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1 Úvod 

 

Nástup globalizace, který započal ve druhé polovině 20. století, způsobil, že se začalo 

přecházet od regionálních trhů k celosvětovým. Začaly vznikat nadnárodní společnosti  

a došlo tak k pohybu v mezinárodním obchodě. Tím dochází k přesunu kapitálu  

mezi jednotlivými zeměmi. Tato skutečnost se dotkla daňových systémů všech zemí. Každý 

stát se snaží si udržet svůj specifický daňový systém, který si tvořil samostatně podle svých 

národních tradic. Dá se říci, že vybírání daní patří k symbolům národní suverenity. Proto  

je logické, že členské státy v rámci Evropské unie považují daňový systém za svou vnitřní 

záležitost, do které by Evropská unie měla zasahovat co nejméně. Daně kromě dopadu  

na objem finančních prostředků do státního rozpočtu také významně zasahují do ekonomické 

činnosti každého jednotlivce. Ovšem na druhou stranu daně mají podstatný vliv na hladké 

fungování jednotného vnitřního trhu, což je jedna z hlavních  priorit Evropské unie. A této 

priority se snaží Evropská unie dosáhnout sbližováním daňových systémů.   

 

Tématem této diplomové práce je harmonizace přímých daní v Evropské unii. V rámci 

vybraného tématu nejprve vysvětlím základní pojmy jak z oblasti daní, jejich klasifikace  

a funkce, tak především z oblasti harmonizace. Zaměřím se na nástroje, kterými je v Evropské 

unii dosahováno práva. Ve třetí kapitole se budu zabývat harmonizačním procesem přímých 

daní. Pozornost také věnuji legislativě, kterou Evropská unie vytvořila právě pro oblast 

přímých daní. Dále se v textu budu zabývat již pouze korporátní daní a osobní důchodovou 

daní, ovšem od které dále v práci také upustím, neboť budu analyzovat projekt CCCTB, který 

je zaměřen na korporátní daň. V této kapitole ještě vyzdvihnu výhody a nevýhody 

harmonizace a judikáty Evropského soudního dvora, které jsou zásadní v tomto procesu.   

 

Ve čtvrté kapitole se zaměřím na projekty vypracované Evropskou unií v oblasti přímých 

daní. Evropská unie upustila od harmonizace sazby daně a zaměřila se na harmonizaci 

základu daně, proto také má analýza bude zaměřena na tyto nové projekty. Největší pozornost 

ovšem budu věnovat návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně korporací 

(Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB), který po dlouholeté přípravě vydala 

Evropská komise. 
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Cílem mé diplomové práce je poskytnout souhrnný pohled na proces harmonizace 

přímých daní v Evropské unii, zaměřit se na vývoj a metody harmonizace. Analyzovat návrh 

směrnice o společném konsolidovaném základu daně právnických osob. 

Dílčím cílem je objasnit důvody harmonizace a poukázat na její výhody a nevýhody.
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2 Vymezení základních pojmů v oblasti harmonizace 

přímých daní  

2.1 Pojem daň, daňová harmonizace a konkurence 

2.1.1 Definice daně 

„Daň definujeme jako povinnou, zákonem stanovenou platbu do státního rozpočtu, která 

je čerpána daňovému subjektu z jeho nominálního důchodu. Vyznačuje se svou neúčelovostí, 

neekvivalentností a nenávratností.“
1
 Mezi charakteristické znaky daní patří jejich 

mimoekonomické donucení, jimiž si státní moc prosazuje podíl na důchodech a majetku 

podřízených subjektů. V oblasti daňové je základ určit daňový zdroj. Mezi daňové zdroje patří 

mzdy, důchody, renty a zisky.  

Daň je jednostrannou povinností bez jakéhokoliv nároku plátce na plnění ze strany 

státu. Daně se vybírají na základě několika podnětů, a to časově a okolnostně. Časové 

vybíraní daní je odvislé od jasně daných intervalů, jedná se o daň z příjmů, DPH, daň silniční. 

Podle předem stanovených okolností se jedná např. o daň dědickou, darovací.  

Daně můžeme dělit na daně přímé a nepřímé. Přímé daně jsou zdaněním příjmu nebo 

majetku poplatníka. Jsou odváděny příslušnému finančnímu úřadu na základě daňového 

přiznání. A tedy poplatník platí daň sám a za vlastní účet. Kdežto daně nepřímé představují 

stav, kdy plátce platí daně, avšak na účet poplatníka od kterého daň vybral jako přirážku 

k ceně zboží. 

2.1.1.1 Funkce daní 

Hlavním důvodem pro existenci daní je financování veřejného sektoru. Tato nejstarší  

a nejdůležitější funkce daní se nazývá fiskální. Z prostředků získaných z výběrů daní  

se financuje především armáda, udržování veřejného pořádku, tvorba a údržba infrastruktury, 

náklady na provoz veřejné správy. Dále státy využívají daně k financování některých 

veřejných služeb, mezi které patří zejména důchody, zdravotní péče, sociální péče, vzdělání, 

podpora v nezaměstnanosti, veřejná doprava. Každý stát si určuje sám, zda tyto veřejné 

služby bude financovat plně, nebo bude-li financování doplněno individuálním pojištěním  

či spořením.  

                                                 
1ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 4. vyd., Praha: Linde, 2010, s. 26 
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Daň samotná jakožto i proces zdanění plní dalších několik funkcí. Může se uplatňovat 

funkce alokační a to v případě, kdy mechanismy trhu nejsou schopny zajistit rozmístění 

zdrojů. V takovém případě lze pomocí výběru daní korigovat tento stav a umisťovat 

prostředky tam, kde se jich nedostává. Další důležitou funkcí je funkce redistribuční, tato 

funkce zmírňuje rozdíly důchodů jednotlivých subjektů ve společnosti a to vyšším zdaněním 

vyšších příjmů či hodnotnějšího majetku. Dále mezi funkce daní patří funkce stabilizační. 

Využívá se především k dosažení dostatečné zaměstnanosti.  

2.1.1.2 Klasifikace daní  

Daně lze třídit neboli klasifikovat z několika hledisek. Lze je třídit například podle toho 

jak plní alokační, redistribuční či stabilizační funkci. Nejzákladnější dělení daní je dle vazby 

na důchod, a to na daně přímé a nepřímé. U daní přímých se předpokládá, že je poplatník 

nemůže přenést na jiný subjekt a platí je na úkor svého důchodu; jedná se o daně důchodové  

a daně majetkové. U daní nepřímých předpokládáme, že subjekt, který daň odvádí, ji neplatí 

z vlastního důchodu, ale přenáší jí na jiný subjekt a to prostřednictvím zvýšení ceny.  

Mezi daně nepřímé řadíme daň z přidané hodnoty a spotřební daně.
2
 

Další členění daní je podle objektu, na který je uvalena. Hlavními daněmi jsou daně 

z důchodu, z majetku a ze spotřeby. Podle charakteru veličiny, z níž se daň platí, se daně třídí 

na kapitálové a běžné. Kapitálovými daněmi jsou daně z majetku a mezi běžné daně řadíme 

daně důchodové, spotřební a daň z přidané hodnoty. Dále můžeme daně dělit dle platební 

schopnosti poplatníka na osobní a in rem. Osobními daněmi jsou daně důchodové, placené 

fyzickými osobami, jsou adresné a mají vztah ke konkrétnímu poplatníkovi, a to tím,  

že zohledňují jeho platební schopnost. Mezi daně in rem patří daně důchodové placené 

společnostmi, majetkové, spotřební a daň z přidané hodnoty, nezohledňují platební schopnost 

poplatníka.
3
 

Pro srovnávání daňových systému jednotlivých zemí je nejdůležitější klasifikace  

dle metodiky OECD, viz tabulka č. 2.1, neboť za daně se považují všechny odvody daňového 

charakteru uvedené v této metodice. V souladu s touto daňovou teorií klasifikujeme přímé 

daně na důchodové (osobní důchodovou daň, daň ze zisku firem) a majetkové  

(daň z nemovitostí, převodové majetkové daně, silniční daň). 

                                                 
2
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. vyd., Praha:Wolters Kluwer. ČR 2010, s. 20 

3 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. vyd., Praha:Wolters Kluwer. ČR 2010, s. 20-22 
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Tabulka č. 2.1: Klasifikace přímých daní dle metodiky OECD 

1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů 

1100 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů od jednotlivců 

 1110 Z příjmů a ze zisků 

 1120 Z kapitálových výnosů  

1200 Daně z příjmů, zisků a kapitálových výnosů od společností 

 1210 Z příjmů a za zisků 

 1220 Z kapitálových výnosů 

1300 Položky, které nelze jednoznačně zařadit mezi 1100 a 1200 

2000 Příspěvky na sociální zabezpečení 

 2100 Zaměstnanci 

 2200 Zaměstnavatelé 

 2300 Samostatně výdělečná osoba nebo nezaměstnaná 

 2400 Nezařaditelné do 2100, 2200 a 2300 

3000 Daně z mezd a pracovních sil 

4000 Daně majetkové  

 4100 Pravidelné daně z nemovitého majetku 

  4110 Domácností 

  4120 Ostatní 

 4200 Pravidelné daně z čistého jmění 

  4210 Jednotlivci 

4220 Společnosti 

 4300 Daně z nemovitosti dědické a darovací 

  4310 Daně z nemovitosti a dědické 

  4320 Daně darovací 

 4400 Daně z finančních a kapitálových transakcí 

 4500 Ostatní nepravidelné daně z majetku 

  4510 Z čistého jmění 

  4520 Ostatní nepravidelné 

 4600 Ostatní pravidelné daně z majetku  

Zdroj: ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: 4. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 33 
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2.1.2 Daňová harmonizace 

Daňovou harmonizací se rozumí proces, při kterém dochází ke sbližování daňových 

soustav států na základě společných pravidel.
4
 Proces harmonizace probíhá vždy ve třech 

fázích:
5
 

 určení daně, která má být harmonizována, 

 harmonizace daňového základu, 

 harmonizace daňové sazby.
6
 

 

Daňovou harmonizaci můžeme rozdělit na několik úrovní: 

 

 existence rozdílných daní ve všech zemích, 

 některé daně jsou společné a některé národní, 

 ve všech zemích jsou daně stejné.
7
 

 

V případě, kdy ve všech zemích existují rozdílné daně, mohou nastat situace,  

kdy harmonizace neexistuje, v tomto případě neexistuje spolupráce na administrativní úrovni  

ani neexistují smlouvy o zamezení dvojího zdanění, nebo existuje mírná harmonizace, v tom 

případě existují smlouvy o zamezení dvojího zdanění i spolupráce na administrativní úrovni.  

 

Pojem dílčí harmonizace se používá v případě, kdy země užívají pro některé daně 

společné ustanovení a pro jiné daně ustanovení národního charakteru. 

 

Pokud jsou ve všech zemích stejné daně, ale rozdílné daňové základy, pak se jedná  

o nominální harmonizaci. Pokud jsou ve všech zemích stejné daně a stejné daňové základy, 

ale rozdílné daňové sazby tak se jedná o harmonizaci základů daně. Pojem celková 

harmonizace se používá v případě, jsou-li ve všech zemích stejné daně, stejné daňové základy 

i stejné daňové sazby. Daňová harmonizace je tedy proces i výsledek zároveň.  

 

 

                                                 
4
NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 13 

5 Harmonizační proces nemusí nutně projít všemi fázemi. 

6 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 4. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 29 

7 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 13-14 
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Daňovou harmonizaci můžeme rozdělit na: 

 

 pozitivní – je to proces, při kterém dochází k přibližování národních daňových 

systémů států Evropské unie prostřednictvím směrnic, nařízení a jiných 

legislativních nástrojů, které užívá Evropská komise k prosazování harmonizace. 

Výsledkem pozitivní harmonizace je, že ve všech státech platí stejná pravidla, 

jde tedy o nejlepší způsob dosažení fungujícího jednotného trhu. Je obtížné 

postupovat cestou pozitivní harmonizace, neboť to vyžaduje jednomyslnost,  

což znamená souhlas všech členských států,
8
 

 

 negativní – je výsledkem soudního dvora, kdy jsou v národních systémech 

činěna opatření na základě daňové judikatury Evropský soudního dvora. Nelze  

ji považovat za harmonizaci v pravém slova smyslu, protože nejsou stejná 

pravidla pro všechny členské státy. Nemůže tedy sloužit jako prostředek 

k dosažení harmonizace.
9
  

 

Dále můžeme harmonizaci definovat jako harmonizaci přímou a nepřímou. Přímá 

harmonizace je proces, kdy se daňové ustanovení harmonizuje přímo, tedy pomocí směrnic. 

Nepřímá harmonizace je proces, ve kterém se dosahuje harmonizace určitého daňového 

ustanovení prostřednictvím jiné oblasti práva. Nepřímou harmonizaci sledujeme především 

v procesu harmonizace daně z příjmů právnických osob, kdy dochází ke snaze zharmonizovat 

základ daně pomocí účetnictví (povinnost účtovat dle IFRS). 

2.1.2.1 Metody harmonizace 

V rámci Evropské unie je pro prosazování cílů harmonizace používáno několik metod 

a jejich prostřednictvím jsou vtmelovány do právních řádů členských zemí, jedná se o: 

 

 transpozice – obsah záměru Evropské unie je formálně přenesen do národní 

právní normy, ale bez praktického účinku, 

 implementace – záměry Evropské unie dle příslušné směrnice jsou formálně 

vloženy do národní právní normy a jsou zároveň i vnitrostátně aplikovány, 

                                                 
8 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 15 

9 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 15 
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 komunitarizace znamená nahrazení vnitrostátního právního předpisu právním 

předpisem z Evropské unie.
10

 

2.1.3 Daňová koordinace a daňová aproximace 

Daňová koordinace a daňová aproximace patří mezi první dva stupně mezinárodní 

spolupráce v daňové oblasti, třetím a zároveň posledním stupněm je potom daňová 

harmonizace. Daňová koordinace je tedy prvním krokem ke sladění daňových systémů. 

V daňové koordinaci jde především o vytváření a uzavírání dohod s cílem zamezení praní 

špinavých peněž a omezení škodlivé daňové konkurence. Typickým výsledkem daňové 

koordinace je vznik multilaterální či bilaterálních smluv např. smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění.  

Daňová aproximace je druhým krokem a vyjadřuje směr daňové spolupráce, konečným 

cílem nemusí být ani sladění daňových soustav, ale pouze jejich přiblížení. 

2.1.4 Daňová harmonizace versus daňová konkurence 

Již od počátku integračních snah se začíná mluvit o potřebě harmonizovat. Mezi první 

plány patřila nejen harmonizace strukturální, ale i harmonizace sazeb. Později  

se ovšem o harmonizaci začalo mluvit, pouze v případě bude-li hladce fungovat jednotný 

vnitřní trh. Pořád existují rozpory, jestli zachovat daňovou konkurenci, tedy existenci 

odlišných daňových systémů a sazeb, jejímž prostřednictvím se státy snaží přilákat  

do své země daňové základy, nebo se snažit o daňovou harmonizaci. Mezi faktory, které jsou 

proti harmonizaci patří hlavně fiskální autonomie každého státu. Členským státům zbyly jako 

nástroje ekonomiky pouze nástroje fiskální, které představují především daně a vládní výdaje,  

a to z toho důvodu, že pravomoci národních centrálních bank převzala Evropská centrální 

banka. Aby se státy byly schopny vyrovnat s ekonomickými šoky, mělo by zůstat užívání 

fiskálních nástrojů zcela autonomní pro každý členský stát. Daňová harmonizace tedy 

negativně ovlivňuje fiskální politiku.  

Dalším negativním faktorem je, že daňové sazby odpovídají preferencím a specifikům 

jednotlivých členských států.
11

 Daňová konkurence může spontánně vést ke sblížení sazeb 

díky tzv. spontánnímu harmonizačnímu efektu, a proto není nutné daně harmonizovat. Pokud 

                                                 
10

 MATOUŠEK, Pavel. Harmonizace daňových systémů v EU a národní zájmy členských států. [online, citováno 

dne 2. 3. 2012] Dostupné z: 

http://www.upol.cz/uploads/media/JUDr._Matousek.pdf 

11
 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 17-21 

http://www.upol.cz/uploads/media/JUDr._Matousek.pdf
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by neexistovala daňová konkurence, vedlo by to k tomu, že vlády by se mohly chovat jako 

monopoly a tedy uvalovat nadměrné daně, v tomto případě tedy daňová konkurence vytváří 

příznivé prostředí pro vyšší ekonomický růst. V dnešní době, kdy existuje vysoká mobilita 

kapitálu, je možné jednoduše přesouvat kapitál do zemí, kde jsou nižší sazby daně a daňová 

soutěž tedy vytváří tlak na snižování daní a vládních výdajů. Proti těmto negativním 

argumentům stojí argumenty pro daňovou harmonizaci, jedná se především o protiargumenty.  

V oblasti zdaňování společností je důležitý alespoň určitý stupeň harmonizace,  

neboť daňová konkurence neumožňuje společnostem fungujícím v Evropském společenství 

plně těžit z výhod, které jsou poskytovány jednotným trhem. Všeobecně je daňová 

konkurence považována za prospěšnou, protože pomáhá vytvářet tlak na snižování vládních 

výdajů. Pomocí ní je možné snižovat daňové základy v jiných zemí. Toto snížení daní zvyšuje 

konkurenceschopnost a v tomto důsledku dochází k přílivu zboží, kapitálu a pracovní síly 

v tom státě, ve kterém jsou nízké daňové sazby. Na opak u ostatních států dochází ke snížení 

příjmů státního rozpočtu i ekonomického růstu.  

Vedle těchto ekonomických názorů na daňovou konkurenci a daňovou harmonizaci 

existuje ještě mnoho názorů, které mají spíše politické pozadí. Otázky daňové konkurence  

a harmonizace nejsou pouze problémem Evropské unie, ale je to problém celosvětový, kterým 

se zabývá OECD. Tato organizace vypracovala zprávu zabývající se daňovou konkurencí. 

Studii zaměřila na indikaci faktorů typických pro tzv. škodlivé preferenční daňové režimy
12

  

a daňové ráje. Škodlivé daňové režimy jsou dle OECD identifikovány podle následujících 

faktorů: 

 

 tzv. „ring fencing“ jedná se o situaci, kdy je preferenční daňový režim striktně 

oddělen od domácího trhu, domácí země před tímto režimem chrání svou 

ekonomiku, 

 velmi nízká, či dokonce nulová efektivní sazba daně,
13

 

 nedostatek transparentnosti daňového systému, 

 nedostatek efektivní výměny informací.
14

 

                                                 
12

 Režimy, které mohou způsobovat škodlivou daňovou soutěž.  

13 Efektivní sazba daně je sazba, které poplatník skutečně čelí.  

14 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 22 
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 „Daňová konkurence však nemůže být chápána jako naprostý protipól daňové 

harmonizace.“
15

 Daňovou konkurenci můžeme klasifikovat dle László Kovácse
16

, který byl  

do roku 2009 evropským komisařem pro daně a celní unii, podle své povahy na: 

 

 poctivou - vyplývá z rozdílné úrovně celkového daňového zatížení obyvatelstva, 

 škodlivou - ta vytváří podmínky pro zvyšování nezaměstnanosti, 

 spornou - ta je na rozhraní škodlivé a poctivé a týká se hlavně vlažnosti 

předávání daňových informací. 

 

 Důležité je si uvědomit, že daňová konkurence umožňuje daňovým subjektům 

legálně či nelegálně transferovat daňové základy do zemí s nižším daňovým zatížením.  

Je taky otázkou, nakolik lze v případě daní mluvit o konkurenčním trhu jako  

o nejefektivnějším způsobu alokace omezených zdrojů. K. Kubátová razí teorii, že „v případě 

daní trh skutečně nemůže zajistit efektivní alokaci, neboť daně nejsou placeny na základě 

tržního principu něco za něco. Převažující daňový princip – princip platební schopnosti – 

způsobuje, že daňový poplatník nedostane za svou zaplacenou daň ekvivalentní protihodnotu, 

a proto pro něj není ani zajímavé platit v určité zemi daně, i když tam případně využívá 

veřejných služeb.“
17

 V tomto s ní musím souhlasit, největší problém z pohledu státu taky 

spatřuji v reálné hrozbě, že daňový poplatník využívá veřejné statky poskytované státem,  

ve kterém neodvádí daně. Z pohledu daňového poplatníka je situace rozdílná, jeho cílem  

je co nejvíc snižovat svou daňovou povinnost, a to i využitím nižších daňových sazeb  

v zahraničí. 

2.2 Daňová politika Evropské unie a její nástroje 

Do celkového rozpočtu Evropské unie poskytují finanční prostředky členské státy, které 

odvádějí cla, zemědělské odvody, část daně z přidané hodnoty a částku určenou z hrubého 

domácího produktu. Z toho vyplývá, že Evropská unie nemůže uvalovat žádné vlastní daně. 

Daňová politika se stává důležitou složkou vládní politiky jednotlivých členských států, 

protože zasahuje příjmovou část jejich rozpočtů. Dle daňové politiky Evropské unie není 

                                                 
15

 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 4. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 30 

16
 EC.EUROPA. Klíčové projevy Laszló Kovácse. [online]. EC.Europa [20.4.2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kovacs/speeches/index_en.htm 

17
 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 5. vyd. Praha:Wolters Kluwer. ČR, 2010, s. 158 
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cílem daňové harmonizace vytvořit jednotný daňový systém, ale harmonizovat daňové 

systémy členských států mezi sebou navzájem a sladit je s principy vnitřního trhu tak,  

aby nebránily nebo neomezovaly volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu. Dále je též cílem 

stabilizace daňových příjmů členských států a podpora zaměstnanosti.“
18

 

2.2.1 Evropská unie a struktura evropského práva 

Evropská unie vytváří prostřednictvím svého právního a legislativního chování 

specifický druh práva – evropské právo. Specifičnost systému evropského práva tkví  

ve spojení rysů mezinárodního a vnitrostátního práva. Evropské právo tedy plní v současné 

době především funkci harmonizační, sjednocující. Prostřednictvím harmonizačních aktů  

a opatření se Evropská unie snaží odstraňovat či alespoň zmírňovat rozdíly v legislativách 

jednotlivých členských států, a tím předcházet komplikacím a rozporům při vzájemné 

spolupráci. Není to však proces jednoduchý, naopak členské země si uvědomují svoji identitu 

a suverenitu a dbají na zachování specifických tradic. Harmonizace práva se silně projevuje 

také v oblasti harmonizace daní, resp. slouží jako její nástroj.  

 

Dle Lisabonské smlouvy je posláním Evropské unie podporovat udržitelný rozvoj 

Evropy. Rozvoj Evropy je založen na vyváženém hospodářském růstu a na cenové stabilitě  

a dále na vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné 

zaměstnanosti. Aby Evropská unie naplnila svá poslání, vytvořila si své vlastní orgány.  

Ty jsou vymezeny v čl. 13 Lisabonské smlouvy. Mezi určené orgány, které jsou odpovědné  

za plnění cílů Evropské unie patří Evropský parlament, Evropská rada, Rada, Evropská 

komise, Soudní dvůr Evropské unie, Evropská centrální banka a Účetní soudní dvůr. Přijetím 

Lisabonské smlouvy získává Evropská unie právní subjektivitu, stává se tedy nástupkyní 

Evropského společenství. Vytvořila komunitární právo, které je specifické v tom,  

že se postupem času vyvinulo do nového typu mezinárodní legislativy. Členské státy omezily 

svá suverénní práva, protože subjekty komunitárního práva jsou jak členské státy, tak občané 

všech členských zemí. Toto komunitární právo se skládá z práva primárního a práva 

sekundárního. 

 

 

                                                 
18

 ŠVEHLÍK, Marek. Daňová harmonizace v EU. PF UK, 12. října 2009 [online, citováno dne 2. 2.2012]. Dostupné z: 

http://svehlik.cz/downloads/P6728151812.pdf. 
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Právní systém Evropské unie má tři základní principy: 

 supremacy – tato zásada znamená, že právo Evropské unie má přednost  

před právem národním, 

 subsidiarity – vymezuje rozsah výkonu nevýlučných pravomocí Evropské unie 

ve vztahu k členským státům. Zjistí-li orgán Evropské unie, že podle principu 

subsidiarity by cíle navrhované činnosti mohly být lépe dosaženy členskými 

státy, stanoví jen obecné hlavní zásady. Je třeba vždy srovnávat účinnost 

opatření Evropské unie a členských států.
19

 Jednotlivé problémy se řeší  

na úrovni vnitrostátní, tedy u vnitrostátních soudů, a pokud by byla legislativní 

iniciativa jednoho státu neúčinná, právo Evropské unie by mělo být aktivní, 

 přímý účinek – znamená právo jednotlivce dovolat se práva národních soudů, 

aby dodržovaly právo komunitární.
20

 

2.2.2 Primární právo 

Primární právo tvoří právní základ, na kterém stojí existence Evropských společenství  

a Evropské unie. Sestává se ze zakládajících smluv, přístupových smluv a ostatních smluv. 

Tyto smlouvy mají charakter mezinárodních smluv. Jedině na základě primárního práva 

mohou orgány Evropské unie vytvářet a schvalovat právo sekundární.  

 

Evropská integrace je založena na primárním právu, přesněji řečeno na jeho smlouvách. 

Jako první byla podepsána Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), 

dále pak Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom)  

a Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS). Mezi poslední dvě 

zakládající smlouvy patří smlouva o Evropské unii a Lisabonská smlouva. Evropská Unie má 

podle Lisabonské smlouvy právní subjektivitu. Je to upraveno v článku 47, který obsahuje 

pouze tuto stručnou větu. Ovšem skrývá se v ní subjektivita dvojího druhu: na úrovni 

mezinárodního práva a na úrovni vnitrostátního práva členských států. Evropská unie je tedy 

subjektem mezinárodního práva. Může tak vystupovat v mezinárodních právních vztazích 

vlastním jménem a může uzavírat mezinárodní smlouvy. Tedy tyto vztahy vytvářet, měnit 

nebo rušit. Je způsobilá být také členem mezinárodních organizací.
21

 

 

                                                 
19

 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. Vydání. Praha:Leges, 2010, s. 53 

20 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 4. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 44 

21 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. Vydání. Praha:Leges, 2010, s. 35  
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Přístupové smlouvy představují další klíčové dokumenty Evropské unie. V těchto 

smlouvách jsou jak obecné pasáže, tak na druhé straně daňová ustanovení, která nově 

přistupujícím státům zaručují přechodné výjimky mezi národní daňovou legislativou  

a přijatými usneseními Evropské unie. V současnosti existuje šest přístupových smluv.  

 Mezi ostatní smlouvy primárního práva patří např. Jednotný evropský akt nebo 

Slučovací smlouva. 

2.2.3 Sekundární právo 

V současnosti představuje sekundární právo většinu právního materiálu Evropské unie. 

Sekundární právo je tvořeno legislativními akty orgánů Evropské unie, které směřují 

k zajištění výkonu pravomoci Evropské unie. Jedná se o nařízení, směrnice, rozhodnutí, 

doporučení a stanoviska. 

Nařízení jsou normativní právní akty, zavazují orgány Evropské unie, členské státy  

i jednotlivé občany těchto států. Mají přímý účinek, což znamená, že pokud jsou v rozporu, 

nařízení mají vždy přednost před vnitrostátním právním předpisem. Kdykoli je vydáno, stává 

se součástí práva členského státu. Nařízení dokonce nemohou být ani implementována
22

 

z toho důvodu, aby bylo zajištěno jednotné znění na celém území Evropské unie.  

Směrnice jsou právní normativní akty zavazující členské státy Evropské unie 

k provedení úprav ve svých národních legislativních systémech, aby si práva neodporovala. 

Směrnice udávají členským státům pouze výsledek, kterého by mělo být dosaženo,  

ale už neříkají, jakou formou. Je jen na členských státech, jaké vnitrostátní nástroje použijí. 

Směrnice jsou základním právním nástrojem harmonizace národních právních řádů, a proto 

jsou i základem pro oblast harmonizace v oblasti daňových systémů. Směrnice musí být 

implementovány.  

Rozhodnutí jsou individuální právní akty, které jsou závazné a jsou adresovány 

konkrétnímu subjektu. Vztahují se jen k členskému státu, právnické či fyzické osobě, které 

jsou v rozhodnutí uvedeny, a proto nemají obecnou platnost. 

Stanoviska a doporučení nejsou závazné právní akty, vyjadřují možný záměr a vývoj 

komunitárního práva. Jejich respektování nelze vymáhat a nerespektování nelze sankciovat. 

Slouží jako podklady pro budoucí tvorbu směrnic a nařízení. Stanoviska obvykle obsahují 

celkové zhodnocení stavu a doporučení obsahují i rady pro budoucí vývoj.  

                                                 
22

 Implementace znamená formální promítnutí do vnitrostátního právního předpisu a zajištění adekvátní aplikace a účinného 

vymáhání práv a povinností. 
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Harmonizační opatření jsou nejčastěji ukládána formou směrnic, a to proto, že se přímo 

dotýkají členských států a vzniká potřeba jejich implementace do národních právních řádů.  

Co se týče postavení orgánů Evropské unie v tomto procesu, obecně platí, že Evropská 

komise vlastní legislativní iniciační monopol a konečné slovo při rozhodování o daňových 

záležitostech náleží Radě, kde se každé navrhované opatření ve vymezených případech 

přijímá buď jednomyslně, nebo prostou většinou, nejčastěji však kvalifikovanou většinou. 

Zvlášť významnou úlohu zde hraje Evropský soudní dvůr, který prostřednictvím svých 

rozhodnutí upřesňuje interpretaci norem komunitárního práva, a tím vlastně vytváří nové 

prameny práva a dále řeší spory v oblasti daní.  

2.2.4 Ostatní nástroje používané ke sladění daňových systémů 

Vedle harmonizačních opatření, která by měla pomoci k zajištění bezproblémového 

průběhu obchodních operací mezi jednotlivými státy jsou dalšími nástroji používanými  

ke sladění daňových systémů smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tyto smlouvy se týkají 

přímých daní a jejich povinností je zamezení daňové povinnosti ve dvou zemích jednomu 

poplatníkovi za tutéž daňovou událost a stejné zdaňovací období.  

Kromě smluv o zamezení dvojího zdanění uzavírají členské státy Evropské unie i další 

podobné typy mezinárodních smluv, které ovlivňují jejich národní daňové systémy. Jedná  

se například o smlouvy se členy Evropského hospodářského prostoru (EEA, European 

Economic Area), kteří nejsou zároveň členy Evropské unie; dohody se Švýcarskem, úmluvy 

se třetími státy o zamezení praní špinavých peněz či smlouvy s organizací WTO (World 

Trade Organization, Světová obchodní organizace). Pro pomoc v oblasti daňové politiky také 

slouží různé instituce, jmenujme např. Evropskou organizaci daňových správ (IOTA, Intra – 

European Organization of Tax Administrations, zaměřuje se na výměnu informací  

a administrativní spolupráci) a Evropskou fiskální konfederaci (CFE, Confederation Fiscale 

Europeenne, sdružuje daňové poradce a auditory). 
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3 Harmonizační proces přímých daní v rámci EU 

 

Na samém počátku všech harmonizačních snah se zdálo, že s harmonizací přímých daní 

nebude takový problém jako s harmonizací daní nepřímých, neboť ve všech členských státech 

(tedy kromě Itálie) byla uplatňována odděleně daň z osobních příjmů a daň z korporací. 

Ovšem komisaři Evropské unie, kteří pracovali na zjištění skutečných možností harmonizace, 

došli k tomu, že tyto systémy sice vypadají na první pohled stejně, ale když se tímto 

problémem začali zabývat do hloubky, zjistili, že uvnitř těchto systémů jsou velké odlišnosti. 

Tyto odlišnosti se týkají především stanovení základu daně, předmětu daně, určení 

nezdanitelných částek a různých zdaňovacích období. 

3.1 Harmonizace přímých daní 

Harmonizační snahy a veškerá opatření v oblasti přímých daní musí být Evropskou 

komisí prosazena ve směrnici, aby opatření bylo závazné pro všechny členské státy. Přijetí 

směrnice v daňové oblasti vyžaduje jednomyslnost všech členských států. Stává se tedy,  

že často dochází k blokování k přijetí směrnice jedním či dvěma členskými státy. Evropská 

komise preferuje opatření eliminující dvojí zdanění a vytváření prostoru pro naplnění „čtyř 

svobod“ a k tomu iniciuje vytváření legislativního prostředí. Legislativu přímých daní 

zobrazuje graf č. 3.1.  
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Graf č. 3.1 Legislativa přímých daní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: 4. vyd., Praha: Linde, 2010, s. 87  

3.1.1 Legislativa k přímým daním 

Stěžejních předpisů k přímým daním není mnoho. Zásadní přelom při prohlubování 

spolupráce členských států způsobila směrnice Rady 77/799/EHS
23

 ze dne 19. prosince 1977 

o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní. 

Tato směrnice zavedla povinnou výměnu informací o hlavních přímých daních. Hlavním 

cílem této směrnice je likvidovat mezinárodní daňové úniky, vyhýbání se daňovým 

povinnostem, identifikovat umělé přesuny zisků ve skupinách nadnárodních podniků.   

Ve směrnici jsou zavedeny tři typy výměny informací, a to výměna na dožádání, automatická 

výměna a spontánní výměna. Ve směrnici je také zajištěna možnost přítomnosti pracovníků 

                                                 
23

 Tato směrnice byla v následujících letech rozšířena i na DPH, spotřební daň a daně z pojistného a tím se rozšířil i její na 

název, ovšem výměna informací a vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti DPH a spotřebních 

daní byla ze směrnice vyjmuta, směrnice byla novelizována ve znění směrnice Rady 2004/106/ES a směrnice Rady 

77/799/EHS  má název „o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní  

z pojistného“. Ovšem z účinností od 1. ledna 2013 bude směrnice Rady 77/799/EHS zrušena a nahrazena již platnou směrnicí 

Rady 2011/16/EU. 
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správce daně členského státu na území jiného členského státu. Další důležitou směrnicí je 

Směrnice Rady 2010/24/EU
24

 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek 

vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření. Oblast působnosti je vymezena v této 

směrnici v článku 2 viz příloha č. 1. Směrnice Rady 2011/16/EU nahradí směrnici 

77/799/EHS, oblast působnosti této nové směrnice se bude vztahovat na všechny daně, které 

vybírají členské státy mimo DPH, cla a spotřební daně.  

K legislativním předpisům náleží také Úmluva 90/436/EHS o zamezení dvojího 

zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků neboli arbitrážní konvence.  

Ta se týká transferových cen,
25

 upravuje případy, kdy daňová správa jedné členské země 

v souvislosti s převodními cenami zahrne do zisku sdruženého podniku zisk, který již byl 

jednou zdaněn u téhož sdruženého podniku v jiném členském státě. Platnost konvence je vždy 

prodlužována o dalších pět let, v současnosti do roku 2015.
26

 

3.1.1.1 Směrnice ke konkrétním úpravám přímého zdanění 

Těmto přijatým směrnicím v oblasti přímého zdanění jsou věnovány následující 

podkapitoly. Jelikož těchto směrnic není mnoho, je jisté, že pokračování harmonizace 

přímých daní bude představovat náročný a složitý proces. 

 Směrnice 90/434/EHS „The Merge Directive“  

 Směrnice 90/435/EHS „The Parent-Subsidiarity Directive“ 

 Směrnice 2003/48/ES „The Savings Directive“ 

 Směrnice 2003/49/ES „The Interest and Royalties Directive“ 

3.1.1.1.1 Směrnice 90/434/EHS 

Směrnice Rady 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění 

při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií 

týkajících se společností z různých členských států a při přemístění sídla evropské 

společnosti nebo evropské družstevní společnosti mezi členské státy, která novelizována 

směrnicí Rady 2005/19/ES ze dne 17. února 2005
27

 se vztahuje na případy operací  

                                                 
24

 Implementační lhůta této směrnice byla do 31. prosince 2011. 

25 Transferové ceny lze považovat za ceny uplatňované mezi sdruženými podniky (kapitálově nebo jinak spojené osoby).  

26 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 4. vyd., Praha: Linde, 2010, s. 86-101 

27 Novelizuje původní směrnici o problematiku evropské společnosti. Evropská společnost (nebo taky Evropská akciová 

společnost) je forma podnikání podléhající právním normám Evropské unie má zkratku SE, která znamená Societas 

Europaea. Jejím smyslem je především usnadnit volný pohyb kapitálu v rámci celé Evropské unie a sjednotit právní formy 

obchodních společností v Evropské unii. 
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mezi společnostmi mezi různými členskými státy. Jedním z cílů této směrnice je odstranit 

překážky bránící fungování vnitřního trhu jako například dvojí zdanění. Směrnice upravuje 

odklad daňové povinnosti plynoucí z kapitálových výnosů při sloučení nebo rozdělení 

společnosti, při převodu aktiv či výměně akcií. Společný systém zdanění fúzí je v českém 

daňovém právu zakotven v ustanovení § 23c ZDP viz příloha č. 2. Cílem směrnice je 

„zabránit zdanění zisku, který může při fúzi vzniknout z rozdílu mezi hodnotou převáděných 

aktiv a pasiv a jejich účetní hodnotou.“
28

 Direktiva umožňuje restrukturalizovat společnosti  

v rámci Evropské unie bez ohledu na hranice jednotlivých členských států, z čehož mohou 

plynout daňové výhody, které dosud nebyly možné.
29

  

3.1.1.1.2 Směrnice 90/435/EHS 

Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění 

mateřských a dceřiných společností z různých členských států upravuje systém zdanění 

skupin společností, které působí v národním měřítku a společností, které mají celoevropské 

aktivity. Mateřská a dceřiná společnost je vymezena 25 % podílem ze všech vydaných akcií 

dceřiné společnosti a dále časovým testem – nejméně dva roky vlastnictví podílu. Novelizací 

směrnicí Rady 2003/123/ES
30

 ze dne 22. prosince 2003 došlo k postupnému snižování 

minimálního podílu na základním kapitálu na současných 10 % s účinností od 1. ledna 2009. 

Česká republika se přesně držela minimálních nároků kladených směrnicí a změnu 

zapracovala do ustanovení § 19 odst. 3 písm. b) ZDP viz příloha č. 3. Směrnice si klade za cíl 

„odstranit dvojí zdanění zisku vypláceného společnostmi ve skupině sídlícími v jednom 

členském státě mateřské společnosti sídlící v jiné členské zemi.“
31

 Stejně jako v případě 

směrnice o fúzích i v tomto právním předpise došlo k zapracování statutu evropské 

společnosti a evropské družstevní společnosti.
32

 

3.1.1.1.3 Směrnice 2003/48/ES 

                                                 
28 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 57 

29 EUR-LEX. Směrnice rady 90/434/EHS. [online]. EUR-LEX [20. 1. 2012]. Dostupné z: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:058:0019:0027:CS:PDF 

30 Novelizuje původní směrnici o problematiku Evropské společnosti, dále novelizace pro oblast stálých provozoven, kde 

platí stejné výhody jako pro mateřské a dceřiné společnosti.  

31 ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: 4. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 94 

32 EUR-LEX. Směrnice rady 90/435/EHS. [online]. EUR-LEX [22. 1. 2012].  Dostupné z: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0784:FIN:CS:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:058:0019:0027:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0784:FIN:CS:PDF
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 Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor 

v podobě úrokových plateb. Směrnice se zabývá zdaněním příjmů z úspor fyzických osob. 

Tato směrnice jako jediná z těchto čtyř je určena fyzickým osobám. Zavádí automatickou 

výměnu informací o přeshraničních úrokových platbách, které plynou od platebních 

zprostředkovatelů (většinou bankovních ústavů) fyzickým osobám, jež jsou rezidenty států 

Evropské unie. Nezavádí tedy žádnou novou daň z příjmů z úspor jak by mohl název 

směrnice evokovat. Jejím primárním posláním je zajištění efektivního zdanění 

vyjmenovaných druhů příjmů. Směrnicí je sledováno to, aby úroky, které rezidentovi jednoho 

státu plynou z úspor uložených ve druhém státě, byly efektivně zdaňovány v zemi rezidence 

vkladatele. Dalším neméně významným cílem bylo zabránění daňovým únikům a vyhýbání  

se placení daní. Česká republika implementovala směrnici do ustanovení § 38fa ZDP viz 

příloha č. 4, které definuje skutečného vlastníka příjmu, platebního zprostředkovatele a příjmy 

úrokového charakteru. Dále jsou v § 38fa ZDP upraveny procesní podmínky podávání 

hlášení, a to buď v režimu srážkové daně, nebo výměny informací. Komise je v čl. 18 

zavázána předložit Radě zprávu o fungování směrnice. S menším prodlením k tomu v září 

2008 skutečně došlo. Výsledkem bylo zjištění, že se na základě hodnocení ukázalo,  

že je směrnice v oblasti své působnosti účinná, přičemž její účinnost je spatřována zejména  

ve větší ochotě daňových poplatníků daňovým úřadům hlásit příjmy úrokového charakteru. 

Zároveň byly identifikovány oblasti, jež je potřeba doplnit a vyjasnit. Zásadní mezery 

efektivního fungování stávající směrnice jsou spatřovány „v možnostech skutečných vlastníků 

obcházet její ustanovení prostřednictvím zprostředkovatelských investičních struktur, které 

současná úprava nepokrývá, …a v možnostech volby investičního portfolia tak, že dosahované 

příjmy zůstávají mimo rámec směrnice, třebaže svým charakterem … jsou příjmům pokrytým 

směrnicí rovnocenné.“
33

 Cílem nejbližší novely tedy bude zajistit efektivnější provádění  

ve smyslu zamezení jejího obcházení, odstranění narušování hospodářské soutěže a větší 

srozumitelnost předpisu. Záměrem této směrnice je umožnit, aby příjmy z úspor v podobě 

úrokových plateb vyplacené v jednom členském státě jejich skutečným vlastníkům, kteří jsou 

fyzickými osobami s bydlištěm v jiném členském státě, podléhaly účinnému zdanění 

v souladu s právními předpisy uvedenými v jiném členském státě. Také zakládá informační 

povinnost mezi státy.
34

 

                                                 
33 POSPÍŠILOVÁ, A. – PITTERLING, M. Zdaňování úspor v evropském kontextu. Daně a právo v praxi. 

2009, roč. 14, č. 8, s. 5. 
34EUR-LEX. Směrnice rady 2003/48/ES. [online]. EUR-LEX. [22. 1. 2012]. Dostupné z: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:09:01:32003L0048:CS:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:09:01:32003L0048:CS:PDF


24 

 

3.1.1.1.4 Směrnice 2003/49/ES 

Cílem Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému 

zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých 

členských států je zdanit úroky a licenční poplatky mezi propojenými osobami v jednom 

členském státě. Bez směrnice se tyto platby zdaňují srážkovou daní ve státě zdroje platby 

a také v přijímajícím státě. Licenční poplatky a úroky jsou tak osvobozeny od srážkové daně  

ve státě původu je-li příjemcem společnost nebo stálá provozovna v jiném členském státě.
35

 

Osvobození úroků vyplácených přes hranice mezi propojenými osobami je upraveno  

v § 19 odst. 1 písm. zk) ZDP viz příloha č. 5. 

3.1.2 Charakteristika přímých daní v Evropské unii 

Daně přímé lze dle daňových teorií rozdělit na daně majetkové a daně důchodové.  

Pro zjištění celkového zatížení přímými daněmi se do analýzy zahrnuje i platba sociálního 

pojištění. Do daní důchodových řadíme daň z příjmů korporací a osobní důchodovou daň.  

Do majetkových daní řadíme daně z nemovitostí, daně z bohatství a daně převodové. 

Harmonizace přímých daní neprobíhá v takovém rozsahu jako harmonizace daní nepřímých. 

Je to způsobeno tím, že v členských státech je velká rozmanitost a rozdílnost v daňových 

systémech těchto jednotlivých států. Členské státy nechtějí harmonizovat přímé daně, neboť 

je to zásah do jejich suverenity, protože oblast přímých daní spadá do vnitřních záležitostí 

každé země. Přece jenom se v poslední době přistoupilo k harmonizaci, a to v oblasti, ve které 

je to nezbytné pro odstranění překážek jednotného trhu.  Jde o daně korporátní, které zahrnují 

daně z příjmů korporací a daně z kapitálových výnosů. Tyto daně se vyznačují značnou 

mobilitou svého kapitálu a jejich výše je důležitým faktorem při rozhodování podniků  

o umístění svých investic.  

U ostatních druhů přímých daní, tedy v oblasti osobní důchodové daně probíhá pouze 

negativní harmonizace. U majetkových daní, které jsou ve členských státech velmi rozmanité 

a vycházejí většinou z národních tradic, se nepředpokládá jakákoliv jejich harmonizace. 

Mohou se na ně vztahovat pouze smlouvy o zamezení dvojího zdanění.  

                                                 
35

 EUR-LEX. Směrnice rady 2003/49/ES. [online]. EUR-LEX [22. 1. 2012]. Dostupné z: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0049:20070101:CS:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0049:20070101:CS:PDF
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3.1.2.1 Základní charakteristika osobní důchodové daně v Evropské unii 

Jak již bylo v předchozím textu vysvětleno, u osobní důchodové daně dochází pouze 

k negativní harmonizaci. V tabulce č. 3.1 jsou zobrazeny metody zdaňování osobní 

důchodové daně jednotlivých členských států v Evropské unii. Státy, které uplatňují systém 

progresivního zdanění, mají obrovské odlišnosti ve výši daňové sazby i počtu pásem. V grafu 

č. 3.2 jsou uvedeny nejvyšší daňové sazby osobní důchodové daně všech členských zemí 

v roce 2011. 

 

Tabulka č. 3.1 Metody zdaňování osobní důchodové daně v zemích Evropské unie 

METODY ZDAŇOVÁNÍ OSOBNÍ DŮCHODOVÉ DANĚ V ZEMÍCH EU 

ZEMĚ  ZEMĚ  

Belgie Progresivní Malta Progresivní 

Bulharsko Jednotná sazba Německo Progresivní 

Česká republika Jednotná sazba Nizozemsko Progresivní 

Dánsko Progresivní Polsko Progresivní 

Estonsko Jednotná sazba Portugalsko Progresivní 

Finsko Progresivní Rakousko Progresivní 

Francie Progresivní Rumunsko Jednotná sazba 

Irsko Dvě daňové sazby Řecko Progresivní 

Itálie Progresivní Slovensko Jednotná sazba 

Kypr Progresivní Slovinsko Progresivní 

Litva Jednotná sazba Španělsko Progresivní 

Lotyšsko Jednotná sazba Švédsko Progresivní 

Lucembursko Progresivní Velká Británie Progresivní 

Maďarsko Jednotná sazba   

Zdroj: vlastní 
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Graf č. 3.2 Nejvyšší daňové sazby osobní důchodové daně ve všech členských zemích EU

  

Zdroj: EC.EUROPA [online]. Ec.Europa. [16. 4. 2012].  Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2011/report_

2011_en.pdf,  zpracování: vlastní 

3.1.2.2 Základní charakteristika daně z příjmů korporací v Evropské unii 

Jednotný trh, ekonomická a měnová unie představují hlavní faktory, které ovlivnily 

korporace podnikající na jednotném trhu natolik, že dnes již nepovažují za domácí trh 

národní, ale evropský trh. Ovšem tento jednotný evropský trh zatím nekoresponduje 

s daňovou oblastí přímého zdanění. Ale pořád platí, že daň z příjmů korporací je jediná přímá 

daň, u které dochází k harmonizaci. V grafu č. 3.3 jsou zobrazeny nejvyšší sazby daně 

zdaňování korporací ve všech členských zemích Evropské unie pro rok 2011. 
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Graf č. 3.3 Nejvyšší sazby daně z příjmů korporací ve všech členských zemích EU 

 

Zdroj: EC.EUROPA [online]. Ec.Europa. [16. 4. 2012].  Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2011/report_

2011_en.pdf, zpracování: vlastní 

3.1.3 Vývoj spolupráce 

Pro harmonizaci či koordinaci přímých daní má první významnější počin rok 1963  

a přijetí tzv. pravidla tržního odstupu
36

, podle kterého se stanovují transferové ceny  

u nadnárodních firem, které jsou spojeny z hlediska jednotného daňového šetření. Tyto firmy 

by měly mezi sebou obchodovat v takových cenách, jakoby se jednalo o nezávislé subjekty. 

Tedy výsledkem použití pravidla ALS ceny, tj. ceny stanovené na převod zboží, služeb  

                                                 
36 ALS; Arm´s length Standard.. 
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a nehmotného majetku mezi spojenými osobami by měla být cena, která by byla stanovena  

na trhu na podobné převody mezi nezávislými osobami. Ale existuje problém, a to v určení 

správné a důsledné interpretace transferových cen, která je v jednotlivých členských zemích 

stále nedořešena, a tím dochází k únikům na daních. Zásadní přelom nastal vydáním směrnice 

Rady 77/799/EHS, která se začala zabývat likvidací mezinárodních daňových úniků. 

V roce 1990 byla podepsána tzv. Arbitrážní konvence, která stanovuje principy  

a metody jak zabránit dvojímu zdanění, ke kterému by mohlo dojít v případě špatného 

chápání transferových cen různých členských států. V témže roce byl Evropskou komisí 

ustanoven tzv. Rudingův výbor
37

, jehož úkolem bylo najít odpovědi na následující otázky: 

 

 Způsobují rozdílné systémy firemního zdaňování bariéry na vnitřním trhu? 

 Mohou být tyto bariéry odstraněny samovolně? 

 Budou muset být přijaty umělé zásahy Evropského společenství? 

 

Výsledkem činnosti výboru bylo zjištění, že v systémech korporátního zdanění existují 

nejen rozdíly v sazbách, ale i ve struktuře. Dále výbor zjistil, že tyto rozdíly ovlivňují 

rozhodování nadnárodních korporací a způsobují deformaci hospodářské soutěže. Evropská 

komise si na základě výsledků Rudingova výboru stanovila následující priority: 

 

 odstranit ustanovení daňových předpisů členských zemí, která způsobují 

bariéry, a to především v oblasti zahraničních investic, 

 stanovení zásad pro učení základu daně a stanovení minimálních sazeb daně, 

 zajištění transparentnosti všech stimulů v oblasti podpory investic. 

 

Snaha Rudingova výboru byla neúspěšná a většina návrhů směrnic v této oblasti byla 

stažena, a to zejména v důsledku skutečnosti, že se členské státy nechtějí vzdávat svých 

zvyklostí a jakékoliv pokusy o harmonizaci považují za vměšování do vnitřních záležitostí.  

Pro snadnější informovanost se v roce 1993 začalo používat daňové identifikační číslo 

jako jednotné označení daňových subjektů.
38

 V témže roce byla přijata také doporučení 

používat pravidlo CFC („Controled Foreing Corporation regime“) a pravidlo FIF („Foreing 

Investment Fund“). Pravidlo CFC nařizuje domácímu daňovému rezidentovi zahrnout příjem 

                                                 
37 Název podle předsedy bývalého ministra financí Nizozemí Onno Rudinga.  

38
 V současné době je DIČ povinné. 
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plynoucí mu ze zadržených zisků zahraničních společností pravidel dle tuzemska. Druhé 

pravidlo FIF upravuje situaci, kdy daňovému rezidentu plyne ze zahraničí portfoliový úrok.  

3.1.4 Role judikatury soudního dvora v procesu přímých daní 

Vedle směrnic a nařízení začala v oblasti harmonizačního procesu přímých daní hrát 

výraznou roli negativní harmonizace, tedy rozsudky Evropského soudního dvora.  Jednotlivé 

členské země jsou povinny činit opatření v národních daňových systémech na základě 

judikatury a nikoliv na základě směrnic či nařízení. Jak již bylo v dřívějším textu zmíněno, 

negativní harmonizaci nemůžeme považovat za harmonizaci v pravém slova smyslu,  

neboť nestanovuje shodné postupy pro její dosažení. 

Judikatura Evropského soudního dvora umožňuje negativní harmonizaci především 

v oblastech, ve kterých se nepodařilo prosadit jednotnou úpravu nebo nebylo ani o jednotné 

úpravě jednáno, jedná se tedy především o oblasti ve zdaňování osobních příjmů  

a korporátním zdaňování. V případě zdaňování osobních příjmů se jedná o jedinou formu 

harmonizace pomocí judikatury. Nejčastěji jsou před Evropským soudním dvorem řešeny 

případy zdaňování „přeshraničních“ pracovníků, zdaňování dividend, aplikace mezinárodních 

smluv o zamezení dvojího zdanění, aplikace směrnice o dceřiných a mateřských 

společnostech. Většina judikátů je řešena pomocí předběžné otázky. Řízení o předběžné 

otázce (prejudiciální řízení) je velmi specifickým institutem práva Evropské unie souvisejícím 

s aplikací tohoto práva vnitrostátními soudy členských států. Ty aplikují toto právo tam,  

kde se například vnitrostátní subjekt (zpravidla obchodní společnost) domáhá svých práv 

vyplývajících z práva Evropské unie vůči orgánu členského státu nebo naopak orgán 

členského státu postihuje protiprávní jednání (narušení hospodářské soutěže, potírání 

diskriminace) vnitrostátního subjektu. Zajištění jednotnosti výkladu a aplikace práva unie  

ve všech jeho členských státech patří mezi hlavní úkoly a pravomoci soudního dvora. Jedním 

z nástrojů, a to velmi účinným je právě prejudiciální rozhodování soudního dvora, které dává 

soudům členských států závazné vodítko pro výklad a aplikaci norem práva Evropské unie  

v konkrétní věci pro budoucí stejné nebo obdobné případy.
39

 Článek 110, kapitola 2, hlava 

VII. Lisabonské smlouvy stanoví zákaz daňové diskriminace, když říká, že členské státy 

nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských států jakémukoliv vyššímu 

vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž jsou přímo, nebo nepřímo podrobeny výrobky 

domácí.  

                                                 
39

 TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. Vydání. Praha: Leges, 2010, s. 97 
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3.1.4.1 Judikáty Evropského soudního dvora řešící případy zdaňování osobních příjmů  

Případy, ve kterých Evropský soudní dvůr shledal, že jsou porušeny základní principy 

vyplývající ze Smlouvy o Evropských společenstvích a nařídil členským zemím sjednat 

nápravu.  

3.1.4.1.1 Případ Schumacker č. C-279/93 

V tomto případu stál proti sobě německý finanční úřad a Roland Schumacker. 

Belgický rezident Roland Schumacker měl jediné příjmy z Německa. V Německu byl 

považován za daňového nerezidenta a měl tedy v Německu omezenou daňovou povinnost  

a nebylo mu umožněno použít rozdělení příjmu i na manželku tzv. splitting
40

 a provést roční 

vyúčtování daně, čímž by mu daňová povinnost výrazně klesla. V tomto případě tedy došlo  

ke znevýhodnění daňového nerezidenta oproti daňovému rezidentovi. Rozsudek Evropského 

soudního dvora tedy zněl, že uvedený postup je v rozporu se svobodou volného pohybu 

pracovních sil, a že pokud poplatník obdrží ve státě, kde je nerezidentní většinu svých příjmů, 

musí s ním být daňově zacházeno jako by se jednalo o rezidenta.
41

 

3.1.4.1.2 Případ Vestergaard č. C-55/98 

Dánský auditor žijící a pracující v Dánsku se zúčastnil školení auditorů a poradců, 

které bylo prováděno řeckou společností v Řecku. Auditor dal tyto náklady na školení,  

ke kterým měl platný daňový doklad, do daňově účinných nákladů. Dánský úřad ovšem tyto 

náklady neuznal na základě dánského daňového práva z důvodu, že si kurz mohl udělat 

v Dánsku. Evropský soudní dvůr došel k rozhodnutí, že Dánsko muselo odstranit z daňové 

soustavy výše uvedené diskriminující opatření, neboť rozsudek Evropského soudního dvora 

uváděl, že daňově musí být posuzováno stejně nakoupení služeb domácích i zahraničních. 

Podle Evropského soudního dvora byla porušena svoboda poskytování služeb v rámci 

Evropské unie.
42

 

3.1.4.1.3 Případ Gerritse č. C-234/01 

Nizozemský státní příslušník s bydlištěm v Nizozemsku měl příjem jako hudebník 

v Německu. Byla mu vyplacena odměna, která byla zdaněna na základě smlouvy (o zamezení 

                                                 
40 Splitting neboli společné zdanění manželů. 

41 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 64-69 

42
 EUR-LEX. Připad Vestergaard č. c-55/98. [online]. EUR-LEX. [22. 2. 2012]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0055:EN:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0055:EN:PDF
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dvojího zdanění mezi Německem a Nizozemskem) srážkovou daní z hrubé částky, tedy  

bez možnosti odečtení souvisejících nákladů, konkrétně cestovného. V tomto případě došlo 

k porušení svobody poskytování služeb, protože nerezidentovi nebylo umožněno odečíst 

nezdanitelnou část a náklady. Rozsudek Evropského soudního dvora zněl, že se jedná  

o diskriminaci a nařídil Německu, že musí pro nerezidenty zavést možnost uplatňování 

výdajů. Na základě tohoto judikátu Německo zavedlo tuto možnost i pro případ, že jsou 

nerezidentům vypláceny úroky a licenční poplatky
43

 

3.1.4.2 Judikáty Evropského soudního dvora řešící případy zdaňování korporací 

Případy ve kterých Evropský soudní dvůr shledal, že jsou porušeny základní principy 

vyplývající ze Smlouvy o Evropských společenstvích a nařídil členským státům sjednat 

nápravu.  

3.1.4.2.1 Případ Saint-Gobain č. C-307/97 

Jedná se o případ, který se vztahuje na korporátní zdaňování a týká se svobody 

usazování v rámci Evropské unie. 

Tento případ se týkal Švýcarské společnosti Saint-Gobain, která vyplácela  

své německé pobočce (stálé provozovně) dividendy. Tyto dividendy bylo potřeba v Německu 

řádně zdanit. Německo v té době, tedy ještě před platností dodatku č 2003/123/ES  

ke směrnici o dceřiných a mateřských společnostech, neumožňovalo uplatnit daňovou úlevu  

na dividendy, které již byly zdaněny v zahraniční. Argumentem německého finančního úřadu 

bylo, že tuto výhodu mohou využívat pouze německé společnosti nebo společnosti, které mají 

v Německu neomezenou daňovou povinnost. Tato skutečnost znamenala, že stálá provozovna 

podléhala vyššímu daňovému zatížení než rezidentní společnosti. Soudní dvůr nakonec 

rozhodl v tom smyslu, že se jedná o diskriminaci a nařídil, že Německo nesmí diskriminovat 

společnosti, které nejsou rezidentní, tedy, že se stálou provozovnou musí být daňově 

nakládáno stejně jako se společnostmi, které jsou v Německu rezidenty.   

Ukázalo se, že podnikání pomocí stále provozovny je stále využívanější, a to díky 

snadnému zakládání a poměrně jednoduché správě. Tento trend se promítnul na úroveň 

evropského práva a nemalou zásluhu na tom měl právě tento rozsudek. Došlo k doplnění 

                                                 

43CURIA EUROPA. Případ Gerritse č. C-234/01. [online]. CURIA. EUROPA. [26. 2. 2012].  Dostupné z: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130deffe4a2d9220647a6b1deeb39436fc67e.e34KaxiLc3eQc40La

xqMbN4Oa30Te0?text=&docid=47924&pageIndex=0&doclang=en&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=136199 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130deffe4a2d9220647a6b1deeb39436fc67e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa30Te0?text=&docid=47924&pageIndex=0&doclang=en&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=136199
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d0f130deffe4a2d9220647a6b1deeb39436fc67e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa30Te0?text=&docid=47924&pageIndex=0&doclang=en&mode=doc&dir=&occ=first&part=1&cid=136199
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směrnice o mateřských a dceřiných společnostech o pojem stálé provozovny a na případy,  

kdy dceřiné společnosti vyplácejí dividendy stálé provozovně. 

3.1.4.2.2 Případ Lankhorst-Hohorst GmbH č. C-324/00 

Na základě smlouvy poskytla nizozemská mateřská společnost německé dceřiné 

společnosti úvěr za úrok. Německý finanční úřad zdanil úrok srážkovou daní jako dividendu  

a to jen proto, že matka byla nerezidentem a německý finanční úřad považoval platby úroků 

za skryté rozdělování zisků a na tomto základě je tedy zdanil daní ve výši 30%. Na základě 

rozsudku Evropského soudního dvora v tomto případě dochází k diskriminaci dceřiných 

společností, jež jsou vlastněny mateřskými společnostmi, které jsou nerezidenty, protože 

postup, kdy se platba úroků mateřské společnosti považuje za skrytou výplatu zisku,  

se nevztahuje na případy, kdy jsou dceřiné společnosti vlastněny mateřskými, které jsou 

rezidenty. Je porušena svoboda usazování. A v souladu s rozsudkem Evropského soudního 

dvora by posuzování úrokových plateb dceřiných společností nemělo být ovlivněno sídlem 

mateřské společnosti.
44

 

3.1.4.2.3 Případ Marks&Spencer plc. č. C-446/03 

Mateřská společnost Marks & Spencer je rezidentem ve Velké Británii a obchoduje 

s kontinentální Evropou přes dceřiné holdingové společnosti v Nizozemsku. V grafu č. 3.4  

je zobrazena struktura společnosti Marks & Spencer. 

Graf č. 3.4 Struktura společnosti Marks & Spencer 

 

Velká Británie                  Marks & Spencer 

 

Nizozemsko                    Marks & Spencer 

 

  

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní 

                                                 

44EUR-LEX. Případ Lankhorst-Hohorst GmbH. č. C-324/00. [online] EUR-LEX [1. 3. 2012]. Dostupné z: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0324:EN:PDF 
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Jedná se o spor mezi společností Marks & Spencer plc. a britským daňovým úřadem. Všechny 

obchody v kontinentální Evropě byly prováděny prostřednictvím nizozemského holdingu. 

Nizozemská společnost založila dceřiné společnosti ve Španělsku, Francii, Belgii a Německu. 

Mateřská společnost dosahovala zisku, ovšem dceřiné společnosti v zahraničí vykazovaly 

ztrátu. Z toho titulu byly dceřiné společnosti ve Španělsku a Francii prodány v Belgii  

a v Německu bylo pouze pozastaveno obchodování. Jelikož vykázané ztráty vzniklé  

ve Španělsku a Francii nemohly být uplatněny z důvodu jejich prodeje, požádala mateřská 

společnost ve Velké Británii o možnost započíst zahraniční ztráty oproti tuzemskému zisku. 

Tuto žádost britský daňový úřad zamítnul z toho důvodu, že dceřiné společnosti nebyly 

založeny ve Velké Británii a ani zde neobchodovaly prostřednictvím poboček, což vyžaduje 

britský daňový úřad. Tyto skutečnosti se dotýkají práva na usazování, zakotvené ve smlouvě  

o Evropských společenstvích. Dochází zde tedy k diskriminaci, kdy mateřská společnost, 

která vlastní skupinu zahraničních dceřiných společností, nemůže kompenzovat ztrátu mezi 

matkou a těmito dcerami, zatímco matka s tuzemskými dcerami kompenzovat ztrátu může. 

Zahraniční dceřiné společnosti jsou tedy v porovnání s domácími dcerami znevýhodněny. 

Základní otázkou tedy v celém případu bylo, zda koncepce jednotného trhu vyžaduje,  

aby domácí daňová jurisdikce brala v potaz ztráty ze zahraničních daňových jurisdikcí.  

Do tohoto případu měla každá národní jurisdikce absolutní právo nepřihlížet ke ztrátám 

vzniklým v zahraničních jurisdikcích. Tento spor se dostal k Evropskému soudnímu dvoru 

pomocí předběžné otázky a rozhodl takto: 

„Články 43 ES a 48 ES při současném stavu práva Společenství nebrání právním předpisům 

členského státu, které obecně vylučují možnost mateřské společnosti-rezidenta odečíst  

ze svého zdanitelného zisku ztráty vzniklé v jiném členském státě v dceřiné společnosti  

se sídlem na území tohoto jiného členského státu, zatímco takovou možnost přiznávají, pokud 

se jedná o ztráty vzniklé v dceřiné společnosti-rezidentu. Je nicméně v rozporu s články 43 

ES a 48 ES, je-li taková možnost mateřské společnosti-rezidenta vyloučena v situaci, kdy 

jednak dceřiná společnost-nerezident vyčerpala možnosti zohlednit ztráty, které existují  

v jejím státě sídla v rámci zdaňovacího období, kterého se týkala žádost o snížení daní, jakož 

i v rámci předcházejících zdaňovacích období, a kdy jednak neexistují možnosti, aby tyto 

ztráty mohly být zohledněny v jejím státě sídla v rámci budoucích zdaňovacích období buď 

jí samotnou, nebo třetí osobou, zejména v případě převodu dceřiné společnosti na tuto třetí 

osobu.“
45

 

                                                 
45

 EUR-LEX. Případ Marks&Spencer č. C-446/0. [online] EUR-LEX [5. 3. 2012]. Dostupné z: 
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Z rozsudku tedy vyplývá, že mateřská společnost si může odečíst ztráty svých dceřiných 

společností. Toto pravidlo platí ovšem pouze v tomto případu nikoliv obecně. 

3.1.5 Výhody a nevýhody harmonizace 

U harmonizace daní sledujeme jak výhody, tak nevýhody tohoto procesu. 

 

Výhody harmonizace se jeví jako: 

 

 zjednodušení a sjednocení daní, to přispěje k zefektivnění správy daní  

a k účinnější kontrole, 

 sjednocení daní přináší vyšší transparentnost daní a spolu s účinnější kontrolou 

brání poplatníkům vyhýbat se daňové povinnosti, 

 sjednocení daní také přináší zjednodušení administrativy, což by se mělo 

pozitivně projevit na straně státu ve zlevnění výběru daní a na straně daňových 

poplatníků v úsporách nákladů na výkaznictví a času.  

 

Nevýhody harmonizace se ukazují a projevují zejména v následujících oblastech: 

 

 odpor při zavádění z důvodů velkých rozdílů ve zvyklostech administrativy  

a byrokracie jednotlivých států a rozdílů specifik původních národních 

daňových systémů, 

 zavedením jednotné měny, došlo k omezení účinnosti národní měnové politiky 

členských států, kterým pro autonomní regulaci zůstali jen omezené fiskální 

nástroje, 

 sjednocování daní může být ovlivňováno do určité míry politickými zájmy 

vlád jednotlivých národních členských států, které mohou promítat skupinové 

zájmy do procesů Evropské unie, 

 harmonizace daní v rámci Evropské unie může představovat určitou ztrátu 

suverenity rozhodování vlád o daních v národním daňovém systému členského 

státu.
46

 

                                                                                                                                                         
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0446:CS:PDF 

46
 MATOUŠEK, Pavel. Harmonizace daňových systémů v EU a národní zájmy členských států. [online, citováno 

dne 7. 3. 2012] Dostupné z: 

http://www.upol.cz/uploads/media/JUDr._Matousek.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003CJ0446:CS:PDF
http://www.upol.cz/uploads/media/JUDr._Matousek.pdf
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3.2 Problémové oblasti harmonizace korporátního zdanění 

Proces harmonizace je ztěžován problémy, které se objevují v rozdílných účetních  

a daňových systémech ve všech dvaceti sedmi členských států. Jelikož v každé zemi byl jiný 

historický, politický a ekonomický vývoj mají země rozdílné účetnictví a daně. Největšími 

problémy, pokud by došlo ke sjednocení, jsou rozdíly vazeb účetnictví a daní, rozdílné 

možnosti skupinového zdanění, daňové odpisy a odpočty daňové ztráty. 

3.2.1 Vazba mezi účetním a daňovým systémem 

Vztah mezi daní z příjmů právnických osob a účetnictvím v jednotlivých členských 

státech hraje klíčovou roli při vyjednávání o konstrukci jednotného konsolidovaného základu 

daně. Od 1. ledna 2005 ukládá Nařízení Rady č. 1606/2002 povinnost pro společnosti 

s veřejně obchodovatelnými cennými papíry v Evropské unii sestavovat konsolidovanou 

účetní závěrku dle IFRS (International Financial Reporting Standards), což by mohlo být 

považováno za první krok na cestě k sjednocení pravidel pro konstrukci CCCTB (Common 

Consolidated  orporate Tax Base). Dle Nerudové institucionální vztah mezi účetnictvím a daní 

z příjmů právnických osob je v současnosti velmi aktuální a rozděluje odborníky na dvě 

skupiny, a to na zastánce sjednocení systémů a zastánce oddělenosti systémů.  

Mezi největší argument zastánců oddělenosti systémů patří to, že by sjednocení mohlo 

deformovat informace, které systému poskytují, protože každý ze systémů má odlišný cíl. 

Cílem účetního výkaznictví je poskytovat informace pro účely kontroly a řízení, zatímco 

cílem daňového systému je výběr daní. Argumentem zastánců sjednocení je nákladová 

efektivnost, tedy úspora nákladů jak na straně daňové správy, tak na straně daňového 

poplatníka.  

Další výhodou, kterou by sjednocení systémů mohlo přinést je omezení tendence  

k nadhodnocování zisků společností. V případě, že mezi odměnami managementu  

a vykázaným ziskem existuje pozitivní závislost, pak vyšší vykázaný zisk znamená vyšší 

odměnu pro management, ale zároveň také vyšší daňovou povinnost (ovšem pouze v situaci, 

kdy jsou systémy sjednoceny). Konvergence systémů daně z příjmů právnických osob  

a účetnictví tedy potlačuje snahy managementu uměle nadhodnocovat zisk. Dle studie  

M. Hoogendoorna (1996), ve které je zpracována pozice třinácti evropských států bylo 

vypozorováno, že existují dva typy vztahů mezi systémy, a to závislost a nezávislost.  

Pro systém závislosti je definována situace, kdy je vedení účetnictví ve společnosti založeno 

na daňových pravidlech, patří zde státy jako např. Belgie, Finsko, Francie, Německo, Itálie, 
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Švédsko. A systém nezávislosti je definován jako situace, kdy společnosti užívají odlišná 

účetní pravidla a pravidla pro stanovení základu daně, ovšem tyto pravidla se mohou 

navzájem ovlivňovat.  

 Čtvrtá směrnice č. 78/660/EEC, týkající se účetních výkazů některých typů 

společností, otázku závislosti či nezávislosti systémů účetního výkaznictví a daňových 

pravidel neřešila a ponechávala zcela na členských státech, který systém s ohledem na jejich 

fiskální a účetní historii zavedou. Nicméně tato směrnice již brala v úvahu skutečnost,  

že v Evropské unii existují dva rozdílné institucionální vztahy mezi výše uvedenými systémy, 

a proto například požaduje, aby společnosti zveřejnily v příloze k účetním výkazům informaci 

o vlivu daňového práva na účetní výkazy (týká se zemí, ve kterých existuje závislost  

mezi oběma systémy), nebo ukládá společnostem zveřejnit, jaký efekt má odložená daň  

na hospodářský výsledek (týká se zemí, kde mezi oběma systémy existuje nezávislost). 

3.2.2 Skupinové zdanění 

Definice konceptu skupiny pro daňové účely se v jednotlivých členských státech,  

jež umožňují skupinové zdanění, značně liší. V Rakousku, Německu, Itálii a na Maltě stačí 

k vytvoření skupiny více než 50% podílu mateřského podniku na dceřiném podniku. V Irsku, 

Španělsku, Velké Británii a na Kypru je potřeba 75% podíl. Nejpřísnější pravidla platí  

ve Finsku, Francii, Lucembursku, Nizozemí, Portugalsku, Švédsku, Litvě, Polsku  

a Slovinsku, kde je třeba více než 90% podíl. Zvláštní kategorii tvoří Dánsko, kde je třeba 

vlastnit 100% dceřiné společnosti k vytvoření skupiny. Naproti tomu v České republice,  

na Slovensku, v Belgii, Řecku, Estonsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Lotyšsku 

koncept skupinového zdanění není zaveden. Podrobný přehled je uveden v tabulce č. 3.2.  
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Tabulka č. 3.2 Metody skupinového zdanění v jednotlivých členských státech 

Metoda Členský stát Poznámka 

Plná konsolidace Nizozemí Dochází k plné konsolidace 

hospodářského výsledu. 

S výsledky hospodaření 

dceřiných společností je 

nakládáno, jako by byly 

realizovány mateřskou 

společností. 

Skupinový 

hospodářský 

výsledek 

Německo, Dánsko, Španělsko, 

Francie, Itálie, Lucembursko, 

Rakousko, Polsko, Portugalsko, 

Slovinsko 

Každý člen skupiny zjišťuje 

hospodářský výsledek 

samostatně. Ty jsou pak 

skupinově započítávány na 

úrovni mateřské společnosti.  

Převod ztrát 

v rámci skupiny 

Irsko, Kypr, Malta, Lotyšsko, 

Švédsko, Finsko, Velká Británie 

Každý člen skupiny je zdaňován 

samostatně. Ovšem ztráty mohou 

být mezi členy skupiny 

přesouvány a započítávány. 

Neexistuje zdanění 

v rámci skupiny 

Bulharsko, Rumunsko, Belgie, 

Česká republika, Řecko, Litva, 

Maďarsko, Slovensko, Estonsko 

Nelze kompenzovat ztráty mezi 

mateřskými a dceřinými 

společnostmi. Systém nezná 

pojem skupinové zdanění. 

Zdroj: Ola Van Boeijen-Ostaszewska. EuropeanTax Handbook 2010.IBDF. Amsterdam:2010 

 

3.2.3 Daňové odpisy majetku 

V jednotlivých členských státech se pro odpisy majetku používají tři metody.  

A to metoda rovnoměrné odpisování, degresivní odpisování a odpisování dle IAS 16. 

V případě odpisování budov a zařízení se ve většině členských zemí využívá rovnoměrné 

odpisování, pouze v sedmi zemích se používají odpisy degresivní, a to ve Finsku a Lotyšsku. 

V ČR, Litvě, Nizozemí, Rumunsku a Belgii je možné použít dle vnitrostátní legislativy jak 

degresivní, tak rovnoměrné odpisování budov a zařízení. Jediné Estonsko pro odpis budov  

a zařízení používá metodu dle IAS 16. Národní rozdíly odráží rozdílná doba odpisování, ta  
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se pohybuje v jednotlivých členských státech mezi 7-50 lety. Státy tímto poskytují výhody 

společnostem, a právě tento rozdíl v době odpisování může způsobit problémy v případě 

harmonizace.  

U odpisování nehmotného majetku pro daňové účely panuje v členských státech 

Evropské unie podobná situace. Většina zemí má stanovenou metodu rovnoměrného 

odpisování, ovšem pět států aplikuje degresivní odpisy ať povinně či volitelně. Mezi tyto státy 

patří Lucembursko, Litva, Nizozemí, Rumunsko, Švédsko. Podle pravidel IFRS odpisuje 

nehmotný majetek Estonsko a Velká Británie. Doba odpisování se opět výrazně liší ve všech 

státech. 

V případě odpisování goodwillu většina členských států využívá rovnoměrných 

odpisů, doba odpisování se liší a je v rozmezí okolo 5-20 let. Ovšem některé státy odmítají 

daňové odpisování goodwillu, mezi tyto státy patří Francie, Irsko, Portugalsko, Kypr, 

Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko. V případě implementace jednotného konsolidovaného 

základu daně bude nezbytné přijmout jednotnou úpravu odpisování goodwillu.  

V České republice se dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek odepisuje 

dle odpisového plánu účetní jednotky. V odpisovém plánu si účetní jednotka stanoví způsob 

odpisu, dobu upotřebitelnosti a odpisovou sazbu. Účetní odpisy by měly odpovídat konkrétní 

ekonomické realitě v dané účetní jednotce. Odpisy vypočtené dle odpisového plánu  

se označují jako účetní odpisy a jsou zaznamenány v účetnictví. Sazbu si účetní jednotka 

stanovuje dle doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům. Odpisy účtujeme do nákladů 

účtová třída 5, skupina 55, účet 551 Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

souvztažným účtem jsou oprávky k dlouhodobému majetku. U dlouhodobého majetku  

je účtová třída 0, účty skupiny 07 a 08. Účtujeme tedy MD 551/ D 07x, 08x. 

3.2.4 Odpočet daňové ztráty 

Možnost přesunu daňových ztrát výrazně ovlivňuje základ daně z příjmů korporací, 

proto by mu mělo být při zavádění jednotného konsolidovaného základu daně věnována větší 

pozornost. V následujících tabulkách jsou zobrazeny možnosti přesunu ztrát v členských 

státech Evropské unie.  
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Tabulka 3.3 Možnosti zpětného přenosu ztrát 

Období přenosu Členský stát 

3 roky Francie, Irsko, Nizozemí 

1 rok Německo, Velká Británie 

Ztrátu nelze zpětně převést Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Itálie, 

Lucembursko, Portugalsko, Řecko, 

Španělsko, Švédsko, Estonsko, Kypr, Česká 

republika, Litva, Lotyšsko, Polsko, 

Maďarsko, Malta, Slovinsko, Slovensko, 

Rumunsko 

Zdroj: Ola Van Boeijen-Ostaszewska. EuropeanTax Handbook 2010.IBDF. Amsterdam:2010 

 

Tabulka 3.4 Možnosti přenosu ztrát do dalších období 

Počet následujících období Členský stát 

Není omezen Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Francie, 

Irsko, Lucembursko, Nizozemí, Německo, 

Švédsko, Maďarsko, Malta 

15 Španělsko 

10 Finsko 

7 Rumunsko 

5 Bulharsko, Česká republika, Itálie, Řecko, 

Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko, 

Slovinsko 

Ztrátu nelze přenést do následujícího období Estonsko 

Zdroj: Ola van Boeijen-Ostaszewska. EuropeanTax Handbook 2010.IBDF. Amsterdam:2010 

 

Daňová ztráta se tedy může přenášet dle pravidel každého členského státu. Ovšem 

pokud podniku vznikne ztráta, tedy účetní ztráta v případě, že náklady jsou vyšší než výnosy, 

musí valná hromada rozhodnout o tom, jak bude o této účetní ztrátě účtováno.  
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Účtování na začátku účetního období: 

Zjistíme výsledek hospodaření z minulého účetního období. Při otevírání účetních knih 

zaúčtujeme tento výsledek na stranu MD účtu 431.  

Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je pasivní, účtuje se na něj pouze 

výsledek hospodaření z předcházejícího účetního období, který je ve schvalovacím řízení 

(ještě nebylo rozhodnuto o způsobu vypořádání ztráty). 

Zaúčtování ztráty       431 / 701 

Účtování v průběhu a na konci účetního období: 

Do konce účetního období musí účet 431 vykazovat nulový zůstatek. Proto v průběhu roku 

účetní jednotka rozhodne o způsobu vypořádání se se ztrátou. Při uzavírání účtů převádíme 

konečné zůstatky nákladových a výnosových účtů na 710 Účet zisků ztrát. Jestliže je konečný 

zůstatek účtu 710 na straně MD vyšší než na straně Dal, má účetní jednotka ztrátu (náklady 

jsou vyšší než výnosy). V tabulce č. 3.5 je zobrazeno účtování v průběhu a na konci účetního 

období. 

 

Tabulka č. 3.5 Účtování v průběhu a na konci účetního období 

Zaúčtování nákladů                 710 / 5xx 

Zaúčtování výnosů                  6xx / 710 

MD 710 > Dal 710  => ztráta 

Konečný stav 710                    702 / 710 

Zdroj: vlastní 

V tomto případě účetní jednotka neplatí daň z příjmů. 

Zaúčtování ztráty u akciové společnosti na základě rozhodnutí valné hromady. Tabulka 

č. 3.6 zobrazuje možnost účtování ztráty. 

 

Tabulka č. 3.6 Možnosti účtování ztráty u akciové společnosti 

Převedení ztráty na účet 429 Neuhrazená ztráta z minulých let 429/431 

Uhrazení ztráty z rezervního fondu  421/431 

Předepsání ztráty k úhradě společníkům 354/431 

Uhrazení ztráty z ostatních fondů tvořených ze zisku 423,427/431 

Zdroj: vlastní 
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4 Analýza projektů Evropské unie v oblasti stanovení 

základu daně 

Diskuse o nutnosti odstraňování administrativních bariér podnikání provázejí téměř 

celou existenci Evropské unie. V roce 2001 byla zveřejněna studie o zdanění podniků v rámci 

Evropské unie, která odstartovala již konkrétní debaty, jejichž cílem bylo odstranit bariéry 

v daňové oblasti. Pravdou je, že společnosti podnikající v různých členských státech se musí 

vypořádat s různými daňovými systémy, které jsou v každém státě odlišné.  

Po neúspěchu Rudingova výboru se Evropská rada v devadesátých letech opětovně rozhodla 

pověřit Evropskou komisi provedením analytické studie o zdaňování korporací. Úkolem navíc 

bylo hledání daňových ustanovení v národních úpravách členských států, které by mohly 

brzdit ekonomické aktivity na jednotném trhu. Evropská komise na základě studie o zdanění 

podniků vypracovala celkem čtyři návrhy, jak by nadnárodní společnosti mohly využít  

pro své podniky v rámci Evropské unie pouze jeden způsob výpočtu základu daně. Těmito 

návrhy bylo: 

 zdanění podle státu řídící společnosti,  

 evropská korporativní daň,  

 povinně harmonizovaný základ daně,  

 společný konsolidovaný základ daně.   

 

Evropská komise vydala sdělení, ze kterého vyplývá, že se snahy komise zúžily  

z tzv. „Twin-track strategy“ na „Two-track strategy“. Tedy, že komise upouští od projektů 

povinně harmonizovaného základu daně a evropské korporativní daně. Dále se bude zabývat 

pouze zdanění dle státu řídící společnosti a společnému konsolidovanému základu daně.  

4.1 Povinně harmonizovaný základ daně 

Povinně harmonizovaný základ daně („Compulsory Harmonized Corporate Tax“)  

je projekt Evropské komise, kdy všechny firmy povinně by v Evropské unii vypočítávaly svůj 

základ daně podle jednotných pravidel. Byl by obligatorní pro všechny společnosti mající 

sídlo v některém z členských států Evropské unie, nejen pro ty nadnárodní. Jako jediný  

z modelů by tedy plošně zahrnoval všechny korporace. Tato varianta nenechává prostor  

pro nelegální snižování daňového základu, daňové úniky a nejrůznější typy daňových 

arbitráží. Stanovit povinný harmonizovaný základ daně za dlouhodobý cíl by bylo příliš 
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ambiciózní  

a Evropská komise si je toho plně vědoma. Pouze u tohoto systému se jedná o harmonizaci 

v plném slova smyslu, která je provázena ztrátou velké části národní daňové suverenity. 

Takovýto cíl by neměl podporu členských států (nebo jen několika z nich, což však 

nepostačuje, vyžaduje se jednomyslné hlasování), ty se obávají ztráty národní daňové 

suverenity. 

4.2 Evropská korporativní daň 

Evropská korporativní daň („European Union Company Tax“), tento projekt měl jeden 

cíl a to, že by na nadnárodní firmy byla uvalena jednotná sazba daně. Týkal by se pouze 

velkých nadnárodních společností, které mají celosvětové aktivity. Jak již bylo zmíněno, 

evropská korporativní daň počítá s jednotnou daňovou sazbou a správou na úrovni Evropské 

unie. Dle mého názoru je dobře, že tento projekt byl Evropskou unií zamítnut, protože  

si myslím, že neměl nejmenší šanci na úspěch, a to především z toho důvodu, že počítal 

s existencí evropských finančních orgánů a jistě by neuspěl ani u členských států.  

4.3 Zdanění v domácí zemi  

Projekt zdanění v domácí zemi („Home State Taxation“) je považován za opatření, 

které by mohlo v relativně krátké době pomoci odstranit překážky, se kterými se setkávají 

malé a střední podniky, které představují klíčový faktor ekonomického růstu. Komise  

a členské státy se snaží o usnadnění a zlepšení přeshraničních činností v rámci Evropské unie 

pro malé a střední podniky
47

. Tyto podniky plně nevyužívají příležitostí, které jim vnitřní trh 

poskytuje; to je způsobeno především z nedostatku informací o obchodních příležitostech. 

Malé a střední podniky mají omezené prostředky pro účast v procesu normalizace  

a pro využití práv duševního vlastnictví. Také mají potíže s dodržováním složitých  

a různorodých daňových systémů a proto je třeba je vybízet k podnikání na mezinárodní 

úrovni, což povede ke zlepšení konkurenceschopnosti a přispěje k jejich růstu a produktivitě. 

Překážky pro tyto podniky představují především vysoké vyvolané náklady zdanění, které 

vznikají za účelem snížení vysokých nákladů na dodržování daňových předpisů. Ty vznikají 

při zřizování pobočky nebo dceřiné společnosti v jiném členském státě. Pokud by společnosti 
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podnikající ve více členských státech využili systémů zdanění dle státu řídící společnosti, 

stanovovaly by si svůj zdanitelný zisk podle pravidel platných v jejich domácí zemi. Výhodou 

tohoto modelu pro společnosti je to, že by podléhaly pouze jednomu daňovému systému. U 

tohoto systému je důležité zdůraznit, že se nejedná o jakoukoliv formu harmonizace. 

V podstatě to může vést ještě k daleko vyšší daňové konkurenci s účelem přilákat do země 

společnosti, které by zde měly sídlo a zdaňovaly své celoevropské zisky dle pravidel platných 

v této zemi.
48

  

V následujícím schématu je znázorněn mechanismus fungování systému zdanění 

v domácí zemi.  

 

Schéma 4.1 Model pro aplikaci systému zdanění v domácí zemi 

Česká republika     Německo 

 

 

 

Itálie 
 

 

 

 

 

MS – mateřská společnost 

DSI – dceřiná společnost v Itálii 

DSN – dceřiná společnost v Německu 

DSDSN – dceřiná společnost dceřiné společnosti v Německu 

 
Zdroj: NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 53 

 

 Všechny výše uvedené společnosti mohou vytvořit na základě tohoto systému skupinu 

pro zdanění v domácí zemi. Mateřská společnost si stanoví zdanitelný příjem MS, DSI, DSN 

a DSDSN podle pravidel platných v České republice. Takto stanovený základ daně se rozdělí 

podle velikosti dosaženého zisku nebo dalších alternativních kritérií jako jsou velikost 

vyplacených mezd, počet zaměstnanců v jednotlivých daňových jurisdikcích mezi Českou 

republiku, Itálii a Německo. Mateřská společnost podá daňové přiznání za celu skupinu 

v České republice a zde zaplatí daň z části skupinového základu daně, který na ni připadá 
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podle velikosti obratu. DSI si sama vypočítá individuální daňovou povinnost a zaplatí  

ji v Itálii. DSN a DSDSN si také samy vypočtou daňovou povinnost a zaplatí ji v Německu.
49

  

4.4 Společný konsolidovaný základ daně  

Tato varianta počítá se stanovením jednotných pravidel pro výpočet základu daně 

společností s celoevropskými aktivitami. Zavedení společného konsolidovaného základu daně 

(„Common Consolidated Tax Base“) je jedním z dlouhodobých cílů Evropské komise. Tak 

jako u prvního zmíněného návrhu i zde by došlo ke snížení vyvolaných nákladů zdanění 

společností. Další nepochybnou výhodou je skutečnost, že by byly vytvořeny podmínky  

pro nikoliv škodlivou, ale spravedlivou daňovou soutěž, a s tím související transparentnost 

efektivní sazby daně. V praxi by se jednalo zejména o zjednodušení přeshraničních fúzí  

a akvizicí v rámci Evropské unie. Daňový základ by měl být vymezen co možná nejšířeji, měl 

by umožňovat co možná nejméně výjimek a zároveň by jeho výčet měl být jednoduchý.  

Je třeba zmínit negativum společného konsolidovaného základu daně. Je jím otevření prostoru 

pro krajně nežádoucí daňové úniky a nelegální vyhýbání se daňové povinnosti. Zavedením 

konsolidovaného daňového základu by vedle sebe vznikly dva různé daňové režimy  

pro společnosti s celoevropskými aktivitami a společnosti bez nich. Dualizmus by sváděl  

k nejrůznějším daňovým spekulacím. 

Mezi důvody, které vedly Komisi k tvorbě návrhu směrnice o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, patří snížení administrativních 

nákladů, nastolení spravedlivé daňové konkurence prostřednictvím analýzy efektivních sazeb, 

odstranění daňových překážek fúzí a rozdělení firem, eliminace potíží s převodními cenami  

a automatická kompenzace ztráty v jednom státě se ziskem v druhém státě.  

V Evropské unii existuje dvacet sedm různých daňových systémů. Tím pro společnosti 

vznikají vysoké náklady v případě, chtějí-li expandovat na zahraniční trh. Jako ukázku 

rozdílné tvorby základu daně z příjmů právnických osob demonstruji výpočet na třech mnou 

zvolených členských státech. Těmi jsou Rumunsko, Rakousko a Nizozemí. Nejprve  

zde popíšu, jak vypadá daňový systém v těchto třech zemích a dále pak na příkladu ukážu, 

jaký je rozdíl v systémech zdanění. Tyto tři státy jsem si vybrala z toho důvodu,  

že na příkladu jde jasně vidět, jaký je rozdíl již při stanovení účetního hospodářského 

výsledku. 
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Rumunsko 

Mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob v Rumunsku patří společnosti 

založené v Rumunsku, zahraniční společnosti, které v Rumunsku vykonávají svou činnost 

pomocí stálé provozovny nebo prostřednictvím sdružení bez právní subjektivity. Rumunský 

daňový zákon rozlišuje mezi daňovými rezidenty, kteří v Rumunsku zdaňují svůj celosvětový 

příjem a nerezidenty, kteří zdaňují pouze příjem ze zdrojů na území Rumunska.  

Základem daně je účetní hospodářský výsledek, který je upravený o nedaňové 

náklady a nezdanitelné příjmy. V Rumunsku se zdanitelné příjmy vypočítají jako rozdíl 

mezi realizovanými příjmy z jakéhokoli zdroje a mezi náklady vzniklými za účelem dosažení 

příjmu ve zdaňovacím období. Takto vypočtený zdanitelný příjem je snížen o nezdanitelné 

příjmy a zvýšen o nedaňové náklady.  

Mezi nedaňové náklady patří pokuty, sankční úroky, sponzorské dary, daň 

z příjmů právnických osob, snížení hodnoty hmotného majetku v důsledku přecenění, 

zaúčtované náklady, k nimž chybí odpovídající dokumentace.  

Mezi daňově uznatelné náklady patří mzdy vyplácené zaměstnancům na základě 

pracovních smluv, úroky, licenční poplatky, náklady na výzkum a vývoj pokud nejsou 

nehmotným majetkem, náklady na reprezentaci do výše 2% rozdílu mezi celkovými 

zdanitelnými příjmy a celkovými náklady vztahujícími se ke zdanitelnému příjmu. 

Společnosti mohou vykazovat ztráty, buďto ztrátu daňovou, která se určuje dle stejných 

pravidel jako zdanitelný zisk a účetní, která tvoří rozdíl mezi zaúčtovanými příjmy  

a zaúčtovanými náklady. Sazba daně z příjmu je 16%. 

Systém kalkulace: 

Celkové příjmy – celkové náklady = účetní hospodářský výsledek: 

 - odečteme daňově uznatelné náklady, 

 + přičteme daňově neuznatelné náklady, 

 = zdanitelný příjem, 

 - odečet daňové ztráty, 

 = základ daně, 

 x sazba daně 16%, 

 = výsledná daňová povinnost, 

 lze uplatnit zápočty.
50
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Příklad č. 1 

Společnost, která je rezidentní v Rumunsku a má hospodářský rok shodný s kalendářním 

rokem měla celkové výnosy za rok 2011 ve výši 300 000 RON a celkové náklady ve výši 

100 000 RON. Společnost uhradila daň z příjmů právnických osob 1 200 RON. Dále zaplatila 

pokutu finančnímu úřadu ve výši 200 RON. Náklady na reprezentaci činily 1 800 RON. 

Sponzorské náklady činily 500 RON. Společnost uhradila cestovní náhrady nad limit ve výši 

300 RON. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy činil 500 RON. Společnost dále  

v účetnictví evidovala náklady ve výši 1 000 RON, k nimž neměla odpovídající dokumentaci. 

Společnost vytvořila zákonné rezervy ve výši 1 000 RON. Společnost má ztrátu z předchozích 

let ve výši 1 000 RON. Společnost obdržela dividendy od rezidentní společnosti ve výši 1 000 

RON. A má ztrátu z předchozích let ve výši 1 500 RON. Kolik činí daň z příjmů právnických 

osob za rok 2011? 

 

Účetní hospodářský výsledek před zdaněním: celkové výnosy – celkové náklady 

300 000 – 100 000 = 200 000  

Účetní hospodářský výsledek k 31.12.2011 činí 200 000. 

Dále připočteme: 

- daň z příjmů právnických osob 1 200, 

- pokutu finančnímu úřadu 200, 

- náklady na reprezentaci 1 800, 

- sponzorské náklady 500, 

- cestovní náhrady nad limit 300, 

- rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 500, 

- náklady bez odpovídající dokumentace 1 000 

Celkem připočteme 5 500 RON. 

Dále odečteme: 

- zákonné rezervy 1 000, 

- dividendy od rezidentní společnosti 3 000. 

Celkem odečteme 4 000 RON. 

Zdanitelný příjem tedy činí 200 000 + 5 500 – 4 000 = 201 500 RON. 

Společnost může odečíst daňovou ztrátu ve výši 1 500 RON. 

Základ daně činí 200 000 RON. 

Aplikujeme sazbu daně ve výši 16%. 198 700 x 16% = 32 000 RON 
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Splatná daň z příjmů právnických osob činí 32 000 RON. (1 RON = 5, 62 Kč) 

 

Rakousko 

Mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob v Rakousku patří společnosti 

s neomezenou daňovou povinností, patří zde tři kategorie daňových subjektů, a to právnické 

osoby soukromého práva – akciové společnosti (AG), společnosti s ručením omezeným 

(GmbH), nadace a sdružení s právní subjektivitou, nadace, sdružení a organizace bez právní 

subjektivity, sdružení majetku za specifickým účelem (Zweckvermögen) a poplatníky jejichž 

daňová povinnost v Rakousku je omezená pouze na příjmy ze zdrojů v Rakousku. 

Zdanitelný příjem (nebo ztráta) společnosti je stanoven pomocí metody porovnání čisté 

hodnoty (Betriebsvermögensvergleich). Příjem nebo ztráta je rozdílem mezi čistou 

hodnotou majetku společnosti na počátku a na konci zdaňovacího období, upraveným  

o případné zvýšení či snížení kapitálu, dividendy a obdobná rozdělování zisku, jakož i o další 

položky (např. neuplatněnou daňovou ztrátu z minulých let). Podle této metody se zisk  

nebo ztráta určí na základě změny v aktivech a pasivech. Z tohoto důvodu zákon obsahuje 

podrobná pravidla pro oceňování majetku a závazků. Je třeba rozlišovat mezi oceněním  

pro účely obchodního práva a oceněním pro účely daňové.  

Mezi osvobozené příjmy vyloučené ze základu patří zejména příjem z dividend  

a jiná rozdělování zisku z rakouských účastí za splnění podmínek participation exemption, 

příjem z dividend ze zahraničních účastí (minimální podíl 10%, minimální délka držby 

podílu 1 rok), zisky z fúzí a reorganizací. V rakouských daňových zákonech nenajdeme 

žádný seznam daňově uznatelných nákladů jako je to např. v § 24 odst. 2 českého ZDP. 

Daňové zákony odkazují na účetní hospodářský výsledek, kterým se rozumí jeho čistá výše 

po odečtu veškerých nákladů souvisejících s podnikáním (Betriebsauchsgaben). K odečtu 

nákladů souvisejících s podnikáním tedy dochází již v účetnictví společnosti. Mezi daňově 

neuznatelné náklady patří dividendy a jiné rozdělování zisku, osobní náklady  

na automobil, starožitnosti, luxusní zboží, které jsou nepřiměřeně vysoké vůči běžnému 

standardu, náklady na reprezentaci, dary a příspěvky politickým stranám, daň z příjmu.  

Ztráty z minulých let mohou být započteny pouze proti 75% příjmů v běžném zdaňovacím 

období. Sazba daně z příjmů právnických osob činí 25%.  

Systém kalkulace daně: 
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Účetní hospodářský výsledek před zdaněním, který se zjistí jako rozdíl mezi čistou hodnotou 

majetku konci zdaňovacího období a čistou hodnotou majetku společnosti na začátku 

zdaňovacího období: 

 + přičteme daňově neuznatelné náklady, 

 odečteme osvobozený příjem, 

 = zdanitelný příjem, 

 x sazba daně 25%,  

 = daňová povinnost.
51

 

Příklad č. 2 

Rezidentní společnost v Rakousku má hospodářský rok shodný s kalendářním rokem. Čistá 

hodnota majetku na konci zdaňovacího období 2011 činila 300 000 EUR a čistá hodnota 

majetku na začátku zdaňovacího období 2012 činila 100 000 EUR. Společnost vyplatila 

odměnu členům dozorčí rady ve výši 6 000 EUR. Dary charitě činily 1 000 EUR. Nedaňové 

náklady související s osvobozenými dividendami činily 3 000 EUR. Náklady na reprezentaci 

činily 2 000 EUR. Společnosti byly vyplaceny dividendy splňující podmínky osvobození  

ve výši 12 000 EUR. Kolik činí daň z příjmů právnických osob za rok 2011? 

 

Účetní hospodářský výsledek před zdaněním: čistá hodnota majetku k 31.12.2011 – čistá 

hodnota majetku k 1.1.2012. 

300 000 – 100 000 = 200 000  

Účetní hospodářský výsledek k 31.12.2011 činí 200 000. 

Připočteme: 

- Odměnu členům dozorčí rady 6 000, 

- Dary charitě 1 000, 

- Náklady související s osvobozenými dividendami 3 000, 

- Náklady na reprezentaci 2 000. 

Celkem připočteme 12 000 EUR. 

Dále odečteme: 

- osvobozené dividendy 12 000. 

Celkem odečteme 12 000 EUR. 

Zdanitelný příjem tedy činí 200 000 + 12 000 –  12 000 = 200 000 EUR 
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Základ daně činí 200 000 EUR. 

Aplikujeme sazbu daně ve výši 25% 200 000 x 25% = 50 000 EUR 

Splatná daň z příjmů právnických osob činí 50 000 EUR. (1 EUR = 25, 62 Kč) 

 

Nizozemí 

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou společnosti veřejného práva, 

společnosti soukromého práva, otevřené komanditní společnosti a ostatní entity, v nichž  

je kapitál z části nebo zcela dělen na akcie, družstva, pojišťovací společnosti, sdružení, entity 

veřejného práva, které vykonávají podnikatelskou činnost v zemědělství, důlním průmyslu, 

stavebnictví a dopravě. Nizozemská legislativa rozlišuje mezi rezidenty a nerezidenty, 

podobně jako v jiných zemích rezidenti zdaňují svůj celosvětový příjem, kdežto nerezidenti 

pouze příjem ze zdrojů v Nizozemí. Rezidentní společnosti v Nizozemí zdaňují  

svůj celosvětový příjem. Daň je kalkulována ze základu daně, který představuje 

zdanitelné zisky po odečtení ztrát jiných let. Zdanitelné zisky se rovnají ročním ziskům  

z podnikání po odečtení odčitatelných darů. Zdanitelné zisky zahrnují jak zisky z podnikání, 

tak investiční příjem, finanční příjem a příjem z prodeje nemovitostí. Za daňově uznatelné 

jsou považovány veškeré náklady, pokud vznikly ze seriozních obchodních důvodů. 

Náklady, které s podnikáním nesouvisí, jsou považovány za daňově neuznatelné.  

Při posuzování daňové uznatelnosti společnost musí prokázat, jaké obchodní důvody ji vedly  

ke vzniku toho kterého nákladu. Každá společnost je odpovědná za svou obchodní politiku. 

Jakmile společnost jednou finančnímu úřadu prokáže své obchodní důvody, finanční úřad  

již není oprávněn rozporovat výši částek souvisejících nákladů. Jakmile je ale výše takových 

nákladů ve velkém nepoměru k ziskům společnosti, tak částka, která převyšuje relevantní výši 

nákladů, je považována za daňově neuznatelnou. 

Mezi daňově uznatelné náklady patří náklady související se založením společnosti, 

domácí a zahraniční daně společnosti (s výjimkou daně z příjmů právnických osob), 

zahraniční pouze v případě, kdy s příslušnou zemí Nizozemí nemá uzavřenou smlouvu  

o zamezení dvojího zdanění, platby výkonným ředitelům za jejich činnost pro společnost, 

mzdy zaměstnanců a příspěvky na sociální pojištění zaměstnanců, platby za udělení 

koncese nebo patentu, platby pojišťovnám, úroky z úvěrů, dluhopisů a jiných dluhů, 

náklady na výzkum a vývoj, dary související s podnikáním v plné výši, ostatní dary pouze, 

pokud jsou poskytnuty na speciální účel a pouze do určité výše (prvních 227 EUR není 
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odčitatelných vůbec, to, co přesahuje 227 EUR, je odčitatelné do výše max. 10 % 

zdanitelných zisků). 

Mezi nejčastěji daňově neuznatelné náklady patří pokuty uložené nizozemským 

trestním soudem, náklady související s trestnou činností, pokuty uložené jakýmkoli 

orgánem Evropské unie, pokuty za dopravní přestupky, dary a poskytnuté služby, které 

mohou zakládat trestný čin, distribuované dividendy.  

Daňové ztráty mohou být započteny jak vůči minulým, tak vůči budoucím ziskům. 

V Nizozemí je uplatňována progresivní sazba daně při zdanitelném příjmu do 200 000 EUR 

činí sazba daně 20%, při zdanitelném příjmu nad 200 000 EUR se daň rovná 40 000 EUR + 

25,5% z částky, která převyšuje 200 000 EUR. 

Systém kalkulace: 

Kalkulace daně z příjmů právnických osob v Nizozemí vypadá následovně: 

 + kapitál a příjmy společnosti na konci zdaňovacího období, 

 - odečteme kapitál a příjmy společnosti na začátku zdaňovacího období, 

 + přičteme distribuci dividend, 

 = obchodní zisk před zdaněním, 

 + přičteme daňově neuznatelné náklady, 

 - odečteme daňově uznatelné náklady, 

 = zdanitelný zisk, 

 - odečteme daňovou ztrátu převedenou z minulých let, 

 = základ daně, 

 x příslušná sazba daně, 

 = daň.
52

 

 

Příklad č. 3 

Představme si nizozemskou rezidentní společnost, která má hospodářský rok shodný  

s kalendářním rokem. Zisk z podnikání na konci zdaňovacího období 2011 činil 300 000 EUR 

a na začátku zdaňovacího období 2012 činí 200 000 EUR. Byly vyplaceny dividendy ve výši 

100 000 EUR a dále společnost obdržela dividendy (splněny podmínky participation 

exemption) ve výši 30 000 EUR. Společnost v roce 2011 uhradila daň z příjmů za předchozí 

zdaňovací období ve výši 12 000 EUR a její další daňově neuznatelné náklady činily 14 000 
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EUR. Společnost má dále uplatnitelné ztráty z předchozích období ve výši 1 500 EUR. Kolik 

činí daň z příjmů právnických osob za rok 2011? 

 

Nejprve porovnáme kapitál a příjmy společnosti: 

K 31.12.2011: +300 000 EUR 

K 1.1.2012: - 200 000 EUR 

Změna za rok 2011 je 100 000 EUR. 

Připočteme: 

- distribuci dividend 100 000. 

Zisk před zdaněním 200 000 EUR. 

  

Dále připočteme: 

- daň z příjmů právnických osob 12 000, 

- daňově neuznatelné náklady 14 000. 

Celkem připočteme 26 000 EUR. 

 

Dále odečteme: 

- přijaté dividendy 30 000. 

Zisk ke zdanění 196 000 

Odečteme: 

- ztráty z předchozích období 1 500. 

 

Základ daně činí 194 500 EUR. 

Výpočet daně. 

Aplikujeme sazbu daně ve výši 20% 194 500 x 20% = 38 900 EUR 

Splatná daň z příjmů právnických osob činí 38 900 EUR. (1 EUR = 25, 62 Kč) 

 

Mezi dvaceti sedmi členskými státy jsem si vybrala tyto tři z toho důvodu, že na 

příkladech jde vidět, jak je stanovení základu daně rozdílné. V Rumunsku se k základu daně 

dostaneme pomocí rozdílu výnosů a nákladů (stejný princip funguje i v České republice)  

a poté odečítáme daňově uznatelné náklady a přičítáme neuznatelné náklady, které jsou 

určené v rumunské legislativě, dále odečteme položku ztráty a dostáváme základ daně, který 

již pouze vynásobíme sazbou daně platnou v Rumunsku. V Rakousku není systém stanovení 
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základu daně podobný našemu systému, protože pro výpočet daňové povinnosti používají 

základ daně převzatý z účetnictví, takže všechny operace se dějí již v účetnictví. A Nizozemí 

je systém kalkulace asi nejsložitější, musí se porovnat kapitál a zisky společnosti, zohlednit 

distribuci dividend a teprve pak se společnost dostává k obchodnímu zisku před zdaněním  

a začíná odečítat daňově uznatelné náklady a přičítá daňové neuznatelné náklady, odečte 

ztrátu a dostává základ daně.  

4.4.1 Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob 

 

Dne 16. března 2011 Evropská komise vydala návrh směrnice Rady o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB). CCCTB má řešit 

problém fiskálních ustanovení, jež na jednotném trhu omezují růst. Podniky se potýkají 

s vysokou administrativní zátěží a vysokými náklady na dodržení daňových předpisů  

a to protože neexistuje společný daňový předpis pro právnické osoby. To také způsobuje 

nadměrné zdanění a dvojí zdanění. Tato situace odrazuje od investování v Evropské unii,  

a proto je v rozporu s prioritami stanovenými v dokumentu „EVROPA 2020“
53

. Tímto 

navrhovaným systémem by byla zajištěna jednotnost vnitrostátních daňových systémů, 

v tomto případě by se nejednalo o harmonizaci daňových sazeb. Na vnitřním trhu zůstane 

zachována určitá míra daňové soutěže a ta umožňuje rozdíly v sazbách. Spravedlivá daňová 

soutěž založená na sazbách nabízí větší transparentnost a umožňuje členským státům při 

stanovení svých daňových sazeb vzít v úvahu rozpočtové potřeby i tržní 

konkurenceschopnost. Při navrhování tohoto projektu byla klíčovým cílem podpora výzkumu 

a vývoje a právě v rámci CCCTB jsou veškeré náklady související s výzkumem a vývojem 

odpočitatelné. Tento přístup tedy bude fungovat jako pobídka pro společnosti, které se zapojí 

do systému, aby pokračovaly v investicích do výzkumu a vývoje. CCCTB je systém 

společných pravidel pro výpočet daňového základu společností, jež jsou daňovými rezidenty 

v Evropské unii, a poboček společností ze třetích zemí umístěných v Evropské unii. Společný 

fiskální rámec konkrétně stanoví pravidla pro výpočet individuálního daňového výsledku 

každé společnosti, konsolidaci těchto výsledků v případě existence dalších členů skupiny,  

a rozdělení konsolidovaného daňového základu mezi všechny způsobilé členské státy.  
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CCCTB bude dostupný pro společnosti všech velikostí, jak pro nadnárodní podniky  

tak pro malé a střední podniky, které podnikají napříč Evropskou unií. Harmonizace se bude 

týkat pouze výpočtu daňového základu a nebude zasahovat do finančního účetnictví. Členské 

státy si tak zachovají svá vnitrostátní pravidla finančního účetnictví a systém CCCTB zavede 

samostatná pravidla pro výpočet daňového základu společností. V rámci projektu by skupiny 

společností v celé Evropské unii uplatňovaly jednotný soubor daňových předpisů  

a komunikovaly by pouze s jednou daňovou správou. Společnost, která si systém zvolí, 

přestane ve všech záležitostech upravených společnými pravidly podléhat vnitrostátní dani 

z příjmů právnických osob. Společnosti, které se pro CCCTB nerozhodnou nebo nesplní 

příslušné podmínky i nadále budou podléhat vnitrostátním předpisům o dani z příjmů 

právnických osob. Velkým přínosem zavedení CCCTB bude snížení nákladů,  

jež společnostem vznikají za dodržení předpisů. Podniky s přeshraniční činnosti získají 

prospěch v podobě zavedení přeshraniční kompenzace ztrát i v podobě snížení nákladů  

za dodržování daňových předpisů.  

Pro členské státy bude zavedení volitelného systému pochopitelně znamenat, že orgány 

daňové správy budou muset spravovat dva odlišné daňové režimy
54

. To je však 

kompenzováno skutečností, že CCCTB bude pro společnosti znamenat méně příležitostí  

pro daňové plánování využívající převodní ceny nebo nesoulady mezi daňovými systémy 

členských států. Bude méně sporů se zapojením Evropského soudního dvora a řízení  

pro dosažení vzájemné dohody v rámci úmluv o zamezení dvojího zdanění. Plánuje  

se mobilizace programu EU Fiscalis
55

, aby orgánům daňové správy členských států pomohl 

v přípravě provádění a správy CCCTB. 

4.4.1.1 Způsobilé společnosti 

Tento návrh směrnice zavádí systém společného základu daně pro zdaňování 

některých společností a skupin společností a stanoví pravidla týkající se výpočtu a používání 

tohoto základu. Směrnice je určena společnostem založených dle právních předpisů členského 

státu, nebo podle právních předpisů třetí země. Musí splňovat obě tyto podmínky: 
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 společnost musí mít jednu z forem, která je uvedena v příloze  

č. 6 (např. evropská společnost neboli Societas Europaea (SE) nebo 

společnosti dle českého právního řádu „akciová společnost“, „družstvo“), 

 společnost podléhá některé z daní z příjmů právnických osob uvedených 

v příloze č. 7 (např. v České republice jde o daň z příjmů právnických osob). 

Protože v příloze č. 7 není uvedena forma společností třetích zemí, bude Komise 

každoročně přijímat seznam forem společností třetích zemí, u kterých se má za to, že splňují 

požadavky stanovené v této směrnici.  

Společnosti, které splňují obě podmínky stanovené směrnicí a které jsou daňovým 

rezidentem členského státu, se můžou rozhodnout používat systém CCCTB. Pro tento systém 

se mohou rozhodnout také společnosti, které splňují obě podmínky a které nejsou daňovým 

rezidentem členského státu, ale jsou ve vztahu ke stálé provozovně, kterou má společnost 

v členském státě. V případě, že společnost vyhovuje podmínkám stanoveným v návrhu 

směrnice a zvolí si tento systém zdaňování, podléhá dani z příjmů právnických osob podle 

tohoto systému ve vztahu ke všem příjmům z libovolného zdroje, ať ve státě, kde je tato 

společnost rezidentem, nebo mimo něj. Společnost, která je rezidentem třetí země a zvolí  

si systém stanovený touto směrnicí, podléhá dani z příjmů právnických osob podle tohoto 

systému ve vztahu ke všem příjmům z činnosti prováděné prostřednictvím stálé provozovny 

v členském státě. Pokud si společnost zvolí systém stanovený touto směrnicí, přestává 

podléhat vnitrostátním režimům daně z příjmů právnických osob, a to ve vztahu ke všem 

záležitostem upraveným touto směrnicí. Směrnice má přednost před dohodami mezi 

členskými státy.  

4.4.1.2 Výpočet základu daně 

Při výpočtu základu daně se vezmou v potaz pouze zisky a ztráty, které byly 

realizovány. Výpočet základu daně se provádí důvěryhodným způsobem. Základ daně  

se stanoví pro každé zdaňovací období. Zdaňovacím obdobím je kterékoli období dvanácti 

měsíců. Výpočet základu daně se provede odečtením osvobozených příjmů, odečitatelných 

výdajů a dalších odečitatelných položek od příjmů. Mezi osvobozené příjmy patří: 

 

 dotace přímo související s pořízením, výstavbou nebo zhodnocením 

dlouhodobých aktiv,  

 výnosy ze zcizení aktiv, která jsou součástí souboru aktiv včetně nepeněžních 

darů, 
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 přijaté rozdělované zisky,  

 výnosy ze zcizení akcií,  

 příjmy stálé provozovny v třetí zemi. 

 

Do odčitatelných výdajů se zahrnují všechny náklady na prodej a výdaje očištěné  

o odpočitatelnou daň z přidané hodnoty, kterou daňový poplatník vynaložil za účelem 

dosažení nebo zajištění příjmů včetně nákladů na výzkum a vývoj a nákladů vynaložených  

při získávání vlastního nebo dluhového kapitálu pro účely podnikání. Dále odčitatelné výdaje 

zahrnují rovněž dary dobročinným organizacím,
56

 které jsou usazeny v členském státě nebo 

v třetí zemi, které uplatňují dohodu o výměně informací na dožádání. Maximální odečitatelný 

výdaj na peněžní dary nebo příspěvky dobročinným organizacím činí 0,5% příjmů  

ve zdaňovacím období. Mezi položky, které nelze odečíst patří např. rozdělované zisky  

a splátky vlastního kapitálu nebo dluhu, 50% nákladů na reprezentaci, úplatky, daň z příjmů 

právnických osob, peněžní dary a příspěvky jiné než dobročinné organizace. 

4.4.1.3 Skupiny 

Základním předpokladem systému je, že konsolidace bude povinná pro všechny 

společnosti, jež si zvolí CCCTB a budou mít způsobilé dceřiné společnosti, to jsou všechny 

přímé i nepřímé dceřiné společnosti, ve kterých má mateřská společnost právo: 

 

 vykonávat více než 50% hlasovacích práv, 

 vlastnické právo odpovídající více než 75% kapitálu společnosti nebo více než 

75% práv spojených s nárokem na zisk.  

 

Výpočet prahových hodnot ve vztahu ke společnostem jiným než přímým dceřiným 

společnostem se použijí tato pravidla: 
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 jakmile je u přímých a nepřímých dceřiných společností dosaženo prahové 

hodnoty pro hlasovací práva, má se za to, že mateřská společnost drží  

100% těchto práv, 

 nárok na zisk a vlastnictví kapitálu se vypočítají vynásobením podílů držených 

v dceřiných společnostech, které představují mezičlánek na každé úrovni 

hierarchie. Při tomto výpočtu se vezmou v potaz vlastnická práva ve výši  

75% nebo nižší, která přímo nebo nepřímo drží mateřská společnost, včetně 

práv ve společnostech, které jsou rezidenty třetí země.  

 

Prahové hodnoty musí být dodržovány během celého zdaňovacího období. Prahové 

hodnoty musí být splněny alespoň po dobu devíti po sobě jdoucích měsíců, pokud tomu  

tak není, zachází se s daňovým poplatníkem, jako by se členem skupiny nikdy nestal. 

Daňový poplatník-rezident tvoří skupinu se: 

 všemi svými stálými provozovnami nacházejícími se v ostatních členských 

státech,  

 všemi stálými provozovnami svých způsobilých dceřiných společností, které 

jsou rezidenty třetí země, nacházejícími se v členském státě,  

 všemi svými způsobilými dceřinými společnostmi, které jsou rezidenty 

v jednom nebo více členských státech,  

 ostatními daňovými poplatníky-rezidenty, kteří jsou způsobilými dceřinými 

společnostmi téže společnosti, jež je rezidentem třetí země.  

 

Daňový poplatník-nerezident tvoří skupinu ve vztahu ke všem svým stálým 

provozovnám nacházejícím se v členských státech a všem svým způsobilým dceřiným 

společnostem, které jsou rezidenty jednoho nebo více členských států včetně stálých 

provozoven, které mají v členských státech uvedené dceřiné společnosti.  

Členem skupiny se nesmí stát společnost, která je v platební neschopnosti  

nebo v likvidaci. Členové skupiny své základy daně konsolidují. V případě,  

že je konsolidovaný základ daně záporný převede, se do dalšího období jako ztráta, která  

se započítá proti příštímu kladnému konsolidovanému základu daně. Pokud bude 

konsolidovaný základ daně kladný, rozdělí se. V průběhu celého zdaňovacího období musí 

být splněny hodnoty práv mateřské společnosti v dceřiné. Pro výpočet konsolidovaného 

základu daně je důležité, aby se nebraly v potaz zisky a ztráty z transakcí provedených přímo 
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mezi členy skupiny. Pro určení, zda jde skutečně o transakci uvnitř skupiny, platí, že obě 

strany transakce musí být členy skupiny v době, kdy je transakce uskutečněna a kdy jsou 

zachyceny související příjmy a výdaje. Skupiny musí používat konzistentní a náležitě 

zdokumentovanou metodu zaznamenávání transakcí uvnitř skupiny. Tato metoda umožňuje, 

aby byly všechny převody a prodeje v rámci skupiny zachyceny ve výši historických nákladů 

nebo ve výši daňové hodnoty podle toho, která částka je nižší. V případě transakcí mezi členy 

skupiny se nevyměřují žádné daně vybírané srážkou ani jiné formy zdanění u zdroje.  

4.4.1.4 Pravidla proti zneužití 

Ve směrnici jsou určena obecná pravidla proti zneužití, mezi něž patří to, že umělé 

transakce, jejichž jediným účelem je vyhýbání se daňové povinnosti, se pro účely výpočtu 

základu daně nevezmou v potaz. To neplatí v případě legitimních hospodářských činností, 

kdy si daňový poplatník může vybrat mezi dvěma nebo více transakcemi, které mají stejný 

ekonomický výsledek, ale vedou ke vzniku různých zdanitelných částek.  

Úroky, které jsou vyloučené z odpočtů, jedná se o úroky zaplacené přidruženému 

podniku, který je rezidentem třetí země. Tyto úroky pak odečitatelné nejsou, v případě 

neexistuje-li dohoda o výměně informací srovnatelná s výměnou informací na dožádání. 

Příjmy zahrnované do základu daně se vypočtou podle pravidel.  

 

4.4.1.5 Rozdělení konsolidovaného základu daně 

Konsolidovaný základ daně se v každém zdaňovacím období rozdělí mezi členy 

skupiny na základě vzorce pro rozdělení. Základem vzorce jsou tři rovnocenně posuzované 

faktory. Jedná se o faktory práce, tržeb a aktiv. Konsolidovaný základ daně se rozdělí pouze 

v případě, že je jeho hodnota kladná. Výpočty se provádí na konci zdaňovacího období 

skupiny. Období patnácti nebo více dnů v měsíci se považuje za celý kalendářní měsíc. 

Jestliže společnost vstoupí do skupiny nebo vystoupí ze skupiny v průběhu zdaňovacího 

období, její přidělený podíl se vypočte v poměru k počtu kalendářních měsíců, ve kterých tato 

společnost ve zdaňovacím období patřila do skupiny. Ve vzorci č. 4.1 je uvedeno rozdělení 

konsolidovaného základu daně korporací. 
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Vzorec č. 4.1 Rozdělení konsolidovaného základu daně 

 

Podíl A= 

 

 

Zdroj: vlastní 

 

 Složení faktoru práce – faktor práce se z jedné poloviny skládá z celkového objemu 

mezd člena skupiny v čitateli a celkového objemu mezd skupiny ve jmenovateli a z druhé 

poloviny z počtu zaměstnanců člena skupiny v čitateli a počtu zaměstnanců skupiny  

ve jmenovateli. Pokud je určitý zaměstnanec zahrnut do faktoru práce člena skupiny, objem 

mezd připadající na tohoto zaměstnance se rovněž zahrne do faktoru práce. Počet 

zaměstnanců se měří na konci zdaňovacího období.  

 

 Složení faktoru aktiv – faktor aktiv se skládá z průměrné hodnoty všech 

dlouhodobých hmotných aktiv, která vlastní, má pronajata nebo má pořízena na leasing člen 

skupiny, v čitateli a z průměrné hodnoty všech dlouhodobých aktiv, která vlastní, má 

pronajata nebo má pořízena na leasing skupina, ve jmenovateli.  Patří sem veškerá 

dlouhodobá hmotná aktiva včetně budov, letadel a strojů. Rovněž zde budou zahrnuty náklady 

vynaložené na výzkum a vývoj, marketing a reklamu v průběhu šesti let předtím,  

než si společnost zvolila CCCTB, jako kompenzace nehmotných aktiv za pět let. 

 

 Složení faktoru tržeb – faktor tržeb se skládá z celkových tržeb člena skupiny 

v čitateli a z celkových tržeb skupiny ve jmenovateli. Tržbami se rozumí výnosy z veškerého 

prodeje zboží a poskytování služeb po odečtení slev a vrácení zboží s vyloučením daně 

z přidané hodnoty, ostatních daní a cel. Osvobozené úroky, příjmy, dividendy, licenční 

poplatky a výnosy ze zcizení dlouhodobých aktiv se do faktoru tržeb nezahrnou. Zahrnou  

se pouze v případě, jedná-li se o příjmy získané v běžném obchodním styku nebo v rámci 

běžného podnikání. Prodej zboží a poskytování služeb uvnitř skupiny se do faktoru 

nezahrnou. Prodej zboží se zahrne do faktoru tržeb člena skupiny, který se nachází 

v členském státě, kde končí odeslání nebo přeprava zboží k osobě, která je nabývá. Jestliže 

toto místo nelze určit, prodej zboží se přisoudí členu skupiny nacházejícímu se v členském 

státě, ve kterém je poslední určitelné místo, kde se zboží nacházelo. U poskytování služeb  
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se do faktoru tržeb zahrnou služby člena skupiny nacházejícího se v členském státě, ve kterém 

byly služby skutečně poskytnuty. 

 

Příklad č. 4 

Společnost A, B a C tvoří skupinu CCCTB. Jejich konsolidovaný základ daně činí 

900. Společnost A vlastní kapitál v hodnotě 100, vyplácí mzdy v hodnotě 100, má 1000 

zaměstnanců a tržby v členském státě A v hodnotě 10 000. Společnost B vlastní kapitál 

v hodnotě 200, vyplácí mzdy v hodnotě 200, má 2 000 zaměstnanců a tržby v členském státě 

B v hodnotě 20 000. Společnost C vlastní kapitál v hodnotě 300, vyplácí mzdy v hodnotě 300, 

má 3 000 zaměstnanců a tržby v členském státě C v hodnotě 30 000. Výpočet je proveden 

v tabulce č. 4.1. 

 

Výpočet bude vypadat takto: 

Odvozený vzorec pro společnost A. 

 

Podíl A= 

 

 

Tabulka č. 4.1 Výpočet rozdělení konsolidovaného základu daně 

Společnost Výpočet Výsledek Zdanění 

Podíl 

společnosti A 

(  150 Zdaněno 

v členském státě 

A, sazbou daně A 

Podíl 

společnosti B 

(  300 Zdaněno 

v členském státě 

B, sazbou daně B 

Podíl 

společnosti C 

(  450 Zdaněno 

v členském státě 

C, sazbou daně C 

Zdroj: vlastní 

Zisky společností pocházejí z tržeb, práce a aktiv, proto tato tři kritéria tvoří vzorec 

poměrného rozdělení. Tyto tři faktory znamenají, že vzorec čerpá z údajů, které jsou snadno 
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k dispozici, nebude je možno jednoduše zkreslit a budou pravdivě vykazovat zisk tam,  

kde byl skutečně podnikáním vytvořen.  

4.4.1.6 CCCTB a odpisy 

Odpisování je snižování hodnoty aktiv v časové posloupnosti. Pro daňové účely  

se uplatňuje jako odpočet. Odhadované odpisování aktiv je rozloženo do období 

předpokládaného využití aktiv společností a je základem odpočtu ze základu daně v každém 

daném roce. Pravidla pro odpisy aktiv jsou v každém členském státě stanovena jinak. Některé 

státy mohou mít odpočty rozloženy do delšího období (např. 5% po dobu dvaceti let), zatímco 

jinde je mohou vměstnat do kratšího časového úseku (např. 20% po dobu pěti let). Účelem  

je rozložit náklady na pořízení aktiv do odpovídajícího počtu let a nezkreslit zisky např. tím, 

že by se všechny náklady odečetly v prvním roce. CCCTB bude mít pro společnosti, které  

se pro něj rozhodou, jeden soubor pravidel pro odpisy aktiv (25% po dobu čtyř let).  

Pro společnosti, které setrvají mimo CCCTB, zůstanou v platnosti vnitrostátní pravidla.  

4.4.1.7 Správa členských států  

Daňový poplatník si zvolí systém CCCTB tak, že podá oznámení příslušnému orgánu 

členského státu, kterého je rezidentem nebo pokud jde o stálou provozovnu daňového 

poplatníka-nerezidenta příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se tato provozovna 

nachází. V případě skupiny podá oznámení jménem skupiny hlavní daňový poplatník 

hlavnímu daňovému orgánu. Toto oznámení se podá nejpozději tři měsíce před začátkem 

zdaňovacího období, ve kterém daňový poplatník nebo skupina hodlají začít systém používat. 

 Oznámení hlavní daňový orgán neprodleně předá příslušným orgánům všech 

členských států, ve kterých jsou členové skupiny rezidenty nebo ve kterých jsou usazeni.  

Po oznámení o výběru systému používají jediný daňový poplatník nebo skupina systém 

CCCTB po dobu pěti zdaňovacích období. Po skončení pětiletém počátečním období 

poplatník nebo skupina v používání systému pokračují v po sobě jdoucích obdobích, z nichž 

každé zahrnuje tři zdaňovací období, pokud nepodají oznámení o ukončení.  Oznámení  

o ukončení lze podat v době tří měsíců předcházejících konci počátečního období.  

4.4.1.8 Přínosy pro společnosti při použití systému CCCTB 

Největším přínosem pro společnosti při použití tohoto systému je snížení nákladů  

a jednodušší administrativa při přeshraničních aktivitách. A to z toho důvodu, že základ daně 
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se bude tvořit podle jednoho souboru pravidel a daňové přiznání se bude podávat v jednom 

tzv. one-stop-shop. 

Dalším důležitým přínosem je, že CCCTB umožňuje konsolidaci zisků a ztrát  

na úrovni Evropské unie. To povede k tomu, že společnosti se již nebudou obávat 

přeshraničních aktivit, protože budou moci okamžitě uplatnit ztrátu.  

V současnosti bez systému CCCTB stojí velkou společnost expanze do jiného 

členského státu okolo 140 000 EUR pouze na daňové výdaje související s otevřením nové 

pobočky, tyto výdaje by se při použití systému CCCTB snížily na 87 000 EUR. U malých  

a středních podniků by úspora byla ještě vyšší, a to z původních nákladů činících bez CCCTB 

127 000 EUR na vypočtených 42 000 EUR s použitím CCCTB. 

Na druhé straně musím ale také zmínit negativní stránku, a to, že některé státy  

se domnívají, že zavedení CCCTB by vedlo ke snížení domácích daňových sazeb,  

a to v důsledku daňové konkurence. To by teoreticky mohlo mít za následek ztrátu daňových 

příjmů některých členských států. 

4.4.1.9 Reakce členských států 

Podle Lisabonské smlouvy má každý národní parlament osm týdnů od zveřejnění 

návrhu na to, aby k návrhu předložil odůvodněné stanovisko. Členské státy měly tedy čas  

do  

18. května 2011, aby se vyjádřily zda, je návrh v souladu se zásadou subsidiarity. Velká 

Británie a Irsko se vyjádřily, že návrh není v souladu se zásadou subsidiarity, některé další 

členské státy jako např. Bulharsko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko  

a Švédsko předložiliy odůvodněné stanovisko, že mají obavy ohledně subsidiarity návrhu. 

Belgie, Lucembursko a Portugalsko zaslaly připomínky k obsahu návrhu nikoliv 

k subsidiaritě. Jelikož celkový počet hlasů vyjadřujících obavy ohledně zásady subsidiarity 

byl jen 13 a nedosahoval 18, neměla komise důvod k přezkoumání návrhu. Podle studie pwc 

z listopadu roku 2011, je zřejmé, že návrh směrnice nebude lehké přijmout. Několik 

členských států je formálně proti CCCTB, patří mezi ně ty státy, které zaslaly odůvodněné 

stanovisko vyjadřující obavy ohledně zásady subsidiarity. Jediné Lucembursko má obezřetný 

přístup a to takový, že na jedné straně podporuje projekt, ale na straně druhé vyjádřilo určité 

obavy, pokud jde o vzorec pro rozdělení základu daně. 
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Stanovisko vlády České republiky: 

„Vláda České republiky se domnívá, že zavádění autonomních procesních postupů pro správu 

CCCTB by mělo být velmi omezeno. Vláda ČR preferuje přístup, kde procesní postup 

hlavního správce daně je dán vnitrostátním právním řádem příslušného státu a spolupráce 

mezi správci daně jednotlivých členských států se realizuje prostřednictvím již existujících 

právních nástrojů. Základem procesní úpravy a správy CCCTB by i nadále měl zůstat princip 

garance správnosti úkonů, tj. pravomoc přezkumu by měla být vyhrazena orgánům státu, 

podle jehož práva byl úkon vykonán. Vláda ČR by přivítala podrobnější rozpracování vztahu 

mezi hlavním správcem daně a správci daně ve státech ostatních členů skupiny,  

a to především ve vztahu k stanovení základu daně a jeho převedení jednotlivým státům.  

Pro vládu ČR je volitelný konsolidovaný model harmonizovaného základu daně ten nejméně 

vhodný z možných, neboť by znamenal na jedné straně značné dodatečné administrativní 

náklady pro daňovou správu a na druhé straně citelný výpadek daňových příjmů do státního 

rozpočtu. Navíc z politického hlediska je pravděpodobné, že v delším horizontu by CCCTB 

postupně vedl i k harmonizaci samotných daňových sazeb v Evropské unii, čímž by Česká 

republika přišla o významnou komparativní výhodu na evropském trhu (V případě zavedení 

CCCTB  by státy již nebyly motivovány využívat nižší sazbu daně z příjmů právnických osob 

jako pobídkový nástroj pro zahraniční investory, neboť výnosy z těchto investic by  

se v důsledku konsolidace přelévaly do jiných členských států. Daňová soutěž by tak 

postrádala ekonomickou racionalitu.). 

Konsolidace daňových základů je pro vládu ČR nepřijatelná, ale přesto bude v rámci 

projednávání návrhu CCCTB v orgánech Rady usilovat o co nejvýhodnější: 

 nastavení parametrů týkajících se zavedení pravidel pro výpočet společného základu 

daně, 

 podobu vzorce pro rozdělení konsolidovaného základu.“
57

 

 

Výnos daně z příjmů právnických osob u nás představuje zhruba 120 – 130 miliard Kč, tedy 

asi 11 procent příjmů veřejných rozpočtů, což tvoří proti jiným členským státům Evropské 

unie vyšší podíl. I z tohoto důvodu panují v ČR větší obavy z nepříznivých rozpočtových 

dopadů konsolidovaného CCCTB.
58
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PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY. Usnesení k návrhu CCCTB. [online, citován dne 10.3.2012].Dostupný z: 
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58 HRDINKOVÁ, Milena. Harmonizace základu daně z příjmů právnických osob. Horizonty. 2011, č. 1, s. 4-7. Dostupný z: 
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http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/docs/czech_republic/2011/com20110121/com20110121_deputies_opinion_cs.pdf
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Stanovisko českých společností: 

Společnost KPMG si nechala vypracovat studii, viz tabulka č. 4.1, která se opírá  

o dotazníkové šetření mezi manažery nadnárodních firem a došla k výsledku, že harmonizace 

korporátních daní v ČR má stoprocentní podporu. Plných 82 procent respondentů dokonce 

souhlasí i s tím, že by Brusel přímo určoval i sazbu daně. Mezi největší odpůrce CCCTB patří 

kromě Irska také Slovensko. Podle diplomové práce Evy Polákové z brněnského VUT  

před čtyřmi lety, ve které vyzpovídala šedesát českých firem, se proti harmonizované dani 

vyslovilo 55 procent společností, jako důvod odmítnutí ale většina z nich uvedla nedostatek 

informací. 
59

 

 

Tabulka č. 4.1 Harmonizace korporátní daně 

(souhlas s návrhem v % respondentů) 

100  ČR, Dánsko, Španělsko 

96  Itálie 

90  Řecko, Lucembursko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Švédsko 

84  Německo 

80  Rakousko, Finsko, Maďarsko, Portugalsko 

62  Velká Británie 

50  Irsko, Slovensko 

Pozn. Průzkum mezi 400 manažery nadnárodních firem, jen vybrané země EU 

Zdroj: KPMG, srpen 200760 

 

Stanovisko irské vlády: 

Irská vláda se vyslovila proti zavedení CCCTB na základě toho, že by ohrozil 

konkurenceschopnost Irska a připravil by cestu pro harmonizaci podnikových daní.  Hlavní 

námitka irské vlády na návrh CCCTB je, že malé země jako Irsko by měly obrovskou 

nevýhodu, protože výběr daní by měl být v místě prodeje. Irská nechuť nařizovat koncernům, 

kde mají co danit je zřejmá. 12,5 procenta výhodná sazba daně v kombinaci se vzdělaností  

a moderními technologiemi přilákala do země na 1 200 nadnárodních podniků. Jádro jejich 

byznysu nezůstalo v samotném Irsku a právě jelikož model CCCTB je založen na přepočítání 

                                                                                                                                                         
http://www.kpmg.com/CZ/cs/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Horizons/Documents/KPMG_1104_Horizons-Danove-

poradenstvi.pdf 
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základů daně podle rozsahu aktivit, je jasné, že Irsko by jako pouhá základna bez výrobních 

kapacit přišlo zkrátka.
61

 

 

Stanovisko Slovenské republiky: 

Výbor národní rady Slovenské republiky pro evropské záležitosti projednal návrh 

směrnice CCCTB a zdůraznil, že dlouhodobý postoje Slovenské republiky je neharmonizovat 

přímé daně na úrovni Evropské unie, dále konstatoval, že určování daňových sazeb spadá 

výlučně do pravomoci členských států. Dále připomněl, že celkové daňové příjmy jsou 

výsledkem kombinace výšky daňových základů stejně jako sazeb daně a domníval  

se, že návrh směrnice by mohl mít negativní dopad na růst HDP a zaměstnanost,  

a tím zničit celkový blahobyt pro mnohé členské státy Evropské unie. Výbor dále není 

přesvědčený, že návrh přispěje ke zjednodušení a efektivitě daňových sazeb v Evropské unii, 

ale naopak způsobí zvýšení nákladů spojených se zavedením nového systému společného 

základu daně pro právnické osoby. 
62

 

Ministerstvo financí Slovenské republiky nepodporuje předložený návrh na zavedení 

společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob. Slovenská republika 

doposud nenabyla přesvědčení o výhodnosti projektu CCCTB, který by měl vést 

k zjednodušení situace nadnárodních společností podnikajících v rámci vnitřního trhu 

Evropské unie. Uvedený návrh je zároveň přímo v rozporu s Programovým prohlášením vlády 

Slovenské republiky na období 2010-2014, která v části Daně a odvody také uvádí: „Vláda 

SR nebude súhlasiť s európskou daňovou harmonizáciou v oblasti dane z príjmov.“ 

4.4.1.10 Nejnovější zprávy 

Česká republika a další členské státy s relativně nízkou sazbou daně z příjmů 

právnických osob by měly zpozornět, jelikož dlouho připravovaná harmonizace firemních 

daní postoupila do dalšího kola vyjednávání, a to v Bruselu 21. března 2012. Hospodářský  

a měnový výbor Evropského parlamentu dal v Bruselu zelenou návrhu směrnice o CCCTB. 

"Pro skupinu Evropských konzervativců a reformistů a tedy i ODS představuje hlavní 

problém to, že by na společný konsolidovaný základ měly povinně přistoupit všechny státy  

                                                 
61 HRUŠKA, Blahoslav. Zásadně proti Bruselu. EURO. 2011, č. 12, ISSN 1212-3129, s. 60 

62
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evropské záležitosti. [online, citováno dne 3.4.2012]. Dostupný z: 
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a všechny firmy v Evropské unii," vysvětluje europoslanec a člen hospodářského a měnového 

výboru Ivo Strejček, proč hlasoval proti návrhu legislativy. 

Protože ale o daňových otázkách musejí státy rozhodnout jednomyslně a zdaleka  

ne všechny daňovou harmonizaci podporují, žádá Evropský parlament v případě,  

že k jednomyslnému souhlasu Rada nedospěje, aby byl CCCTB povinně zaveden v eurozóně 

s tím, že ostatní státy se mohou připojit.  

Podle europoslance Ivo Strejčka představuje společný konsolidovaný základ daně 

z dlouhodobého hlediska značné riziko pro růst a konkurenceschopnost České republiky. 

  

"Za prvé: Evropská unie má jisté pravomoci v oblasti nepřímých daní, ale CCCTB je pokusem 

o zásah do práva suverénních států stanovovat a vybírat přímé daně," argumentuje Ivo 

Strejček. 

"Za druhé, CCCTB je pouze předehrou k harmonizaci daňových sazeb a tedy k likvidaci 

daňové konkurence a vynucenému zvýšení daní v České republice. Musíme si uvědomit,  

že pro Českou republiku je - i vzhledem ke geografickým podmínkám - hlavním nástrojem 

podpory podnikání a investic právě nízká korporátní daň. Nesmíme se o tuto výhodu nechat 

připravit státy, kde je podnikání drahé. Za třetí: zavedení CCCTB by u nás znamenalo 

především obrovské administrativní náklady a okamžitý výpadek rozpočtových příjmů." 

 Plenární zasedání Evropského parlamentu by se mělo směrnicí zabývat na svém 

plenárním zasedání v dubnu nejpozději v květnu roku 2012. 

  

4.4.1.11 Názory odborníků 

Názory odborníků na problematiku se liší, nejsou pravda ryze černé nebo bílé, přesto 

se vždy k jedné z těchto stran přiklánějí. 

 

Kladné názory: 

 

"CCCTB bude snazší, levnější a pohodlnější pro podnikání v Evropské unii," řekl 

Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit, jak uvádí v tiskové 

zprávě o ES. "Otevře to také dveře pro malé a střední podniky, které chtějí růst na jejich 
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domácím trhu. Dnešní návrh je dobrý pro obchod a dobrý pro globální konkurenceschopnost 

Evropské unie. "
63

 

 

 Evropský komisař László Kovács zdůraznil, že CCCTB „zásadně přispěje k úspěchu 

vnitřního trhu“ a uvedl, že je přesvědčen, že „skeptické“ členské státy se postupně svého 

odmítavého postoje vzdají a začnou jej (jednotný daňový základ) chápat jako „řešení 

odstranění stávajících fiskálních překážek v Evropské unii, které pomůže firmám zvýšit jejich 

konkurenceschopnost a vytvořit z Evropy atraktivnější místo pro podnikání.“
64

 

 

Záporné názory: 

 

Premiér České republiky Petr Nečas řekl: „Vzhledem k tomu, že by tato záležitost 

poškodila drtivou většinu nováčků, a že by ani například Velká Británie nebyla ochotna 

přistoupit k této formě harmonizace propojení daní, tak je velká šance,  

že k tomu nedojde“
65

 

  

"Daně jsou koule, které podle našeho názoru, musí zůstat v rukou zemí," řekla 

premiérka Iveta Radičová citovaná v SITA Newswire a dodala, že pokud země nemá 

nezávislou měnu, daňová politika je jediným významným ekonomickým nástrojem. 

 

4.4.1.12 Zhodnocení současného stavu  

Z výše uvedených faktů můžeme tedy vyhodnotit několik závěrů. Harmonizace je proces 

složitý, který se v současné době nenachází v takové fázi, do jaké jej chtěla Evropská unie 

dovést na začátku své existence. Naopak postupem času byly harmonizační cíle přehodnoceny 

a přistupovalo se pouze k harmonizaci daní, u kterých to bylo nezbytné pro fungování 

                                                 
63

 INTERNATIONAL TAX REVIEW. Komentáře k CCCTB. [online]. International tax review. [15.4.2012]. 

Dostupné z: 

 http://www.internationaltaxreview.com/Article/2789432/Consolidated-CCCTB-Comments-and-Twitter-

Buzz.html 

64
 EC.EUROPA. Klíčové projevy Laszló Kovácse. [online]. EC.Europa [18.4.2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kovacs/speeches/index_en.htm 

65
 EUROSKOP. Daně v září 2011. [online]. Euroskop. [18.4.2012]. Dostupné z:  

http://www.euroskop.cz/8439/19708/clanek/dane-v-zari-2011 



67 

 

společného vnitřního trhu. Příčina brzdění procesu tkví především v tom, že jednotlivé státy  

si hlídají daňovou politiku jakožto vnitřní, suverénní záležitost každého státu. A chtějí,  

aby evropské právo do této daňové oblasti zasahovalo pokud možno co nejméně. Do 

harmonizace přímých daní zasáhl ambiciózní projekt Evropské unie a to projekt CCCTB. Ten 

je ukázkou, jak dlouho a komplikovaně se v oblasti daňové politiky postupuje. I přes tuto 

zdlouhavost a komplikovanost ovšem není jistý výsledek, tedy přijetí, implementace  

a očekávané přínosy. O CCCTB lze říci, že je to projekt velmi ambiciózní, jehož dopady 

budou ovlivňovat celou Evropskou unii. V následujících letech se ukáže, jak to s projektem 

dopadne. Záměrem Evropské unie je především to, aby harmonizační či koordinační snahy 

v daňové politice působily tak, aby daňová politika podporovala hospodářský růst. Návrh 

směrnice je tedy již hotový, ale výsledná podoba přeci jen není jistá. Z informací získaných 

z materiálů si myslím, že je možné v této oblasti očekávat ještě bouřlivé diskuse. Jistě je 

nesporné, že zjednodušení daňových systémů by přineslo mnoho prospěchu jak daňovým 

subjektům, tak daňovým správám. Po vypracování mé diplomové práce jsem se na společný 

konsolidovaný základ daně podívala ze dvou pohledů. A to z pohledu Evropské unie  

a členských států. Stanovisko Evropské unie je, že chtějí pomoci všem společnostem 

podnikajícím na území Evropské unie, aby jejich podnikání bylo snazší, ušetřit jim náklady  

a pomoci i malým a středním podnikům dostat se na zahraniční trh, a tím zvýšit 

konkurenceschopnost mezi společnostmi a určitě i zvýšit zaměstnanost. Na druhé straně 

chápu členské státy, které odmítají společný konsolidovaný základ daně, určitě mají nedůvěru 

v tom, že by se Evropská unie snažila touto směrnicí postupně harmonizovat sazby daně,  

a tím by narušila fungování fiskálního nástroje každé země. Určitě souhlasím i s názorem,  

že administrativní náklady pro členské státy se zavedením systému budou jistě vysoké,  

ale myslím si, že tento projekt má svou budoucnost a nakonec bude schválen a bude 

prospěšný pro všechny.  
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5 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se snažila komplexně popsat harmonizační proces přímých 

daní v Evropské unii. Zaměřila jsem se na přímé daně, neboť se v minulém roce odehrály 

významné novinky v této oblasti, které nastiňují možný budoucí vývoj harmonizace přímých 

daní v Evropské unii. 

Druhá kapitola je zaměřena na objasnění všech základních pojmů z oblasti daní, jejich 

klasifikaci a funkci. Poté následuje objasnění harmonizace, vysvětlení harmonizačního 

procesu a metod k dosažení harmonizace. V této části ještě vysvětluji daňovou politiku 

Evropské unie a nástroje, které jsou používány ke sladění daňových systémů. 

Třetí kapitola je ze začátku věnována legislativě přímých daní v Evropské unii. Zabývám  

se zde směrnicemi, které hrají významnou roli v harmonizačním procesu a také judikaturou 

Evropského soudního dvora, která má také velký význam v této oblasti. Ve všech členských 

státech jsem zjišťovala nejvyšší sazby daně jak u osobní důchodové daně, tak u korporátní 

daně, výsledky jsem prezentovala v grafech. Objasnila jsem výhody a nevýhody harmonizace 

a popsala vývoj harmonizace v Evropské unii. Nakonec této kapitoly jsem se postupně 

přesunula ke korporátní dani, a zaměřila jsem se na problémové oblasti, které zatím brání 

harmonizaci této daně.  

V poslední části jsem rozebrala projekty, které vypracovala Evropská komise, největší 

pozornost jsem ovšem věnovala projektu CCCTB, jehož návrh směrnice vydala právě 

Evropská komise v roce 2011, předpokládá se, že vyjednávání by měla trvat 1-2 roky, 

nicméně zastánci CCCTB Německo a Francie v srpnu 2011 na summitu v Paříži vyzvaly 

ostatní státy, aby jednání o návrhu směrnice byla ukončena co nejdříve, nejlépe do konce roku 

2012.   

Nejprve jsem uvedla společnosti, kterých se tento návrh bude týkat, potom jak bude 

vypadat tvorba základu daně a jak se základ daně bude rozdělovat. Kdo se bude zabývat 

výběrem daní, přijímáním daňových přiznání a kontrolou. Nakonec jsem prezentovala jaký 

postoj k tomuto návrhu má Česká republika a další vybrané státy Evropské unie. Vyhledala 

jsem názory odborníků, jak pozitivní tak negativní a vše jsem shrnula svým vlastním názorem 

na tuto danou problematiku. 

Domnívám se, že má diplomová práce by mohla posloužit k nejzákladnější orientaci  

jak v procesu harmonizačním, tak v projektu CCCTB a také jako zamyšlení nad otázkou  

zda harmonizovat přímé daně či nikoliv.   
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Seznam zkratek 

CCCTB   Společný konsolidovaný základ daně korporací 

DPH     Daň z přidané hodnoty 

OECD   Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

EU    Evropská unie 

IFRS    Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 

ES    Evropské společenství 

Unie   Evropská unie 

ESUO    Evropská společnost uhlí a oceli 

EHS    Evropské hospodářské společenství 

EUROATOM  Evropské společenství pro atomovou energii 

ESD    Evropský soudní dvůr 

Rada   Rada Evropské unie 

ECOFIN   Rada ministrů pro ekonomické a finanční záležitosti 

EEA     Evropský hospodářský prostor 

WTO    Světová obchodní organizace 

IOTA    Evropská organizace daňové správy 

CFE    Evropská fiskální konfederace 

atd.    a tak dále 

SE    Evropská akciová společnost 

ZDP    zákon o daních z příjmů 

DIČ    daňové identifikační číslo 

IAS    Mezinárodní účetní standardy 

ČR    Česká republika 

MD    má dáti 

D    dal 

EUR    euro 

RON    rumunský leu 

Kč    korun českých 

VUT    Vysoké učení technické 

HDP    hrubý domácí produkt 

Pwc   Pricewaterhouscoopers 
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