropskou komisí, do tohoto reţimu spadá 

pouze příjem získaný provozováním lodní dopravy.  

Reţim tonáţní daně mohou vyuţívat ty přepravní lodní společnosti, provozující plavidla pro přepravu 

cestujících nebo zboţí, které jsou:  

1. ve vlastnictví lodních společností, 

2. v pronájmu lodních společností, na základě nájemní smlouvy, která nepřesáhne tříletou dobu nájmu,  

3. strategicky ovládané z Dánska.  

 

                                                 

3 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
4 Dostupné z www.businessinfo.cz, 2010. 

http://www.businessinfo.cz/


6 

Kapitálové zisky z prodeje lodí provozovaných v reţimu tonáţní daně jsou rovněţ zahrnuty  

do zdanitelného zisku, jakoţ i příjmy z určité činnosti, které úzce souvisí s provozem lodí. 

V rámci reţimu tonáţní daně je zdanitelný příjem vypočítán vynásobením příjmů, které odpovídají 

všem způsobilým operacím, na 100 tun čisté tonáţe a podle počtu dní, po které je plavidlo řízeno lodní 

společností. Příjem na 100 tun/ den se pohybuje v rozmezí od 2 aţ do 7 DKK (v roce 2010 došlo ke změně, 

rozmezí se pohybuje od 2,53 do 8,97 DKK) v závislosti na celkové tonáţi všech lodí, které společnost provozuje. 

Zdanitelný příjem vypočítaný tímto způsobem se daní běţnou sazbou korporátní daně.
5
 

 

Finsko 

 

Finsko se řídí zásadou rovnoprávného přístupu domácích a zahraničních investorů, z čehoţ vyplývá,  

ţe vstupu zahraničního kapitálu do země nejsou kladeny překáţky. Mezi daňové pobídky Finska ve sledovaném 

období patří zrychlené odpisy a reţim tonáţní daně.  

 

Zrychlené odepisování je povoleno (od roku 1998 aţ do roku 2011) pro MSS, jestliţe jde o investice, 

které byly realizovány v nejméně rozvinutých regionech. Za MSS jsou povaţovány ty společnosti, které mají 

méně neţ 250 zaměstnanců a jejichţ obrat a zároveň souhrn jejich aktiv nepřesahuje určitou výši (viz tabulka 

P.4). 

 

Tabulka č. P.4 Maximální výše obratu a souhrn aktiv společností  

v období let 2004 – 2010 (v mil. EUR) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat společnosti 20 20 20 20 20 50 50 

Souhrn aktiv společnosti 10 10  10 10  10 43 43 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů knih European Tax Handbook 2004 – 2010. 

 

V tabulce je vidět změna v posledních dvou letech, kdy se částka obratu i aktiv společnosti zvýšila více 

neţ dvojnásobně.  

Zrychleným odpisům rovněţ podléhá hmotný majetkem, který souvisí se zaloţením nebo rozšířením 

výrobních zařízení, jeţ souvisejí s podnikáním v oblasti cestovního ruchu. Majetek můţe být odepisován podle 

odpisové sazby zvýšené o 50 % v roce, ve kterém bylo aktivum uvedeno do uţívání a v následujících 2 letech.  

U investic, které jsou způsobilé pro zrychlené odpisy (rychle se opotřebovávají) můţe být daň z převodu na ţádost 

vrácena. 

Zrychlené odpisy nejsou povoleny u dotací, které jsou podle smlouvy o Evropském společenství 

zakázány, nebo na které se váţou zvláštní opatření. Zrychlené odpisy nejsou tedy povoleny  

např. u zušlechťování zemědělských produktů, výroby automobilových dílů, oceli nebo ocelových trubek, 

komerčních rybníků, rybolovu, atd. 

 

Pro zdaňovací období 2009 a 2010 jsou sazby ročních odpisů dočasně zdvojnásobeny, jako součást 

stimulačního balíčku pro ekonomiku, mění se takto: 

                                                 

5 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
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 U nových průmyslových budov a dílen uţívaných pro výrobní činnosti se sazba zvyšuje ze 7 % na 14 % 

za předpokladu, ţe stavební práce byly zahájeny od 1. 1. 2009. 

 Pro nové stroje a zařízení pouţívané k výrobní činnosti se sazba zvyšuje z 25% na 50%. 

 

Rezidentní lodní společnosti, které vykonávají mezinárodní přepravu zboţí nebo cestujících si mohou 

zvolit, namísto běţného reţimu korporátní daně, daň na základě celkové čisté tonáţe firemních lodí. Reţim 

tonáţní daně je formou státní podpory schválené Evropskou komisí. Poté, co si lodní společnost sama zvolí 

reţim tonáţní daně, tak se tomuto reţimu zavazuje na dobu 10 let. Na reţim tonáţní daně mají nárok:  

 rezidentní společnosti, jeţ jsou efektivně řízeny z Finska a lodě samotně vlastní a provozují, 

 finské stále provozovny mezinárodních lodních společností, které jsou rezidenty v jiných členských 

zemích Evropské unie, a dále také 

 lodě drţené nebo pronajaté na určitou dobu.  

 

Reţim tonáţních poplatků se vztahuje pouze na příjmy týkající se mezinárodní přepravy zboţí  

a cestujících a na činnosti, které s nimi přímo souvisí. Všechny ostatní příjmy, jako jsou např. příjmy z prodeje 

zboţí cestujícím, jsou předmětem klasické korporátní daně. Příjmy, které podléhají reţimu tonáţní daně, jsou 

osvobozené od běţného zdanění aţ do chvíle rozdělení.
6
 

 

Francie 

 

 Francie patří k zemím, které se snaţí neustále podporovat svojí přitaţlivost pro zahraniční investory  

a vytvářet tak vhodné podnikatelské prostředí. Neexistují zde ţádné významné externí faktory (politické, 

ekonomické), které by toto podnikatelské prostředí narušovaly. 

 Země svým zahraničním investorům nabízí pobídky různého typu. Jejich forma je odlišná a různě 

významná, závisí na různých ukazatelích, např. na geografickém umístění investora, který o pobídku ţádá  

nebo na předmětu, pro který je pobídka způsobilá. 

 

Plné a částečné osvobození od daně je poskytováno společnostem zaloţeným v sanačních oblastech  

do 31. 12. 2009. Úplné osvobození od korporátní daně se uděluje na prvních 23 měsíců (před rokem 2009  

se osvobození udělovalo na 24 měsíců). Toto osvobození je postupně redukováno na 75 %, 50 % a 25 % pro 

kaţdé z následujících 12 měsíčních období. Celková suma zisků osvobozených od daní však nesmí přesáhnout 

200 000 EUR (před rokem 2009 nesměla celková suma zisků přesáhnout 225 000 EUR) v průběhu 3 let.  

Chce-li mít nějaká společnost nárok na tuto úlevu, musí být splněny určité podmínky, týkající se typu  

a umístění činnosti. 

 

Další pobídkou, kterou má Francie k dispozici je sleva na dani za výdaje VaV. Sleva byla roku 2008  

na základě finančního zákona zjednodušena a od té doby se počítá jinak. Sleva je ve výši 30 % celkového 

objemu výdajů, které souvisejí s činností v oblasti VaV, nesmí však překročit limit 100 miliónů EUR. Vyšší 

                                                 

6 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
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sazby se vztahují na společnosti, které mají poprvé výhody ze slevy a ty společnosti, které tyto výhody neměly 

po dobu 5 let. Pro první a druhý rok se sleva na dani zvyšuje na 50 % a 40 % objemu výdajů. 

 Sleva se vztahuje na výdaje za VaV prováděný přímo francouzskou společností za následujících 

podmínek: 

1. Výdaje jsou brány v úvahu uţ při stanovování základu daně společnosti. 

2. Výdaje se váţou na činnosti VaV, které jsou uskutečňovány v rámci Evropské unie, nebo v zemích 

EHP, které mají uzavřené smlouvy o zdanění obsahující ustanovení o správní pomoci s Francií.
7
 

3. Nelze brát v úvahu francouzské stálé provozovny v zahraničí. 

 

Zvláštní reţim pro nové inovační podniky se vztahuje na MSS s kapitálem, který je alespoň z 50 %  

ve vlastnictví jednotlivců. Chce-li mít společnost nárok na reţim, tak musí splňovat následující podmínky: 

1. společnost musí existovat kratší dobu neţ 8 let, a  

2. musí provádět výzkumné a vývojové činnosti, v hodnotě alespoň 15 % z jejich celkových výdajů.  

 

Tento reţim poskytuje kompletní osvobození od korporátní daně v prvních 3 letech inovační činnosti,  

v následujících 2 letech se sniţuje na 50 % osvobození. Tento reţim rovněţ poskytuje osvobození od různých 

jiných daní, např. lokální daně z podnikání a příspěvků na sociální zabezpečení. 

 

Společnosti zabývající se činnostmi VaV v určených oblastech se nazývají "zóny VaV". Jejich cílem  

je podpořit projekty a spolupráci v rámci VaV. Dalším cílem je v rámci zón těţit z úplného či částečného 

osvobození od korporátní daně a lokální daně z podnikání.
8
 Sníţení daní nesmí překročit 200 000 EUR během  

3 let. 

 

Francie dále vytváří pobídky regionálního rozvoje. Na Korsice jsou v období od 1. 1. 2002  

do 31. 12. 2011 dostupné slevy na dani pro určité investice a jsou určeny pro podnikající MSS. Sleva se rovná 

20% nákladům nebo pořizovací ceně oprávněných investic. Sleva můţe být investory pouţita u korporátní daně 

nebo daně z příjmů FO v roce, ve kterém byla provedena investice. Jakákoli zbývající sleva můţe být pouţit 

v následujících 9 letech nebo můţe být částečně vrácena po 5 letech. 

Daňové prázdniny (10 let), investiční odpočty a daňové dohody o stabilizaci patří mezi pobídky 

postupné zámořským územím v Guadeloupe, Francouzské Guyane, Martinique a Réunionu. 

Nově zaloţené podniky, v jedné z uvedených ekonomicky postiţených městských a příměstských 

oblastí mezi 1. 1. 2006 a 31. 12. 2011, jsou způsobilé pro různé daňové pobídky, včetně osvobození  

od korporátní daně v délce trvání 5 let. Celková výše příjmů takto osvobozených však nesmí přesáhnout  

100 000 EUR (před rokem 2009 nesměly být příjmy vyšší neţ 61 000 EUR) za období 12 měsíců. 

 

Následující pobídka je stanovena pro ústřední a distribuční centra společností. Ústřední sídlo zahraniční 

nebo francouzské nadnárodní společnosti, která vykonává řízení, kontrolu nebo koordinační funkce ve vymezené 

zeměpisné oblasti pro skupiny společností, můţe na základě ţádosti získat sníţenou sazbu korporátní daně. 

Základ daně je stanoven úředním rozhodnutím. Totéţ platí pro distribuční centra. 

                                                 

7 Tato podmínka se nevztahuje na patentové výdaje. 
8 Místní daň z podnikání podléhá schválení příslušných místních orgánů. 
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Francie v omezeném časovém období (od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2008) vytvořila pro rezidentní lodní 

společnosti reţim tonáţní daně. Francouzské přepravní společnosti si mohly tento reţim zvolit, pokud splňovaly 

stanovené podmínky. Tato volba je však neodvolatelná po dobu 10 let. Pokud přepravní společnost zruší reţim 

tonáţní daně před vypršením časového období, je odpovědná za rozdíl mezi splatnou korporátní daní, a daní 

placenou podle reţimu tonáţní daně.  

 

Pobídek mohou vyuţívat také společnosti, vytvořené za účelem převzetí „nemocných“ společností  

v určitých definovaných zónách (od roku 2005). Tyto společnosti, jsou za určitých podmínek částečně 

osvobozeny od korporační daně. Výše osvobozeného zisku se liší v závislosti na výši způsobilých výdajů 

násobených koeficientem, který je určen na základě nařízení Evropské unie. Osvobození od daně se vztahuje na 

finanční účty uzavřené od 16. 12. 2003 do 31. 12. 2006. 

 

Dále je k dispozici společnostem daňová sleva na pokrytí nákladů na péči o dítě pro své zaměstnance. 

Sleva se rovná 25% nákladům takto vynaloţených prostředků společnostmi. Maximální sleva je 500 000 EUR  

za rok.
9
 

 

Dary společností neziskovým organizacím sídlícím v Evropské unii, jsou rovněţ způsobilé pro daňovou 

slevu (od roku 2009) rovnající se 60 % jejich hodnoty, avšak do maxima 5% obratu daňového poplatníka. 

Jakákoli přebytečná sleva můţe být přesunuta dál a vyuţita během následujících 5 let.  

 

Pouze pro MSS je dostupná sleva na korporátní dani (od roku 2005) ve výši 20% nákladů na získané 

nové technologie a to v roce, ve kterém byly náklady vynaloţeny. Sleva nesmí překročit limit 100 000 EUR 

během následujících 3 let.  

Pro MSS je k dispozici také jednorázová sleva na dani ve výši 50% nákladů spojených s přijímáním 

jednoho zaměstnance k tomu, aby rozvíjel exportní aktivity mimo Evropskou unii. Pro MSS, které dosud 

nevykonávaly exportní činnost, sleva nesmí přesáhnout 40 000 EUR během dvouletého období. Do 31. 12. 2008 

bylo moţné sníţit korporátní daň a minimální roční paušální částky daně v průběhu růstu MSS. Cílem bylo 

posílit zaměstnanost a investice do vzdělávání. Sleva mohla být aţ 100%, pokud se počet pracovníků zvedl  

o 15 %. Kdyţ se zvedl o míň neţ 15 %, pak se sleva na dani pohybovala mezi 100 % a 0 %. Daňová sleva byla 

rovna korportání dani násobené minimální roční paušální částkou daně během daňového období, a sníţená  

o průměrnou částku korporátní daně a minimální roční paušální částku daně zaplacenou za předcházející 2 roky. 

Tato pobídka byla limitována na 100 000 EUR během 3 let.
10

 

 

Irsko  

 

Podmínky získání zahraničního investora a jeho kapitálu do země jsou příznivé. Irsko je neutrální zemí 

ve strategicky bezpečné oblasti se stabilním demokratickým reţimem, hlavní politické strany a střídající se vlády 

                                                 

9 Tato sleva na dani je k dispozici v celém zkoumaném období (2004 – 2010). 
10 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
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zahraniční investice podporují. Irská ekonomika patří mezi nejliberálnější na světě, pracovní síla a sluţby jsou  

na vysoké úrovni.
11

 

 

Irsko investorům poskytuje několik druhů pobídek. První z nich je sníţená sazba korporátní daně  

ve výši 10 %. Tato sníţená sazba se vztahuje na zpracovatelské společnosti a to pouze na jejich zisky ze samotné 

výroby (kapitálové zisky jsou zdaňovány samostatně). Zpracovatelský průmysl v této souvislosti zahrnuje 

širokou škálu aktivit, mezi nejdůleţitější patří výroba zboţí, dále také zahrnuje propagaci podniku, filmovou 

produkci, opravy a údrţbu letadel, opravu lodí, některé inţenýrské sluţby, výrobu novin a některé počítačové 

sluţby. Společnosti nemusí být rezidentními společnostmi, proto mohou irské pobočky nerezidentních 

společností rovněţ ţádat o nárok na úlevu. 

Podle certifikátu vydaného ministerstvem financí se tato sníţená sazba daně rovněţ aplikuje na určité 

obchodní operace v bezcelní zóně mezinárodního letiště Shannon a na mezinárodní finanční sluţby  

v International Financial Services Centre (dále jen „IFSC“), které se nachází v prostoru celních přístavišť 

v Dublinu. Aby byla společnost uznána jako IFSC musí vlastnit certifikát vydaný do 31. 12. 1999 a musí 

přispívat k rozvoji prostoru celních přístavišť v Dublinu. 

V důsledku tlaku Evropské unie má být sníţená sazba vyřazena a nahrazena obecnou sazbou korporátní 

daně ve výši 12,5 %. V současné době jsou předmětem této sníţené sazby daně výrobní společnosti a budou jimi 

i nadále do roku 2010.  

Společnosti operující v bezcelní zóně letiště Shannon a IFSC nemusí odečítat sráţkovou daň 

z placených úroků nerezidentních společností, avšak povinnost zůstává u poplatků za patenty. Tyto společnosti 

také vyuţívají bezplatné odpisy strojů a zařízení. Společnosti IFSC mají tyto dodatečné daňové pobídky: 

 osvobození od místní sazby na období 10 let, 

 od daně jsou osvobozeny kapitálové zisky z prodeje výroby v IFSC, která má právo obchodovat, a 

 úplné osvobození od daně pro podniky skupinového investování do převoditelných cenných papírů, 

které mají pouze investoři pocházející z jiné země neţ Irska. 

 

Druhou pobídkou, kterou Irsko poskytuje je tonáţní daň. Společnosti zabývající se kvalifikovanými 

lodními aktivitami se mohou rozhodnout, zda jejich zisky z lodní dopravy budou stanoveny dle reţimu tonáţní 

daně. V rámci tohoto reţimu, jsou na zisky stanoveny zákonné částky na kaţdý den a takto vypočítané příjmy 

jsou zdaněny běţnou sazbou korporátní daně. Částka se liší podle tonáţe lodi nebo podle počtu lodí pod vedením 

společnosti. 

 

Poslední poskytovanou pobídkou ve sledovaném období 2004 – 2010 je 25 % (20 % před 1. 1. 2009) 

daňová úleva vztahující se k nákladům na VaV, včetně nákladů na stroje a zařízení pouţívané pro účely VaV. 

Chce-li mít společnost nárok na tuto slevu, musí být její výdaje vyšší neţ 50 000 EUR za rok a to v rámci EHP. 

Tato daňová pobídka je omezena tím, ţe daná společnost jiţ nemůţe obdrţet daňovou úlevu stejného charakteru 

v jiném státě. Nevyuţité daňové úlevy, mohou být převedeny do budoucích let. Případně, pokud slevu nelze 

absorbovat v předchozím účetním období, můţe společnost uplatnit nárok na finančním úřadě na zaplacení 

přebytku. 

                                                 

11 Dostupné z www.businessinfo.cz, 2010. 

http://www.businessinfo.cz/
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Irsko navíc dlouhodobě (od roku 1998) podporuje plány obnovy městských a vesnických částí. Existuje 

mnoho schémat obnovy pro určené oblasti, kde jsou pouţity kombinace pobídek typu zrychlených odpisů  

a úlevy z dvojího nájemného. Aby subjekt získal oprávnění, musí během určeného období vynaloţit kapitálové 

náklady ke zrychleným odpisům, nebo uzavřít smlouvy o pronájmu: 

 pro průmyslové a komerční prostory v rámci schématu obnovy města 1998 (Urban Renewal 1998 

Scheme),  

 pro průmyslové a komerční prostory v rámci schématu obnovy venkova 1998 (Rural Renewal 1998 

Scheme),  

 pro plán městské obnovy 2000
12

 (Urban (Town) Renewal 2000 Scheme). 

 

Lhůty, ve kterých musí být investiční výdaje vynaloţeny, byly rozšířeny po schválení státních podpor 

EU do 31. 7. 2008. 

Většina schémat obnovy určitých oblastí opravňuje k opatřením bezplatných odpisů pro majitele 

pozemků, lišící se od 50 % do 100 % nákladů na průmyslové budovy nebo provozovny, případně počáteční 

náklady, obvykle ve výši 50 % jak pro nájemce, tak pronajimatele. Vyrovnávací poplatky neplatí pro budovy  

ve speciálních pobídkových oblastech, pokud se zdanitelná událost objeví po více neţ 13 letech od doby, co byly 

náklady vynaloţeny. 

Dvojí příspěvek na nájemné je omezen všemi schématy po roce 1998 a není dostupný ve schématu 

dublinských přístavních čtvrtí (Dublin Docklands Scheme), schématu obnovy města 1998 a schématu obnovy 

venkova 1998.
13

 

 

Itálie 

 

 Italská vláda je vůči přílivu zahraničních investic vstřícná, avšak investoři se musí potýkat s mnoha 

byrokratickými poţadavky a průtahy, neboť jsou podrobeni detailním a dlouhým procedurám přezkoumání.  

Toto můţe být chápáno jako překáţka pro vstup zahraničního kapitálu.
14

 

 

Státní podpora investic, např. formou daňových úlev, je směrována především na podporu rozvoje 

ekonomicky zaostávajících jiţních regionů. Společnosti nacházející se v krizí postiţených oblastech na jihu Itálie 

(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Publia, Sardinia a Sicíly) mají nárok na slevu na dani 

s ohledem na jejich investice do nového obchodního majetku v období let 2007 - 2013 (např. do strojů, vybavení, 

software a patentů na nové technologie nebo do nových výrobních systémů). Nicméně, sleva na dani není  

k dispozici pro společnosti, které vykonávají finanční a pojišťovací činnosti, rybolov, anebo společnosti 

zabývající se uhlím, ocelí nebo výrobou syntetických vláken.  

 

Od 1. 7. 2009, byly zavedeny daňové pobídky na investice do průmyslových aktiv pro subjekty,  

které vytvářejí příjmy z podnikání. Daňová pobídka je ve formě odpočtu ze zdanitelného příjmu, rovnající  

                                                 

12 Plán městské obnovy 2000 je zaměřen na města s 500 – 6000 obyvateli. 
13 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
14 Dostupné z www.businessinfo.cz, 2010. 

http://www.businessinfo.cz/
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se 50 % hodnoty investic, které byly v daňovém přiznání a vztahují se k daňovému období 2010. Hlavní rysy 

daňových pobídek jsou tyto: 

 Kvalifikovaná aktiva jsou stroje a zařízení. 

 Aktiva mohou být zakoupena nebo pořízena formou finančního pronájmu v období mezi 1. 7. 2009  

a 31. 6. 2010. 

 Pobídka je zrušena, pokud je tento majetek převeden na 3 osobu, nebo pouţit pro účely nesouvisející 

s podnikatelskou činností, dříve neţ uplyne druhé zdaňovací období po nákupu. 

 

Dále je v období 2007 aţ 2009, poskytnuta společnostem 10% sleva na dani související s náklady  

na VaV. Sleva na dani se zvyšuje na 15 % v případě, ţe se náklady vztahují k dohodě podepsané mezi 

společností a universitou nebo veřejnou výzkumnou institucí. Celková výše nákladů, ze které se počítá sleva  

na dani, nesmí přesáhnout 15 milionů EUR za rok/ na společnost.  

 

Taky Itálie po vzoru jiných evropských zemí zavedla v roce 2005 reţim tonáţní daně. Daňoví poplatníci 

se musí rozhodnout pro reţim tonáţní daně do 3 měsíců od počátku prvního daňového období. Volba  

je neodvolatelná po dobu 10 let a můţe být obnovena. 

  Podle tohoto reţimu bude zdanitelný příjem stanoven pouţitím denních koeficientů s ohledem na tonáţ 

(nosnost) a stáří dané lodě. Kapitálové zisky a ztráty z lodí, na které se tonáţní daň vztahuje, jsou zahrnuty  

do takto určených příjmů. Avšak pokud se prodej týká lodě, která jiţ byla vlastněna poplatníkem v období před 

prvním pouţitím reţimu tonáţní daně, pak bude částka rovnající se rozdílu mezi přijatým plněním a historickými 

náklady (které jsou očištěné o přijaté odpisy) přidána ke zdanitelnému příjmu. 

 

Pro kvalifikované společnosti byl vytvořen i reţim zrychlených odpisů, který však na konci roku 2007 

zanikl. Zrychlené odpisy byly uplatňovány u hmotného majetku v roce svého uvedení do provozu  

a v následujících 2 letech. Obvyklý odpis mohl být zvýšený aţ na dvojnásobek. Mezi další pobídky, které byly 

na konci roku 2006 zrušeny, patří: podpory zaměstnanosti, podpory VaV a sníţená sazba korporátní daně  

pro nově zaznamenané společnosti.
15

 

 

Lucembursko 

 

Lucembursko je známé svou transparentností, snahou o maximální stabilitu a zachování určitých 

komplementárních výhod, jako je nízká míra zdanění a rozličné formy státní podpory podnikání. Riziko 

investování kapitálu do země má obecný charakter stejně jako v ostatních hospodářsky vyspělých zemích.
16

 

 

Tak jako v jiných zemích i Lucembursko má k dispozici mnoho pobídek různého typu. Mezi jejich 

pobídky patří i speciální zrychlené odpisy, které jsou dovoleny u investic, jejichţ cílem je umoţnit zdravotně 

postiţeným osobám pracovat, nebo jsou zaměřeny na ochranu ţivotního prostředí, úspory energie či sníţení 

mnoţství odpadu. Podmínkou je, ţe pořizovací nebo výrobní náklady investic musejí být alespoň 2 400 EUR 

                                                 

15 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
16 Dostupné z www.businessinfo.cz, 2010. 

http://www.businessinfo.cz/


13 

(bez DPH), ale povolená odpisová částka nesmí překročit 60 % pořizovacích či výrobních nákladů daných aktiv. 

Odpisy mohou být přijaty během roku, kdy byla investice učiněna nebo v  následujících čtyřech letech. 

 

V zemi jsou dále dostupné dva druhy daňových investičních slev, které jsou pouţívané na určité 

investice do majetku pořízeného během roku a pouţité v Lucembursku. Zaprvé si společnosti mohou odečíst  

ze své korporátní daně částku rovnající se 12 % „dodatečných investic“
17

 do určitých aktiv, např. do hmotného 

odpisového majetku (vyjma budov, zvířat, minerálních a fosilních loţisek).  

Zadruhé si společnosti mohou odečíst z korporátní daně částku rovnající se 6 % celkové pořizovací 

ceny investic do určitých aktiv během daného roku. Pokud celkové investované částky v jednom roce přesahují 

částku 150 000 EUR, je odpočet omezen na 6 % ze 150 000 EUR a jakákoli částka nad, se počítá z 2 %. 

Oprávněnými aktivy jsou hmotná odpisová aktiva (kromě budov, zvířat, loţisek…), teplárny a kanalizační 

systémy v hotelích a určité budovy, vyuţívané pro sociální účely. U investic, které jsou způsobilé pro zrychlené 

odpisování, se tato procenta zvyšují na 8 % a 4 %. Tato zvýšená daňová sleva je poskytována jako doplněk  

ke zrychleným odpisům.  

Zmíněné slevy na dani musí být pouţity u daně z příjmů a to v roce, kdy byla investice uskutečněna. 

Náhrada u daně z příjmů není udělena, pokud sleva přesáhne daň. Tento přebytek však můţe být pouţit 

v následujících 10 letech. 

 

Jiná sleva na korporátní dani je poskytována pro společnosti investující do audio-vizuálního sektoru. 

Musí se jednat o investici, na kterou je vydán certifikát, neboť výše slevy je uvedena na daném certifikátu. 

 

 Nové podniky a obchodní činnosti, které jsou povaţovány za nezbytné pro růst národního hospodářství, 

mohou dosáhnout částečného osvobození od daně během 8 let, za předpokladu, ţe si tyto podniky nekonkurují 

s jinými podniky. Výše osvobození závisí na typu a velikosti investice do pozemků, budov a zařízení a nesmí 

překročit 25 % zisků z této nové činnosti.  

 

Další pobídkou jsou investiční certifikáty vydávané na investice do rizikového kapitálu. Cílem  

je financovat podniky, které vyuţívají finančních prostředků k zavádění nových technologií nebo způsobů 

výroby. Společnosti vydávající tyto investice mají nárok na slevy z korporátní daně, která je omezena na  

5 milionů EUR za investice a nesmí překročit 30 % zdanitelných příjmů poplatníka. 

 

 Podle podmínek zákona a právních předpisů mohou dále společnosti ţádat o úlevy na dani za náklady 

na školení zaměstnanců. Sleva se rovná 10 % způsobilých nákladů na vzdělávání.  

 

V průběhu roku 2004 byly v Lucembursku stanoveny dvě nové pobídky. 22. 3. 2004 byl ze zákona 

ustanoven atraktivní právní a regulační rámec pro Securitization vehicles v Lucembursku. Securitization vehicles 

můţe mít buďto formu společnosti nebo fondu provozovaného manaţerskou společností (a můţe být regulován 

nebo neregulován v závislosti na tom, zda se jedná o veřejné nebo průběţné vydávání cenných papírů).  

                                                 

17 Do konce roku 2008 si společnosti mohly odečíst částku rovnající se 10 % dodatečných investic. Dodatečné investice 

můţeme vyjádřit jako rozdíl mezi účetní hodnotou určitých aktiv na konci účetního období, zvýšené o znehodnocení těchto 

aktiv za rok, a referenční hodnotou. Referenční hodnota je průměrná hodnota aktiv stejné kategorie, spočítaná z pěti předešlý 

let. Celková výše referenční hodnoty by měla být aspoň 1 850 EUR. 
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Securitization vehicles jsou společnosti, které podléhají korporátní dani. Nicméně, provedené platby 

shodné se „závazky“, udělené investorům jsou obecně od daně odpočitatelné. Závazky, mohou zahrnovat 

dividendy a platby úroků, a proto můţe dojít ke sníţení základu daně aţ k nule. Dále je Securitization vehicles 

osvobozeno od daně z čistého jmění a není předmětem ţádných pravidel nízké kapitalizace. Také vedení sluţeb 

poskytované Securitization vehicles je od DPH osvobozeno. 

15. 6. 2004 byl zákonem stanoven reţim rizikového kapitálu/ priváte equity vehicle, známý také jako 

SICAR.
18

 Reţim byl zaveden s cílem usnadnit získávání finančních prostředků a investic. SICAR můţe mít 

formu obchodní společnosti, musí být řízen z Lucemburska a musí mít minimální kapitál ve výši 1 milionu EUR. 

Existují také další poţadavky na získání statutu SICAR, včetně kontroly finanční autoritou.  

SICARs obecně plně podléhají korporátní dani. Nicméně jejich příjmy z převoditelných cenných papírů 

(jako např. dividendy a kapitálové zisky) jsou od daně osvobozeny. Jejich vyplacené dividendy jsou osvobozeny 

od sráţkové daně. A také manaţerské sluţby poskytované SICAR, které podléhají dozoru CSSF, jsou 

osvobozeny od DPH. 

 

Další pobídkou, která je ve sledovaném období 2004 – 2010 v Lucembursku poskytována, je speciální 

daňový reţim pro holdingové společnosti na základě zákona vydaného v roce 1929. Evropská komise však 

zjistila, ţe tento reţim porušuje pravidla státní podpory. V reakci na toto zjištění byl lucemburským parlamentem 

schválen 13. 12. 2006 nový zákon, který stanoví, ţe: 

 Reţim holdingových společností je zrušen s účinností od 1. 1. 2007 a ţádné nové holdingové 

společnosti nemohou být po 20. 7. 2006 do reţimu začleněny. 

 Holdingové společnosti existující po 20. 7. 2006 mohou i nadále těţit z  toho reţimu během 

přechodného období od 1. 1. 07 aţ do 31. 12. 2010. 

 

Během přechodného období, musí být kaţdá holdingová společnost, kaţdý rok zkontrolována, neboť 

tím získá certifikát. Tento získaný certifikát musí nechat k nahlédnutí daňovému úřadu, aby mohla z  reţimu těţit 

i nadále.  

Holdingové společnosti jsou obchodní společnosti. Aby tyto společnosti mohly těţit z reţimu, nesmí 

vykonávat ţádnou vlastní obchodní činnost a ani nesmí obchodovat s veřejností. Jsou jí povolené činnosti, jako 

je např.: tvoření půjček nebo poskytování záruk společnostem, ve kterých má holdingová společnost „přímou  

a významnou účast“ a majetek a vyuţívá určitých patentů. Portfolio holdingové společnosti můţe zahrnovat 

lucemburské státní nebo zahraniční veřejné dluhopisy. 

Holdingové společnosti obecně podléhá pouze úpisové dani. Dividendy vyplácené holdingovými 

společnostmi nepodléhají sráţkové dani. 

Některé holdingové společnosti s čistou hodnotou majetku alespoň 24 milionů EUR, můţe vyuţívat 

speciální daňový reţim, známý jako „Reţim holding milliardaire“. Holdingové společnosti „Milliardaire“  

jsou osvobozeny od daně z předplatného a místo toho platí speciální příjmovou daň, která se počítá podle 

vydaných dividend, úroků z cenných papírů, poplatků a dalších odměn placených ředitelům, komisařům  

a likvidátorům, sídlícím méně neţ 6 měsíců v Lucembursku.  

                                                 

18 SICAR = Société d´investissement en capital á risqué 
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Ve zkoumaném období, s účinností od 1. 1. 2008, bylo pro kvalifikované společnosti dále poskytnuto 

80 % osvobození na oprávněné příjmy a zisky z tzv. intelektuálního kapitálu. 80 % osvobození od daně  

se vztahuje na "čisté kladné" příjmy určitých typů intelektuálního kapitálu, zahrnující softwarová autorská práva, 

patenty, ochranné známky, servisní známky, názvy domén, vzory a modely. Aby měly společnosti na tento reţim 

nárok, musí být intelektuální kapitál nabyt nebo rozvinut po 31. 12. 2007.  

Náklady, amortizace a odpisy, které se ekonomicky vztahují k intelektuálnímu kapitálu, musí být 

zachyceny v rozvaze společnosti a také zahrnuty ve výkazu zisků a ztrát jiţ od prvního roku, od kterého  

si společnost přeje těţit z tohoto reţimu.
19

 

 

Německo 

 

V Německu není zavedeno speciální zákonodárství, které by upravovalo investiční aktivity zahraničních 

společností. Ekonomickým řádem je zaručena zásada svobody v ţivnostenském podnikání, a proto tedy mají 

zahraniční investoři stejné postavení, jako tuzemští podnikatelé. Je-li pro výkon určité činnosti zapotřebí zvláštní 

povolení, musí zahraniční i němečtí podnikatelé splnit totoţné poţadavky, které jsou jim kladeny. Zahraniční 

investoři tedy nemají nárok na ţádné jiné pobídky či úlevy, neţ které mohou získat německé společnosti.
20

 

 

Mezi daňové pobídky patří moţnost zrychlených a dodatečných odpisů. Zrychlené odpisy mohou být 

pouţity místo běţných odpisů. Zrychlené odpisy jsou k dispozici aţ do výše 10 % v roce oprav a v následujících 

9 letech z důvodu modernizace a udrţovaní budov umístěných v oblastech označených jako rozvojové oblasti  

a u budov uznaných jako historické památky. Pro opatření, která začala platit po 31. 12. 2003, jsou moţné pouze 

odpisy do výše 9 % v roce, kdy byla modernizace provedena a následujících 7 letech a aţ 7 % v následujících  

4 letech. 

Dodatečné odpisy mohou být pouţity navíc k lineárním odpisům, výrobním odpisům a v některých 

případech také k degresivnímu odepisování.  

Dodatečné odpisy jsou určeny pro společnosti, jejichţ čistá aktiva jsou maximálně ve výši  

335 000 EUR (tato výše se v průběhu sledovaného období měnila, v letech 2004 - 2007 tato maximální částka 

činila 204 517 EUR, v roce 2008 to bylo 235 000 EUR a od roku 2009 je to 335 000 EUR) a aţ do výše 20 % 

nákladů na pořízení nebo výrobu nového movitého majetku. Tyto odpisy jsou poskytovány v roce pořízení nebo 

výroby a v následujících 4 letech (20 % pro kaţdý rok), za předpokladu, ţe nově pořízený majetek zůstane 

v drţení tuzemské stálé provozovny alespoň 1 rok.  

Dále si tyto společnosti mohou odečíst aţ 40% z očekávaného, budoucího majetku (zisku)  

nebo výrobních nákladů na budoucí odepisovatelný majetek, v maximální výši 154 000 EUR (od roku 2008  

se tato částka navýšila na 200 000 EUR). Rezerva bude zdaněna, jakmile se schéma pravidelných odpisů začne 

aplikovat na nový majetek. V případě, ţe aktiva nejsou získána nebo vyrobena v poţadované lhůtě, pak dříve 

udělaný odpočet musí být zpětně vrácen ke zdanitelným příjmům daňového období, pro které byl odpočet 

ohlášen. 

                                                 

19 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
20 Dostupné z www.businessinfo.cz, 2010. 

http://www.businessinfo.cz/
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Pokud je pouţit dodatečný odpis, pak není dovolena metoda degresivního odpisu. V případě akumulace 

zrychlených odpisů a dodatečných odpisů, můţe být zvolen na straně aktiv pouze jeden druh odpisů. 

 

Jako další pobídku Německo poskytuje pro mezinárodní lodní společnosti reţim tonáţní daně. 

Německu, můţe být umoţněno hlásit jejich zdanitelný příjem (pro účely korporátní a obchodní daně) z provozu 

lodí v mezinárodní dopravě, jako určité procento tonáţe těchto lodí. Reţim můţe být ukončen poplatníkem daně 

po prvních 10 letech, pokud se k tomu poplatník rozhodne, nemůţe pak tento reţim pouţívat dalších 10 let. 

Od účetního období, ve kterém se společnost rozhodla pro reţim tonáţní daně, je zdanitelný příjem 

počítán vynásobením příjmů, které odpovídají všem způsobilým operacím, na 100 tun čisté tonáţe a podle počtu 

dní, po které je plavidlo řízeno lodní společností. Příjem se pohybuje v rozmezí 0,23 aţ 0,92 EUR, tento příjem 

se odvíjí od celkové tonáţe lodi (viz tabulka č. P.5).  

 

Tabulka č. P.5 Zdanitelný příjem podle čisté tonáže 

Čistá tonáž (váha) 
EUR na den/ 

za loď na každých 100 tun 

100 – 1 000 0,92 

1 001 – 10 000 0,69 

10 001 – 25 000 0,46 

25 000 – 0,23 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů knih European Tax Handbook 2004 – 2010. 

 

Další podmínkou pro vyuţívání reţimu tonáţní daně je, ţe pouţívání lodí musí probíhat na území 

Německa, výjimkou je, pokud jsou lodě vyuţívány k vlečení nebo záchraně, průzkumu přirozených zdrojů  

nebo k měření energetických zásob pod mořským dnem.
21

 

 

Nizozemsko 

 

Nizozemsko náleţí k zemím s vyspělou trţní ekonomikou, která má zájem o mezinárodní obchod  

a investice (domácí i zahraniční). Proto se snaţí investorům vytvářet příznivé podnikatelské prostředí, jenţ  

by je do země mělo přilákat.  

 

Nizozemsko tak pro své investory vytváří řadu odpočtů, jimiţ se jim snaţí pomoci uspět na trhu.  

V Nizozemsku je obecně investiční odpočet udělen malým investicím do majetku a vypočítá  

se jako určité procento z investice. Majetek, určený k pouţití ve stálé provozovně v cizině, nebo ten který  

je dán dispozici někomu jinému, je nezpůsobilý. Nezpůsobilé jsou dále také investice do pozemků, obytných 

domů, osobních aut, cenných papírů, goodwillu, koncesí, zvířat a některých dalších poloţek. Za způsobilý 

můţeme povaţovat samostatně vytvořený majetek. Odpočet je k dispozici pouze v případě, ţe se celkové roční 

způsobilé investice pohybují v rozmezí od 2 200 EUR do 300 000 EUR (v roce 2010; jak se pohybovaly částky 

v letech předešlých, viz European Tax Handbook). Částky investičních odpočtů jsou uvedeny v tabulce č. P.6. 

                                                 

21 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
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Tabulka č. P.6 Investiční odpočty v roce 2010 

Investované částky (EUR) Odpočet 

do 2 200 0 

2 200 - 54 000 38 % z investované částky 

54 000 – 100 000 15 120 EUR  

100 000 – 300 000 15 120 EUR – 7,56 % z investované 

částky nad 100 000 EUR 

300 000 a více 0 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů knih European Tax Handbook 2004 – 2010. 

 

Pokud byl v daňovém období majetek v hodnotě přesahující 2 200 EUR, na který byl poskytnut 

investiční odpočet, odcizen, pak je procento odpočtu, které bylo tomuto majetku uděleno, zahrnuto  

do zdanitelného příjmu (pouţívá se prodejní cena, případně původní pořizovací investiční náklady, pokud jsou 

niţší). Toto ustanovení platí pouze v případě, ţe dojde k odcizení do 5 let, kdy byla investice provedena. 

 

Kromě obecného investičního odpočtu, jsou poskytovány i odpočty přímo vymezené na určité oblasti. 

Odpočet na investice do energetických úspor se vypočítá jako procentní sazba z pořizovací ceny celkové roční 

investice. V případě, ţe způsobilá investice přesahuje částku 2 200 EUR (v roce 2010, v sledovaném období 

předchozích let byla tato částka stanovena i na 2 000 EUR, resp. 2 100 EUR), pouţívá se jednotné sazby ve výši 

44 %. Odpočet je nulový, pokud investice přesahuje 113 milionů EUR.
22

 

Odpočty na investice do ţivotního prostředí jsou poskytnuty na investice, které chrání ţivotní prostředí, 

jsou uvedeny v nařízení a pokud je investice vyšší neţ 2 200 EUR (v roce 2010). Odpočet je ve výši 40%, 30%, 

nebo 15% z investice, v závislosti na typu investice. Pro rok 2010 je odpočet dočasně zvýšen na 60%, 50%  

nebo 35% u společnosti, které splňují podmínky tuzemských směrnic, ale implementují evropské nařízení 

(European crisis aid). Maximální odpočet daně v tomto případě činí 500 000 EUR. Nicméně, odpočet  

se nevztahuje na společnosti, které se rozhodnou pro odpočet u investic do energetických úspor. U odpočtu  

na investice do ţivotního prostředí došlo v roce 2010 k několika změnám. Ve sledovaném období předchozích 

let (2004 – 2009) byly některé jeho podmínky stanoveny jinak (viz European Tax Handbook). 

Ve sledovaném období let 2004 a 2005 mezi odpočty patřily i odpočty na investice do filmu. Tento 

odpočet byl schválen Evropskou komisí na rok 2004 a později prodlouţen i na rok 2005. V rámci tohoto reţimu, 

byl po schválení ministerstvem hospodářských věcí, udělen odpočet ve výši 47 % u investice do filmu, která byla 

vyšší neţ 2 000 EUR. Odpočet se vypočítal, jako procento z výrobních nákladů. Maximální výše odpočtu byla 

omezena na niţší účetní hodnotou filmové společnosti a 25 000 EUR za kalendářní rok. Odpočet se nevztahoval 

na společnosti, které se rozhodly pro obecný investiční odpočet. 

 

Další pobídkou je sníţení daně ze mzdy, které je poskytováno zaměstnavatelů, pokud jde o mzdy 

vyplacené zaměstnancům, kteří vykonávají určité činnosti v oblasti VaV. Sníţení daně se v roce 2010 rovná  

50 % (64 % pro začínající společnosti, které vyvíjejí technologické produkty) příslušných mzdových nákladů, 

avšak maximálně do výše 220 000 EUR (v roce 2011 - 110 000 EUR) a 18 % z jakéhokoli přebytku. Maximální 

                                                 

22 V letech 2004 – 2009 výše investice, aby byl odpočet nulový, postupně rostla od 106 milionů EUR aţ do 111 milionů EUR. 
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částka na zaměstnance nebo účetní jednotku je 14 miliónů EUR (8 miliónů EUR v roce 2011)
 23

. Kvalifikované 

činnosti musí být v Nizozemsku systematicky organizovány a jsou přímo a výhradně zaměřené na technický  

a vědecký výzkum nových technických, fyzických produktů nebo výrobních procesů. Od roku 2008, příjmy 

vytvořené z kvalifikovaných VaV aktivit mohou být způsobilé pro pouţití v reţimu innovation box. 

 

Následující pobídka se nazývá free depreciation and amortization. Free depreciation jsou povoleny  

u aktiv, které jsou důleţité pro ochranu ţivotního prostředí (tyto aktiva jsou určena vládou). Dále tam patří ještě 

aktiva, která jsou pouţívána k produkci v určitých regionech (určených vládou) a aktiva, která mají vysokou 

technologickou hodnotu, nebo jsou uţívána ve VaV (určeno vládou). 

Inovační technologie ve formě nehmotných aktiv, jako jsou koncese, licence a know-how, můţou být 

free amortization, pokud jsou aktiva převedena do Nizozemí. 

 

Reţim tonáţní daně patří také k pobídkám nabízeným Nizozemskem. Tento reţim se aplikuje  

na společnosti provozující lodní přepravu. Reţim se vztahuje na zisky spojené s pouţíváním lodí, které jsou  

ve vlastnictví daňového poplatníka při mezinárodní námořní přepravě, námořní přepravě v souvislosti  

s vyuţíváním přírodních zdrojů, anebo při odtahových sluţbách. Podmínky reţimu jsou stanoveny tak,  

ţe uţívání lodi se musí odehrávat v Nizozemí a je třeba, aby lodě, které daňový poplatník vlastní (částečně  

nebo úplně) a provozuje s nimi charterové plavby, nesly vlajku jedné ze zemí EHP. Reţim můţe být ukončen 

plátcem daně pouze po prvních 10 letech, nebo vţdy po dalších 10 letech.  

 

Následující pobídka, která je v Nizozemsku uţívána je poměrně nová a jedná se o reţim innovation box. 

Od 1. 1. 2007 jsou licenční poplatky odvozené z vlastního patentovaného nehmotného majetku vyvinutého  

po 31. 12. 2009 (před rokem 2010 bylo datum vyvinutého majetku stanoveno po 31. 12. 2006), předmětem 

efektivní daňové sazby ve výši 5 % (dříve 10 %), za předpokladu, ţe majetek se alespoň 30 % podílí na zisku 

odvozenému z pouţívání nehmotného majetku. 5% sazba se rovněţ vztahuje na nehmotný majetek, pro který 

není ţádný patent udělen, ale který je výsledkem VaV činností, pro něţ byl vydán VaV certifikát. Od roku 2010 

jiţ neexistuje maximální částka, za kterou se uděluje 5% sazba daně.  

Oddělené zdanění příjmů z tohoto majetku je označováno, jako reţim "innovation box". Tento reţim 

není povinný a nevztahuje se na loga a ochranné známky.  

Zisky z převodu výše uvedeného nehmotného majetku jsou rovněţ předmětem 5% sazby, ale pouze 

v případě, ţe zisky překročí maximální částku, na kterou se vztahuje reţim innovation box. V případě převodu 

majetku, je maximální částka sníţena o zisk odvozený z takového převodu.  

Podle přechodného reţimu, se innovation box s ohledem na licenční poplatky, které jsou odvozeny  

od společností vyvinutých (mezi 31. 12. 2006 a 1. 1. 2010) a patentovaných nehmotných aktiv, aplikuje pouze  

na maximálně čtyřnásobek výrobních nákladů nehmotného aktiva. Nicméně toto maximum nyní rovněţ podléhá 

efektivní daňové sazbě, ve výši 5 %, zatímco přebytek je zdaněn podle obecné daňové sazby.  

 

                                                 

23 Před rokem 2010 byla sníţená daně ve výši 42 % (60 %, pokud šlo o začínající společnosti, které vyvíjely technologické  

   produkty) příslušných mzdových nákladů, avšak maximálně do výše 110 000 EUR a jakýkoli přebytek byl zdaněn sazbou  

   ve výši 14 %. I maximální částka na zaměstnance nebo účetní jednotku byla niţší, a to ve výši 8 miliónů EUR. 
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Poslední pobídka se zajímá o oblast skupinových finančních činností. Do 11. 7. 2005 si mohly 

společnosti patřící k mezinárodní skupině, na ţádost tvořit zvláštní rezervu aţ do výše 80 % způsobilých 

finančních výnosů (zejména úroků a poplatků). Podmínky byly stanoveny daňovým inspektorem. Některé ztráty, 

jako jsou ztráty ze stálých provozoven a likvidační ztráty musí být předmětem této rezervy.  

Tento reţim je zrušen se zpětnou účinností od 12. 7. 2001, ale je zachován aţ do roku 2010  

pro společnosti, které tento reţim jiţ vyuţívají. Poté budou všechny stávající rezervy přidány do zdanitelných 

zisků.
24

 

 

Portugalsko 

 

Portugalsko se řadí k zemím, které vytváří optimální podmínky pro investory v souladu  

s legislativou EU. Je zemí s velice liberální ekonomikou i vhodným evropským investičním prostředím, kde 

neexistují ţádné větší překáţky při stupu na trh.  

 

Daňové pobídky pro účely korporátní daně, jsou vysvětleny v daňových zákonech národní legislativy 

(např. jsou stanoveny v kodexu korporátní daně, statutu daňových pobídek, statutu mecenášství, speciálně 

vydaných předpisech aj.), stejně jako v legislativě uzákoněné autonomními regiony Azory a Madeira.  

Nejdůleţitější reţimy pobídek, které byly vytvořeny ve sledovaném období (2004 -2010)  

jsou popsány v následujícím textu. 

 

Podle pravidel státní podpory EU, bylo Portugalsku umoţněno uzákonit socioekonomický program, 

zaměřený na překonání strukturální zaostalosti autonomních regionů Azor a Madeiry. 

Daný průmysl, lodní doprava, mezinárodní sluţby a finančníci s licencí povolující obchod v zónách 

volného obchodu na Madeiře a ostrově Santa Maria (Azorách), mají nárok na osvobození od korportání daně. 

Tento nárok zanikne 31. 12. 2011.  

Nerezidentní společnosti (bez stálé provozovny) v Portugalsku, s výjimkou těch v zónách volného 

obchodu, odvozují příjem ze svého hospodaření (drţení cenných papírů) a jsou osvobozeni od sráţkové 

korporátní daně.  

Výjimky se vztahují na majetek rezidentů ve společnostech působících v průmyslovém parku zóny 

volného obchodu (dále jen „ZVO“) anebo v lodních společnostech. 

Aby mohla být implementována politika Evropské komise pro zónu Madeira, musí být schéma 

korporátní daně postupně vyřazeno z činnosti v následujícím pořadí: 

1. Společnosti s licencí zapsanou do roku 2003 a podnikající v průmyslovém parku zóny Madeira nebo 

v lodní dopravě, by měly být i nadále osvobozeny aţ do roku 2011. Týká se to jejich příjmů, vzniklých 

z transakcí s nerezidenty nebo subjekty zaloţenými v zóně Madeira. 

2. Společnosti splňující podmínky, které v letech 2003 aţ 2006 získaly licenci k podnikání v zóně 

Madeira, jsou zdaněny sníţenou sazbou korporátní daně ve výši 1 %, 2 % nebo 3 % v letech 2003  

a 2004, 2005, 2006 a 2007 aţ 2011,. 

                                                 

24 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
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3. Kvalifikované společnosti, které v letech 2007 aţ 2013 získávají licence k podnikánív zóně Madeira, 

jsou zdaňovány sníţenou sazbu korporátní daně ve výši 3 % v letech 2007 aţ 2009, 4 % v letech 2010 

aţ 2012 a 5 % v roce 2013 aţ 2020. 

 

Ad. 2. Společnosti splňující podmínku jsou ty, které buď vytvoří alespoň 6 pracovních míst v prvních  

6 měsících od zahájení podnikání, nebo investují alespoň 75 000 EUR do (hmotných/ nehmotných) fixních aktiv 

během prvních 2 let podnikání a vytvoří 1 - 5 pracovních míst v prvních 6 měsících od zahájení podnikání. 

Kvalifikované operace zahrnují sluţby zpracovatelského průmyslu, velkoobchodu a obchodu s nemovitostmi.  

Holdingové společnosti mají také nárok na určité výjimky a osvobození, kromě jejich příjmů z jiných 

členských států EU a portugalských zdrojů, které nejsou v ZVO Madeira.  

Sníţená sazba korporátní daně se bude vztahovat pouze na maximální základ daně, který byl vypočítán 

s ohledem na počet vytvořených pracovních míst během prvních 6 měsíců od zahájení podnikání. 

Zpracovatelský průmysl můţe dosáhnout dalšího 50% sníţení odpovědnosti, pokud splní určité podmínky navíc. 

Ad. 3. Přístup k systému je omezen pouze na společnosti, které splňují zvláštní kritéria způsobilosti,  

na základě počtu nově vytvořených stálých pracovních míst. Daňové úlevy jsou omezeny limity, které jsou 

určeny na zdanitelném základu společnosti, který se pohybuje od 2 miliónů EUR (kde se tvoří méně neţ 3 

pracovní místa) do 150 miliónů EUR (kde se vytvořilo více neţ 100 pracovních míst).  

Společnosti s licencí k provozování v rámci reţimu ZVO Madeira (z roku 2007), můţou uskutečňovat 

následující činnosti: 

 zemědělství a ţivočišná výroba, 

 rybaření, hydroponii a s tím související sluţby, 

 zpracovatelský průmysl, 

 výroba a distribuce elektřiny, plynu a vody, 

 velkoobchod, 

 doprava a komunikace, 

 obchody s realitami, 

 leasing hmotného majetku a poskytování poradenství, architektonických, reklamních a souvisejících 

sluţeb pro společnosti, 

 vzdělávací aktivity, a 

 ostatní činnosti související s veřejnými sluţbami, jako jsou umělecké, sportovní a kulturní sluţby. 

 

Reţim ZVO Madeira (z roku 2007) se nevztahuje na finanční zprostředkování a pomocné finanční 

činnosti, pojištění a pojištění pomocných činností, a také na vnitřní sluţby kaţdé společnosti (koordinace, 

pokladny a distribuční centra).  

Reţim je vhodný pro společnosti, které jiţ mají povolení působit na Madeiře v ZVO.  

V letech 2004 – 2007 byl reţim pobídek v ZVO rozšířen a zahrnoval také např. osvobození licenčních 

poplatků, poplatků za technickou asistenci, provize agenturám aj. Také bylo osvobozeno, kolkovné, obecní daň 

z nemovitosti, daň z převodu, místní poplatky jakéhokoli druhu, notářské poplatky a poplatky zapisovatelů aj. 
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Následující pobídka, kterou Portugalsko svým investorům poskytuje je tzv. smluvní daňová pobídka 

(dále jen „SDP“). SDP jsou dávány na průmyslové investiční projekty, které jsou uskutečněny do 31. 12. 2010. 

Podmínky pro jejich poskytnutí jsou následující:  

 investice musí být ve výši alespoň 4 987 978,97 EUR,  

 projekt musí být pro domácí ekonomiku povaţován za strategický záměr, a  

 projekt musí podporovat vytváření pracovních míst, růst technologické inovace a domácího vědeckého 

výzkumu.  

 

Pobídky, jeţ jsou udělovány centrální vládou, mají délku trvání maximálně 10 let, taktéţ 5% aţ 20% 

investiční daňové odpočty a osvobození od daně nebo sníţení obecní daně z nemovitosti, daně z převodu 

nemovitostí nebo kolkovného. 

Nárok na SDP mají také rezidentní společnosti v cizině (kromě ZVO) a daňové ráje, pokud se jedná  

o projekty přímých investic v konkrétních činnostech, uskutečněných do 31. 12. 2010. V projektech musí být 

proinvestováno alespoň 249 398, 95 EUR a musí vést ke zviditelnění portugalské ekonomiky. Tyto pobídky jsou 

poskytovány na dobu maximálně 5 let a zahrnují: 

 10% aţ 20% investiční daňové slevy, limitované částkou 997 595,79 EUR nebo 25% odpovědností 

daňového poplatníka ke korporátní dani, a současně zahrnují 

 úplné osvobození pro přijaté dividendy od rezidentní mateřské společnosti, pokud investice v zahraničí 

vedla k vytvoření nové nerezidentní společnosti nebo vedla k získání jiţ existující nerezidentní 

společnosti.  

 

Další pobídkou, kterou si představíme jsou daňové slevy na investice související s VaV. Tato úleva  

je pouţitelná od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010. Úleva je k dispozici pro kvalifikované výdaje na VaV. Daná částka 

je součtem: 

 základní slevy, ve výši 32,5 % (před rokem 2009 byla základní sleva ve výši 20 %) kvalifikovaných 

výdajů za příslušný rok, a 

 dodatečné slevy, která se rovná 50 % částky, o kterou kvalifikované výdaje (za příslušný rok) překročily 

průměrnou výši výdajů na VaV, jenţ byly vynaloţeny v průběhu 2 předcházejících let  

se stropem ve výši 1,5 mil. EUR (před rokem 2009 byl strop stanoven na 750 000 EUR). 

 

Všechny nepouţité slevy, mohou být převedeny dále na období 6 let. Aby bylo moţné vyuţít slevu, 

daný investor musí řádně předloţit: 

 prohlášení o shodě, vydané kontrolním orgánem, který je jmenován ministrem pro vědu, technologii  

a vysokoškolské vzdělávání, pokud jde o kvalifikované výdaje, které jsou efektivně vynaloţeny  

na VaV, a 

 roční prohlášení potvrzující příslušné platby daní a příspěvků na sociální zabezpečení. 

 

Investice do VaV a slevy na dani nemohou být pouţity souběţně s jinými podobnými daňovými 

pobídkami. 
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Portugalsko dále poskytuje zvýšené pobídky na investice do méně rozvinutých oblasti ve vnitrozemí. 

Pobídkový reţim je dostupný pouze způsobilým společnostem, podnikajícím v určených méně rozvinutých 

oblastech Portugalska. Aby měly tyto společnosti nárok na pobídku, musí mimo jiné: 

 realizovat hlavní část svých obchodních aktivit ve způsobilých oblastech (tj. je zde umístěno sídlo 

společnosti nebo místo efektivního vedení a nejméně 75 % zaměstnaneckých výdajů přidělených na tuto 

oblast), 

 zachovat investice (do dlouhodobého hmotného majetku a nemovitostí) přidělené na obchodní činnosti 

společnosti v dané oblasti po dobu nejméně 5 let, 

 zachovat nová pracovní místa po dobu nejméně 5 let. 

 

Pobídkové schéma, které platí od roku 2009, obsahuje: 

1. Sníţenou sazbu korporátní daně ve výši 15 % (namísto obecné sazby ve výši 25 %). Nové subjekty, 

které začínají působit v uvedených méně rozvinutých oblastech (od 1. 1. 2008), mají nárok na 10 % 

sazbu pro prvních 5 let provozu. Daňová pobídka je však omezena limitem 200 000 EUR na firemního 

investora, po dobu 3 let, v souladu s „de minimis“ částkami finanční pomoci stanovenými předpisy 

Evropské komise. 

2. Zrychlené odpisy, které jsou vypočteny na 130 % běţné odpisové sazby pro investiční výdaje 

nepřesahující 500 000 EUR. Investiční výdaje musí být vynaloţeny buďto na budovy a vybavení 

(kromě pozemků a lehkých osobních aut), nebo na patenty, licence a technické know-how získané MSS 

(podle právní definice EU). Odpisy u takovýchto podobných nehmotných aktiv velkými společnostmi, 

je omezeno na 25 % investičních výdajů vydaných na dlouhodobá hmotná aktiva. 

3. Osvobození zaměstnavatele od plateb sociálního zabezpečení, pokud jsou vytvořena pracovní místa 

v prvních 3 letech nové činnosti. Ve 4 a 5 roce je příspěvek sníţen na 66 %, resp. 33 %. Pro „mladé“ 

podnikatele platí úplné osvobození od plateb sociálního zabezpečení po dobu 5 let. Podmínkou  

je, ţe nově vytvořená místa musí být udrţována minimálně po dobu 5 let a musí být vázána na zásadní 

investici, nebo na člověka, který byl nezaměstnaný nebo pracuje poprvé v ţivotě. 

4. Odpočet ve výši 150 % na sociální pojištění nebo pojištění úrazu zaměstnance, který byl nezaměstnaný 

nebo je zaměstnán poprvé v ţivotě.  

5. Převod 7leté ztráty do budoucích let (namísto běţných 6 let). 

6. Osvobození od daně z převodu nemovitostí při nabývání nemovitostí souvisejících s obchodní činností 

podniku. 

 

Celkové odpisy, osvobození od daně, sníţení nebo odpočet částky podle bodu 2 – 4 a 6 nesmí 

přesáhnout maximální částku finanční podpory stanovenou Evropskou komisí, jako pomoc pro různé oblasti 

Portugalska. Daňové výhody poskytované v rámci tohoto reţimu nelze pouţívat souběţně s jinými výhodami 

stejné povahy.  

 Pobídkové schéma se v průběhu sledovaných let velmi proměnilo, např. zde přibyly některé poloţky 

pobídek (viz bod 5 a 6), jiné zmizely, změnila se výše zrychlených odpisů, peněţní limity, také výše sníţené 

sazby atd. 
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Další výhoda se vztahuje na společnosti se sídlem v Portugalsku nebo jiném členském státu EU nebo  

na země s nimiţ Portugalsko uzavřelo smlouvu o koporátní dani. U společností musí dojít k firemní reorganizaci 

(např.: fůzi, rozdělení nebo dohodě o spolupráci), aby mohly mít prospěch z následujících daňových výhod: 

 Osvobození od daně z převodu nemovitost a poplatku za převod nemovitosti pro účely fúze nebo 

dohody o spolupráci. 

 Osvobození od kolkovací povinnosti na zapracování, zvýšení kapitálu nebo obchodního majetku 

kapitálové společnosti, který je nezbytný pro korporátní reorganizaci. 

 Osvobození od právních poplatků a poplatků ze smluv vztahujících se k procesu reorganizace,  

vč. notářských potvrzení a registračních poplatků. 

 

Tyto daňové výhody se však netýkají společností se sídlem v daňových rájích, ty jsou vyloučeny. 

Společnosti, kterých se daňové výhody týkají, musí mít povolení ministerstva financí, výjimky se řeší 

individuálně, tj. případ od případu. 

 

Od roku 2006 se začaly poskytovat pobídky na vytváření pracovních míst. Tyto pobídky jsou uděleny 

společnostem, které se postaraly o vznik nových, stálých pracovních míst pro osoby mladší 30 let a pro osoby 

dlouhodobě nezaměstnané. Odpočitatelná částka je ve výši 150 % způsobilých výdajů spojených s nárůstem 

nových pracovních míst. Způsobilé výdaje zahrnují fixní odměny a příspěvky na sociální zabezpečení. 

Maximální výše roční nákladů na jednoho zaměstnance je 6 300 EUR
25

 (v roce 2008 byla částka stanovena  

na 5 964 EUR, v roce 2007 na 5 642 EUR a v roce 2006 na 5 402,6 EUR). Tento zvýšený odpočet je k dispozici 

po dobu 5 let od podepsání pracovní smlouvy.  

 

Od 1. 1. 2008 je v platnosti nová pobídka s názvem reţim obnovy městského majetku. Reţim je určen 

pro práci na obnově jiţ uskutečněných kvalifikovaných projektů. Reţim se postará o: 

 dočasné osvobození od obecní daně z nemovitosti, pokud jde o obnovu městského majetku, 

 osvobození od korporátní daně, pokud jde o příjmy, které jsou odvozeny z investičních realitních fondů, 

jejichţ majetek se skládá hlavně z obnoveného městského majetku, 

 speciální 10% sráţkovou sazbu daně z příjmů fyzických osob nebo korporátní daně; sráţková daň  

je uvalena na příjem z účasti ve výše zmíněných investičních realitních fondech,  

 obecnou daňovou výjimku pro příjem odvozený od nerezidentních subjektů a pro příjem odvozený  

od nerezidentních subjektů, které jsou z více neţ 25 % drţeny portugalskými rezidenty (portugalští 

rezidenti jsou zdaněni výše zmíněnými 10%), 

 sníţenou sazbu DPH ve výši 5 % na projekty obnovy. 

 

Ve sledovaném období (2004 – 2010) se kromě výše zmíněných pobídek, mezi ně také řadily: 

 základní daňové slevy na investice, 

 daňové slevy ve vztahu ke speciálním rezervám, a 

 fiktivní odpočty pro MSS. 

 

                                                 

25 6 300 EUR je 14ti násobek národní, minimální měsíční mzdy. 
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Poslední pobídka, kterou si v rámci Portugalska představíme je vysvětlena v legislativě, uzákoněné 

autonomními regiony Azory a Madeira (zóny volného obchodu). 

Na Azorech je obecná 25% sazba korporátní daně sníţena na 17,5 %. Sníţená je i 12,5% sazba,  

která existuje od roku 2010, na 8,75 % (v některých obcích je sazba zvýšená obecní přiráţkou). Sníţená sazba 

daně se vztahuje na společnosti, které mají na Azorech trvalé sídlo nebo je zde sídlo skutečného vedení firmy. 

Podle speciálních pravidel, určených zákonem, zde můţe daňový poplatník dále získat slevu  

na korporátní dani. Sleva je ve výši částky odpovídající procentu ze zisku, vytvořeného v podnikání  

nebo zemědělství, který byl znovu investován. Procento se liší v závislosti na lokaci, kde byla investice 

uskutečněna. Sleva je omezena a můţe být nesena dále pouze po 3 roky. Speciální pravidla dále definují vhodné 

investice a zisky způsobilé pro reinvestování. Sleva můţe být sčítána s dalšími pobídkami stejné povahy, které 

jsou v daném státě přístupné podle vnitrostátního práva. 

 

Na Madeiře je obecná sazba korporátní daně ve výši 20 % (do konce roku 2007 byla sazba stanovena  

ve výši 22,5 %). Tato sazba se uplatňuje na společnosti se sídlem vedení nebo stálou provozovnou na Madeiře. 

Není určená pro společnosti zabývající se finančnictvím, finanční správou, distribučními sluţbami atd. Ţádná  

z obcí na Madeiře neuděluje obecní poplatky. 

Národní reţim SDP byl přizpůsoben poţadavkům jednotlivých oblastí na Madeiře. Takţe SDP zde 

mohou být poskytnuty na dobu 10 let. SDP se dávají na investiční projekty provedené do 31. 12. 2010, pokud 

byly ve výši alespoň 1 745 792,63 EUR a zdají se být důleţitými ve zlepšení regionů (tj. vytváření pracovních 

míst, technologické inovace a vědecký výzkum). Projekty zahrnující investici ve výši alespoň 498 797,89 EUR 

mohou mít také nárok na pobídku, ale musí splnit podmínky nastavené regionem. Pobídky dosahují výše 10 % 

aţ 30 %, stejně jako osvobození nebo sníţení korporátní daně, obecní daně z nemovitosti, daně z převodu 

nemovitostí a kolkovného.
26

 

 

Rakousko 

 

 Rakousko je zemí s rozvinutým ekonomickým a stabilním právním prostředím. Všem zahraničním 

investorům nabízí výhodné podmínky pro vstup na trh. 

 

Pokud jde o rakouské, soukromé nadace, které podléhají neomezené daňové povinnosti z korporátní 

daně, tak u nich byly do roku 2000 mnohé poloţky příjmu od daně osvobozeny. Od 1. 1. 2001 do 17. 6. 2009 

jsou od účasti na dani osvobozeny jen dividendy domácích soukromých nadací. Pokud jde o dividendy 

zahraničních nadací, tak ty mohou vyuţít pouze úlevy ze sráţkové daně v rámci daňové smlouvy. Dividendy 

přijaté soukromými nadacemi po 18. 7. 2009 se dále řídí na základě obecných podmínek. 

 

Úrokové výnosy z domácích i zahraničních vkladů nebo jiných nároků vůči bankám, cenným papírům, 

podílům na investičních fondech aj. jsou předmět sníţené korporátní daně ve výši 12,5 %. Kapitálové zisky 

z převodu akcií jsou rovněţ zdanitelné ve sníţené sazbě daně, pouze pokud má soukromá nadace v drţení 

podstatnou část akcií v období posledních 5 let. Skryté rezervy, které mohou vzniknout při takovém to drţení 

                                                 

26 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
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akcií, mohou být započítány proti nákladům na pořízení podílu, který byl zaplacen ve stejném období nebo  

do 12 měsíců od převodu akcií. 

 

Rakousko ve své zemi dále podporuje VaV, vynalézání a vzdělávání zaměstnanců formou příspěvků. 

Příspěvek na vynalézání je poskytován na vynaloţené náklady na výzkum a experimentální vývoj. Kromě  

toho se příspěvek na vynalézání poskytuje na rozvoj nebo zlepšení hodnotných vynálezů pro rakouskou 

ekonomiku, s výjimkou administrativních a distribučních nákladů. Hodnota vynálezu pro rakouskou ekonomiku 

musí být prokázaná certifikátem úřadu federálního ministra pro hospodářské záleţitosti (the Federal Minister for 

Economic Affairs). Toto osvědčení se nevyţaduje v případě, ţe je vynález jiţ chráněný podle patentového práva. 

Jako obecné pravidlo platí, ţe maximální příspěvek na vynález je 25 % nákladů na VaV. Zvýšený příspěvek  

na vynalézání, aţ do výše 35 %, se aplikuje na ty náklady, které přesáhly aritmetický průměr všech nákladů 

vynaloţených v posledních 3 fiskálních obdobích. Kromě toho je ještě poskytován příspěvek ve výši 25 % (před 

rokem 2006 byl poskytován příspěvek ve výši 15 %) v případě některých výzkumných a experimentálních 

činností prováděných v rámci společnosti. Případně lze získat dalších 8 % z výdajů na VaV, jako prémii  

na vynálezy. Pokud nastane skutečnost, ţe si společnost objedná výzkumný projekt ze zdrojů jiné výzkumné 

instituce, tak je jí přiznán příplatek ve výši 25 % nákladů. Příspěvek je však omezen částkou ve výši maximálně 

100 000 EUR za rok.  

Do roku 2007, byly tyto příspěvky uplatňovány pouze na výdaje rakouských společností. Od roku 2007, 

můţe být tento přípěvek vyplácen jak rezidentním společnostem, tak stálým provozovnám umístěným v zemích 

EHP. 

 

Příspěvek na vzdělání se uděluje, pouze pokud jde o náklady vynaloţené na vzdělávání a školení 

zaměstnanců. Výše příspěvku se rovná 20% nákladům, které přímo souvisejí se vzděláváním, coţ znamená,  

ţe např. cestovní náklady nemají na tuto úlevu nárok. Pouze výdaje, vyplacené institucí poskytující vzdělávání  

a odbornou přípravu, jsou obecně vzaty v úvahu. Výdaje na vzdělávání a odbornou přípravu v rámci společnosti, 

mohou být také zvaţovány za předpokladu, ţe nepřekročí denní strop ve výši 2 000 EUR. Výše příspěvku musí 

být potvrzena v daňovém přiznání. Dále můţe být ještě získána prémie ve výši 6% nákladů na pokročilé vzdělání 

a další odbornou přípravu zaměstnanců.
27

 

 

Řecko 

 

Přes snahu Řecka vytvořit příznivé podmínky pro příliv zahraničního kapitálu, není země pro investory 

stále dostatečně atraktivní. Negativními faktory je byrokracie, poměrně dost sloţitý postup při zakládání 

podniků, platný i pro řecké subjekty a neexistence obchodního rejstříků (Řecko je poslední zemí Eurozóny,  

která ho doposud nemá).
28

 

 

Řecko má komplexní řadu pobídek, které jsou dostupné jak pro řecké investory tak pro zahraniční 

investory, jenţ se podílejí na řeckém podnikání.  

                                                 

27 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
28 Dostupné z www.businessinfo.cz, 2010. 

http://www.businessinfo.cz/
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První daňová pobídka, kterou si představíme je upravená podle zákona č. 3522/2006. Podniky dělající 

oprávněné investice, můţou poţadovat sníţení svých zdanitelných příjmů. Pro účely měření pobídek je Řecko 

rozděleno do 3 teritorii (A-C) takto: 

 oblast A je oblastí prefektury Atiica a Thessaloniki, s výjimkou obchodních průmyslových zón  

a ostrovů dvou prefektur, které patří do oblasti B; 

 oblast B je zeměpisnou a správní oblastí Thessaly, Jiţního Egejského moře, Jónského moře, Kréty, 

Střední Makedonie, západní Makedonie a středního Řecka; a 

 oblast C je zeměpisnou a správní oblastí východní Makedonie a Thrace, Epirus, Severního Egejského 

moře, Peloponésu a západního Řecka. 

 

Částka, o kterou je daň sníţená se pohybuje v rozmezí od 20 % do 40 % (extra příplatek 10 % se dává 

malým podnikům a 20 % velmi malým podnikům) pořizovací ceny daného majetku, v závislosti na povaze 

investice a oblasti, ve které se investice uskutečnila.  

 

V letech předcházejících roku 2006 byly výše zmíněné teritoria rozděleny jinak. Byly rozděleny do čtyř 

teritorií, které zahrnovaly jiné oblasti prefektur. I osvobození od daně se pohybovalo v jiných částkách  

(50 % - 100% z pořizovací ceny daného majetku).  

 

Další pobídku, kterou si představíme, je zvláštní reţim tonáţní daně. Reţim tonáţní daně platí  

na odvozené zisky, které plynou řeckým společnostem z provozování vlastních lodí, registrovaných pod řeckou 

vlajkou. 

Osvobození od daně se vztahuje na příjmy z provozu lodi, zisk z prodeje a příjmy z pojistných škod.  

Tonáţní daň se posuzuje na základě kapacity a stáří plavidla. Osvobození od daně nebo sníţení daně  

je poskytováno za určitých okolností (např. kdyţ byla loď postavena nebo opravena v Řecku). Kromě toho, 

odvětví námořní dopravy má výhodnější podmínky financování, jisté pobídky se předpokládají u modernizace  

a rozvoje loděnic.  

 

Následující pobídkou jsou daňové výjimky určené pro úřady lodních společností. V souladu s politikou 

EU, byly daňové výjimky určené pro úřady zaloţené po 1. 1. 2002, zákonem z roku 1989 zrušeny. Pro existující 

úřady ode dne 31. 12. 2001, byla osvobození zrušena od 1. 1. 2006. Zrušení nemá vliv na úřady lodních 

společností, které pouţívají daňové pobídky podle zákonů č. 27/75 a č. 378/2005 (zákon 3427/2005 a oběţník 

POL 1228/20.09.2002). 

Nové úřady, stejně jako ty stávající, u nichţ je reţim daně zrušen od 1. 1. 2006, podléhají (od roku 

2006) těmto pravidlům: 

 Výlučným úkolem úřadů je poskytování sluţeb ředitelství a jiným přidruţeným subjektům v zahraničí; 

sluţbami je myšleno poradenství, účetnictví, kontrola jakosti, navrhování kontraktů a studií, marketing 

a reklama, zpracování dat, shromaţďování informací, VaV,. 

 Rozhodnutí ministra financí je nezbytné k tomu, aby se kanceláře kvalifikovaly pro uţívání reţimu. 

 Hrubý příjem úřadů se vypočítá přidáním domnělého procentuálního zisku, který se aplikuje na náklady 

zahrnující znehodnocení a nezahrnující daň z příjmu. 
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 Sazba zisku je poskytnuta ministerským rozhodnutím na základě návrhu příslušného výboru a nemůţe 

být niţší neţ 5%. 

 Nepřímé daňové výjimky jiţ nebudou pouţívány (celní poplatky). 

 Úřady musí zaměstnat aspoň 4 zaměstnance. 

 

Řecké společnosti, které splňují výše uvedené podmínky, se mohou rozhodnout pro uplatňování daného 

reţimu pobřeţních úřadů. 

 

 Další pobídka je určena pro pobřeţní strojírenské společnosti a stavební společnosti. Pobřeţní 

strojírenské společnosti a stavební společnosti, které realizují projekty mimo Řecko, získají výhodu, která se týká 

úplného osvobození od daní, pokud: 

a) jejich zaměstnanci jsou alespoň ze 4/5 řeckého původu a současně alespoň 3/5 v kaţdé zaměstnanecké 

třídě, 

b) mají uloţenou zvláštní jistinu u uznávané banky v Řecku, a  

c) dováţí v celkovém objemu minimálně 50 000 USD ročně na pokrytí nákladů. 

 

Následující pobídka je vymezena pro zahraniční investory. Ti jsou podle zákona č. 2687/1953 chráněni 

proti zvyšování sazeb daní z příjmů z nerozděleného zisku. Tato ochrana je dána pro prvních 10 let od zaloţení 

společnosti. Kromě toho, existují sníţení, nebo úplné osvobození od celních poplatků a dalších poplatků  

na dovoz strojů, náhradních dílů, atd. Dále se osvobození vztahuje na místní daně a poplatky uloţené přístavní 

správou.  

V současné době je však zákon nepouţitelný, z důvodu nekompatibility s Kodexem chování v EU 

v daňových záleţitostech. 

 

Pobídka, kterou si dále představíme, se uskutečňuje při fúzích nebo přeměnách společností. Fúze  

a přeměny uskutečněné do 31. 12. 2011 podle zákona č. 1297/1972 vyuţívají pobídky ve formě osvobození  

od různých druhů daní a poplatků (např. osvobození od poplatků za kolky, osvobození od daně z převodu 

nemovitostí a odklad příjmové daně za zisky z přecenění majetku v době fúze (sloučení) aţ do zániku 

společnosti nebo rozdělení zisků). 

Tyto výhody platí za předpokladu, ţe společnost vznikla fúzí a ţe bude mít splacený kapitál ve výši 

minimálně 300 000 EUR v případě obchodní společnosti, nebo alespoň ve výši 146 735 EUR v případě s.r.o.,  

a ţe 75 % akcií nebude převoditelných pro prvních 5 let po fúzi.  

Podle zákona č. 2166/1993 se stanoví jednodušší postup pro přeměnu podniků (přeměna – 

transformace, pohlcení, fúze, rozdělení, příspěvky). Hlavní daňové výhody tohoto zákona jsou následující: 

 Zisky z přecenění se nevykazují, protoţe aktiva i pasiva jsou převedeny do nové společnosti v účetní 

hodnotě potvrzené buď auditorem, nebo daňovým orgánem. 

 Osvobození pro společnosti od daně z převodu nemovitosti, kolkovného a dalších daní uvalených  

na smlouvy a většinou také na daň z kapitálu. 

 

Aby mohly být společnosti transformovány podle zákona č. 2166/1993, musí dodrţovat následující dvě 

podmínky: 
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 podniky, které byly přeměněny, musí dodrţovat podvojné účetnictví a zveřejňovat účetní závěrku  

za období alespoň dvanácti měsíců, a 

 společnosti vzniklé fúzí, musí mít splacený kapitál ve výši alespoň 300 000 EUR v případě obchodních 

společností, nebo alespoň ve výši 146 735 EUR v případě s.r.o. 

 

Fúze mezi bankami jsou zprostředkovány na základě zvláštního legislativního rámce  

(zákon č. 2515/1997). Sazba korporátní daně na zisky plynoucí z první rozvahy po dokončení fúze mezi 

obchodními společnostmi nebo fúze, kde obchodní společnost pohlcuje jiné PO, se sniţuje o 10 % (např. z 35 % 

se stane 25 %) a o 5 % se sazba na zisky sniţuje v následujícím roce. Chtějí-li mít firmy nárok na sníţenou 

sazbu, pak musí fúze splňovat určité podmínky a musí být dokončena v období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2005.  

Pro MSS byl zaveden nový pobídkový reţim, ve formě sníţené korporátní daně a dalších výhod 

totoţných jako v zákoně 1297/1972.  

Tento reţim byl zaveden od 31. 12. 2008 pro fúze mezi MSS, jenţ se snaţí vytvořit obchodní 

společnost nebo s.r.o. Pobídka je podmíněna tím, ţe ţádný ze zúčastněných podniků nesmí mít právní formu 

obchodní společnosti. Nově vytvořená společnost musí mít kapitál alespoň 60 000 EUR v případě partnerství, 

120 000 EUR v případě s.r.o. a 200 000 EUR v případě obchodní společnost.  

Reţim poskytuje zvýhodněnou sazbou korporátní daně, sníţenou o 10 % v jejím prvním roce a o 5 % 

v roce druhém. 

 

 Na závěr si popíšeme pobídku, která je určena pro Egejské ostrovy. Sazba korporátní daně a daň  

z převodu nemovitostí jsou sníţeny o 40 % pro rezidentní společnosti se sídlem na kterémkoliv ostrově  

v Egejském moři s počtem obyvatel niţším neţ 3 100. Odpočet na daň z příjmu se bude pouţívat  

aţ do 31. 12. 2015, na daň z převodu nemovitosti aţ do 18. 12. 2017. 

 

 Řecko ve sledovaném období, poskytovalo ještě i další pobídky, které v tuto chvíli (2010) jiţ nejsou 

aktuální, jedná se o: 

 zrychlené odpisy pro investice, a 

 investiční rezervy.
29

 

 

Španělsko 

 

Při rozhodování investorů o vstupu na španělský trh, rozhodují jeho základní parametry, jeho rozloha 

(23 % z celkové rozlohy EU), počet obyvatel (12 % z EU), dále moţnosti exportu ze Španělska, expanze na trhy 

třetích zemí (především do Latinské Ameriky a severní Afriky) a růstový potenciál ekonomiky.
30

 

Španělsko uděluje širokou škálu investičních slev a odpočtů do mnoha odvětví. Společnosti mohou tyto 

slevy vyuţívat kombinovaně, avšak suma investičních slev nesmí překročit 35% (výjimečně aţ 50%) daňovou 

odpovědnost v daném roce. Nevyuţité slevy mohou být dále převedeny do dalších 10 let, přičemţ vţdy platí 

omezení uvedené výše. Španělsko poskytuje ve sledovaném období tyto typy slev a odpočtů: 

                                                 

29 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
30 Dostupné z www.businessinfo.cz, 2010. 

http://www.businessinfo.cz/
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1. investiční sleva vztahující se k exportu, 

2. sleva na dani na výzkum a vývoj a technologické inovace, 

3. sleva na mzdové náklady, 

4. sleva na investice do kulturního majetku, 

5. sleva na investice do oblasti ochrany ţivotního prostředí,  

6. sleva na činnosti související s internetem a internetovým obchodem, 

7. sleva na reinvestovaný kapitálový zisk, 

8. podpora rizikových investic, 

9. sleva na dani u společností ve španělských enklávách Ceuta a Melilla. 

 

Ad. 1. Investiční sleva na dani je poskytována ve výši 3% (pro rok 2010) investic vyuţitých k zaloţení 

zahraničních provozoven nebo k získání alespoň 25% kapitálu v existujících zahraničních společnostech  

nebo nově vytvořených zahraničních dceřiných společnostech, přičemţ jejich aktivity musí být zaloţeny  

na exportu španělského investora. Tato sleva je také poskytována na výdaje vynaloţené na propagaci, reklamu  

a marketing prováděný v zahraničí v období delším neţ 1 rok.  

Daňová sleva je postupně sniţována a bude zcela zrušena dnem nebo po 1. 1. 2011. 

Ad. 2 Tato sleva na dani je ve výši 25% (pro rok 2010) výdajů na výzkum a vývoj. Slevu je moţné 

získat pro kaţdý rok. Pokud výdaje (ať uţ ve Španělsku nebo v jiném státě Evropské unie) přesáhnou průměrnou 

hodnotu v předchozích dvou letech, tak míra 25 % se vztahuje pouze na výdaje rovnající se průměrné hodnotě  

a výdaje nad průměr jsou ohodnoceny sazbou ve výši 42 %. Pokud by sleva nebyla vyuţita, můţe být převedena  

do budoucna - aţ na 15 let. Dále můţe výzkum a vývoj těţit ze slevy ve výši 17% mzdových nákladů a 8% 

nákladů investovaných do hmotných (kromě nemovitého majetku) a nehmotných aktiv vyuţitých v daném 

projektu. 

Činnosti vedoucí k technologické inovaci stávajících výrobků mohou těţit z 8% slevy (12% v případě, 

ţe projekt je realizován prostřednictvím univerzity nebo veřejného výzkumného střediska). 

Ad 3. Slevu na dani ve výši 1% (pro rok 2010) nákladů na vzdělávání zaměstnanců je moţné získat 

kaţdý rok. Pokud náklady přesáhnou celkový průměr nákladů v předchozích dvou letech, pak můţe být 

poskytnuta další sleva ve výši 2% nákladů přesahující průměr.  

Společnosti mohou získat 2% (pro rok 2010) daňové slevy na příspěvky do penzijního spoření svých 

zaměstnanců vydělávajících méně neţ 27 000 EUR.  

Dále je dána k dispozici sleva zaměstnancům ve výši 2% (pro rok 2010) nákladů vzniklých  

v autorizovaných střediscích péče o děti.  

Tyto daňové slevy na mzdové náklady se postupně sniţují a budou zcela zrušeny dnem nebo  

po 1. 1. 2011. 

Ad. 4. Sleva je udělena ve výši 8% (pro rok 2010) výdajů na národní majetek. Sleva je sníţena  

o jakoukoli získanou dotaci. Sleva rovnající se 3 % (pro rok 2010) investičních nákladů je k dispozici  

pro publikace nových knih. Obě tyto daňové slevy se postupně sniţují, dokud nebudou zcela zrušeny, s účinností 

pro zdaňovací období začínající dnem nebo po 1. 1. 2014. 

Filmoví producenti mohou vyuţít slevu rovnající se 18 % investičních nákladů vynaloţených  

na produkci filmu. Filmoví koproducenti financující 10 % aţ 25 % výrobních nákladů na španělské 
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kinematografické filmy, mají nárok na daňovou slevu ve výši 4 % z investic. Sleva je ale omezena na 5 % zisků 

spojených s investicí. Uvedená daňová sleva se postupně sniţuje, dokud nebude zcela zrušena, s účinností  

pro zdaňovací období začínající dnem nebo po 1. 1. 2012. 

 Úleva ve výši 50% (pro rok 2010) slevy z korporátní daně je poskytována vývozcům španělských filmů, 

knih a vzdělávacích publikací v případě, ţe je celý výnos reinvestován v rámci téhoţ nebo následujícího 

zdaňovacího období do aktiv pouţívaných při exportu těchto věcí. V tomto případě sleva nepodléhá obecným 

omezením.
31

 Tato daňová sleva se postupně sniţuje a bude zcela zrušena, s účinností pro zdaňovací období 

začínající dnem nebo po 1. 1. 2014. 

 Ad. 5. Tato sleva na dani je k dispozici ve výši 2% (pro rok 2010) investic do dlouhodobého majetku  

na ochranu a zlepšení ţivotního prostředí. Daňová sleva se také postupně sniţuje a bude zcela zrušena dnem 

nebo po 1. 1. 2011. 

Ad. 6. Pokud MSS vznikly přímé náklady související s internetem nebo internetovým obchodem,  

jako je pořízení počítačového vybavení a softwaru, projektování webových stránek a školení zaměstnanců,  

pak mají tyto společnosti nárok na 3% (pro rok 2010) slevu. Daňová sleva je v průběhu let sniţována a bude 

zcela zrušena dnem nebo po 1. 1. 2011. 

Ad. 7. Sleva na dani je ve výši 12% zisku. Můţe být udělena, co se kapitálových zisků týče, jestliţe: 

 zisk vzniká z převodu hmotného nebo/a nehmotného majetku, který byl uţíván nejméně jeden rok  

před převodem, nebo z prodeje minimálního podílu, kde bylo alespoň 5 % drţeno nejméně 1 rok  

a nedošlo k zrušení či likvidaci společnosti, 

 jsou veškeré výnosy znovu investovány v podobných typech aktiv do 4 let (od 1 roku před převodem  

do 3 let nejpozději), 

 jsou nová aktiva uchovávána po dobu nejméně 3 let (5 let u nemovitých věcí), ledaţe je jejich doba 

pouţitelnosti kratší. Neschopnost udrţet si majetek po toto období vede k tomu, ţe se subjektu vezmou 

peníze ze slevy a ještě se mu naúčtují úroky za pozdní platby.  

 

Sleva je udělena v roce nabytí nového majetku. Pokud byl nový majetek nabyt před převodem, pak  

se sleva uděluje v roce převodu. 

Ad. 8. Na podporu investic rizikového kapitálu v nefinančních malých a středních firmách, působících 

na poli technologických inovací, je kvalifikovaným podnikům a fondům udělena 99% daňová výjimka  

(tzn., ţe zaplatí jenom 1 % té daně) ze zisků z prodeje akcií a jiných účastí, drţených po dobu alespoň jednoho 

roku. Pokud je ale drţí déle neţ 15 let, ţádnou daňovou výjimku nedostanou. Výjimečně můţe být uděleno 

povolení na prodlouţení doby aţ na 20 let. 

Ad. 9. Sleva na dani je poskytována ve výši 50% daně u společností pocházející ze španělských enkláv 

Ceuta a Melilla v severní Africe. 

Do konce roku 2006 se do slev na dani také zahrnovaly odpočty na zahraniční investice. Tyto investice, 

vytvořené v nerezidentních společnostech se daly odečíst, pokud: 

 daná investice dávala právo k získání hlasovacích práv ve společnosti, 

 společnost byla rezidentem mimo EU, 

 společnost se zabývala aktivním obchodem, a 

                                                 

31 Suma investičních slev nesmí překročit 35% (výjimečně aţ 50%) daňovou odpovědnost v daném roce. 
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 podnikání bylo uskutečňováno vţdy tou stejnou společností. 

 

Odpočet se rovnal výši investice aţ do výše 30 050 605,22 EUR nebo aţ do výše 25% základu daně, 

podle toho, co bylo niţší. Odpočet se zachycoval ve stejných částech v průběhu 4 daňových období, 

následujících po roku odpočtu daně. Tato pobídka se nesměla sčítat se slevou odvozenou z exportu.  

 

 Abychom získali přehled o tom, jak se vyvíjely slevy ve sledovaném období 2004 – 2010, vytvoříme  

si pomocnou tabulku č. P.7, kde budou uvedeny dané základní slevy a jejich vývoj ve všech sledovaných 

obdobích. V posledním sloupci bude uvedeno, kdy bude nebo byla daňová sleva zcela zrušena. 

 

Tabulka č. P.7 Vývoj investičních slev ve sledovaném období 2004 - 2010 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Zrušení 

slevy 

Investiční sleva vztahující se k exportu 25 % 25 % 25 % 12 % 9 % 6 % 3 % 2011 

Sleva na dani na VaV a technologické 

inovace 
30 % 30 % 30 % 27 % 25 % 25 % 25 % - 

Sleva na mzdové náklady  5 % 5 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 2011 

Sleva na investice do kulturního 

majetku 
15 % 15 % 15 % 14 % 12 % 10 % 8 % 2014 

Sleva na investice do oblasti ochrany 

ţivotního prostředí 
10 % 10 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 2011 

Sleva na činnosti související 

s internetem a internetovým obchodem 
10 % 10 % 10 % 12 % 9 % 6 % 3 % 2011 

Sleva na reinvestovaný kapitálový zisk 20 % 20 % 20 % 14,5 % 12 % 12 % 12 % - 

Podpora rizikových investic 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % - 

Sleva na dani u společností ve 

španělských enklávách Ceuta a Melilla 
50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % - 

Odpočet pro zahraniční investice 25 %
*)

 25 %
*)

 25 %
*)

 - - - - 2007 

Zdroj: vlastní zpracování na základě podkladů knih European Tax Handbook 2004 – 2010. 
*) Odpočet se můţe rovnat 25 % nebo výši investice maximálně aţ 30 050 605,22 EUR, podle toho co je niţší. 

 

Jak je z tabulky č. P.7 zřejmé, většina slev na dani se postupně sniţuje a některé uţ od 1. 1. 2011 budou 

zcela zrušeny. Jen čtyři úlevy na dani prozatím nejsou určeny ke zrušení a v průběhu let se ustálily. 

 

Španělsko kromě výše uvedených slev dále zřídilo, moţnost volby reţimu tonáţní daně pro své lodní 

společnosti. Lodní společnosti, které jsou řízeny a registrovány ve Španělsku se mohou rozhodnout, zda budou 

zdaněny reţimem tonáţní daně. Aby společnosti reţim mohly vyuţívat, musí jít o lodě pouţívané zejména pro 

mezinárodní přepravu. Podle reţimu tonáţe je výpočet zdanitelného příjmu zaloţen na čisté tonáţi dané lodi. 

Takto spočítaný zdanitelný příjem je předmětem základní sazby korporátní daně. 
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Další pobídku, kterou Španělsko vytvořilo
32

, je reţim zvláštní kanárské zóny (dále jen „ZKZ“). 

Z reţimu mohou těţit ty společnosti, které se do tohoto speciálního reţimu registrují před 1. 1. 2013. Reţim má 

zlepšit ekonomické podmínky na Kanárských ostrovech.  

 Pouze nově zaloţené společnosti, schválené správním orgánem ZKZ a registrované v reţimu ZKZ 

mohou těţit ze zvláštní kanárské zóny. Takové společnosti musí mít své sídlo a místo skutečného vedení  

v zeměpisné oblasti ZKZ a alespoň jeden z manaţerů společnosti musí mít trvalý pobyt na Kanárských 

ostrovech. Za účelem získání nároku na reţim, musí společnost: 

 Vytvořit investici ve výši nejméně 100 000 EUR na pořízení dlouhodobého majetku - v prvních 2 letech 

od udělení povolení v Gran Canarii nebo Tenerife; tento poţadavek se sniţuje na 50 000 EUR, pokud  

se jedná o menší ostrovy. 

 Vytvořit alespoň 5 nových pracovních míst (3 na menších ostrovech) v prvních 6 měsících po udělení 

povolení a udrţovat je, pokud je reţim společností pouţíván. 

 Předloţit memorandum, ve kterém společnost uvádí činnosti, jenţ bude vykonávat, dále prokazuje svou 

platební schopnost, schopnost vývoje, mezinárodní konkurenceschopnost a příspěvek k sociálnímu  

a ekonomického rozvoji Kanárských ostrovů. 

 Vykonávat činnosti uvedené v příloze královského zákona, zahrnujícího průmyslovou výroku, rybolov, 

zajišťování potravin, nápojů a tabáku, dále dámské krejčovství, výroba papíru, vydavatelství, editace, 

chemické zpracování, recyklace a velkoobchodní a agenturní činnosti, dále dopravu, výzkum a vývoj  

a související sluţby s počítači.  

 

Oprávněná společnost můţe vyuţívat podporu v podobě sníţené sazby korporátní daně ve výši 4 %. 

Maximální základ daně, na který se vztahuje sníţená sazba daně, závisí na počtu pracovních míst vytvořených 

danou společností (např. společnost zaměstnávající 3 – 8 zaměstnanců v určitých oborech, můţe těţit ze sníţené 

sazby pro základ daně aţ do výše 1 125 000 EUR; společnosti působící v průmyslových odvětvích s více neţ  

100 zaměstnanci můţou těţit ze sníţené sazby pro základ daně aţ do výše 120 000 000 EUR).  

 

Španělsko téţ poskytuje pobídky v oblasti Baskicka a Navarry. I tyto pobídky jsou v průběhu 

sledovaného období sniţovány, uvedené výše sazeb se vztahují k roku 2010. V oblasti Baskicka, je poskytováno 

několik daňových pobídek, vč. sazby korporátní daně ve výši 28 %. Malé podniky v Alava, Vizcaya a Guipúzcoa 

podléhají sazbě ve výši 24 %. V Navarre je pro MSS základní sazba korporátní daně sníţená ve výši 24 %  

(pro rok 2010).
33

 

 

Švédsko 

 

Švédsko se prezentuje jako země s vysokou vzdělaností obyvatelstva, vyspělou infrastrukturou a jedním 

z nevyšších podílů výzkumu a vývoje na vytvořeném HDP. Pro vstup zahraničního kapitálu do země jsou 

vytvořeny příznivé podmínky a nejsou mu kladeny ţádné překáţky.
34

 

                                                 

32 Reţim ZKZ bude zpočátku platit do 31. 12. 2019, ačkoli tato doba můţe být prodlouţena. 
33

 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
34 Dostupné z www.businessinfo.cz, 2010. 

http://www.businessinfo.cz/
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Švédsko je jednou ze zemí, která ve zkoumaném období zrušila investiční pobídky. Pobídky byly 

poskytovány do konce roku 2006, od té doby jiţ k dispozici nejsou. 

 

V letech 2004 – 2006 byly MSS poskytovány investiční pobídky ve formě úlev od dvojího zdanění 

zisků společnosti. Tato úleva byla udělována za účelem zatraktivnění investic rezidentním akcionářům,  

pro nerezidenty ţádná úleva od sráţkové daně z dividend, které jsou vyplaceny, neexistuje.  

Akcionáři neregistrovaných švédských společností a nerezidentní společnosti jsou osvobozeni 

od placení daně z obdrţených dividend a to aţ do částky dopovídající 70% úrokové sazbě na vládní výpůjčky.  

Dividendy nerezidentních, neregistrovaných společností jsou způsobilé k osvobození od daně  

za předpokladu, ţe společnost podléhá dani tam, kde je rezidentem a zároveň je daň i srovnatelná s daní  

ve Švédsku. Za srovnatelnou daň, podle švédských zákonů, je povaţována daň z příjmů ve výši 15 %  

nebo vyšší.
35

 

 

Velká Británie 

 

Velká Británie je známá tím, ţe je jedním z největších příjemců přímých zahraničních investic na světě. 

Země je pro investory atraktivní, zejména díky vysoce kvalifikované, flexibilní a kreativní pracovní síle. Dalšími 

pozitivními faktory jsou konkurenceschopné náklady na pracovní sílu, příznivé podnikatelské prostředí, nízká 

základní sazba DPH (15 %), konkurenceschopný daňový systém, mírná regulace pracovního trhu aj. Velká 

Británie se také můţe pochlubit největší výzkumnou a vývojovou základnou v Evropě (64 univerzitních 

technologických parků s 1 400 firmami) a souvisejícími značnými finančními prostředky na VaV.
36

 

 

 Ve sledovaném období, Velká Británie společnostem poskytuje daňovou úlevu za výdaje na VaV.  

Pro VaV je povolen okamţitý odpis výdajů. Pro MSS existuje speciální reţim, kdy si tyto společnosti mohou 

z daňového základu odečíst aţ 175 % výdajů na VaV (před 1. 1. 2009 si mohly odečíst aţ 150 % výdajů), 

přičemţ minimální náklady musí být alespoň 10 000 liber.  

Pokud MSS vykáţou ztrátu, pak můţe být přesunuta do dalšího období a vyuţita buď pro sníţení daní 

dalších společností ve skupině, nebo vyměněna za hotovostní splátky ve výši 14 % té nadbytečné ztráty  

(před 1. 1. 2009 byla výše stanovena na 16 % nadbytečné ztráty). Odpočty mohou vyuţít i velké společnosti,  

a to ve výši aţ 130 % výdajů na VaV (před 1. 1. 2009 si mohly odečíst aţ 125 % výdajů). 

 

V zemi dále téţ existuje, speciální systém výhod pro lodní dopravu, kdy určité lodě s určitým úkolem  

a limity jsou vyňaty z povinnosti platit korporátní daň. Místo toho je na lodě uvalena tzv. daň z tonáţe, která  

je vypočítaná z čisté tonáţe lodí, které společnost pouţívá. Jsou tam propracované komplikované předpisy, 

vylučující z reţimu zisky z jiných aktivit, prováděných společností.  

 

Od roku 2007 se ve Velké Británii objevuje speciální reţim pro realitní investiční společnosti  

(dále jen „RIS“). RIS je právní forma podnikání zaloţena za účelem investování do komerčních nemovitostí. 

                                                 

35 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 
36 Dostupné z www.businessinfo.cz, 2010. 

http://www.businessinfo.cz/
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Cílem je dosáhnout toho, aby neexistoval rozdíl v daňových podmínkách mezi investory investujícími přímo  

do nemovitostí nebo přes RIS. 

RIS musí vyplácet, ve formě dividend, minimálně 90 % hospodářského zisku svým akcionářům.  

Tyto zisky a zisky z pronájmu nemovitostí jsou osvobozeny od korporátní daně. Pokud se jedná o zisky z jejich 

dalších činností, tak ty jsou pro RIS jiţ plně daněny korporátní daní.
37

 

 

                                                 

37 Volně podle European Tax Handbook (2004 – 2010). 


