
1 

 

Přílohy 

Příloha č. 1  

Článek č. 2 směrnice Rady 2010/24/EU 

 

Článek 2 

Oblast působnosti 

1. Tato směrnice se vztahuje na pohledávky týkající se 

a) veškerých daní a poplatků jakéhokoli druhu ukládaných členským státem nebo jeho nižšími 

územními nebo správními celky, včetně místních orgánů, či jejich jménem, nebo jménem 

Unie;  

b) náhrad, intervencí a dalších opatření, jež jsou součástí systému částečného nebo úplného 

financování Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského 

fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), včetně částek, které mají být vybrány v souvislosti  

s těmito činnostmi;  

c) dávek a jiných poplatků stanovených v rámci společné organizace trhů v odvětví cukru.  

 

2. Oblast působnosti této směrnice zahrnuje  

a) správní sankce, pokuty, poplatky a přirážky související s pohledávkami, pro které  

lze požadovat vzájemnou pomoc podle odstavce 1, uložené správními orgány, které jsou 

příslušné pro výběr dotčených daní nebo poplatků nebo pro provádění správních šetření 

týkajících se těchto daní nebo poplatků, nebo potvrzené správními či soudními orgány  

na žádost uvedených správních orgánů; 

b) poplatky za osvědčení a podobné dokumenty vydávané v souvislosti se správními postupy 

souvisejícími s daněmi a poplatky;  

c) úroky a náklady související s pohledávkami, pro které lze požadovat vzájemnou pomoc 

podle odstavce 1 nebo písmene a) nebo b) tohoto odstavce.  

 

3. Tato směrnice se nevztahuje na  

a) povinné příspěvky na sociální zabezpečení splatné členskému státu nebo nižšímu celku 

členského státu nebo veřejnoprávním institucím sociálního zabezpečení;  

b) poplatky neuvedené v odstavci 2;  

c) platby smluvní povahy, jako například úhrada za veřejné služby;  
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d) trestní sankce uložené na základě trestního stíhání nebo jiné trestní sankce, na které  

se nevztahuje odst. 2 písm. a). 
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Příloha č. 2 

§ 23c ZDP 

§ 23c Fúze a rozdělení společností 

(1) Fúzí společností se pro účely tohoto zákona rozumí postup, při kterém 

a) veškerý majetek a závazky jedné nebo více společností, která zaniká a je zrušena  

bez likvidace (dále jen "zanikající společnost"), přechází na jinou existující společnost (dále 

jen "nástupnická existující společnost"), přičemž společníci zanikající společnosti zpravidla 

nabudou podíl v nástupnické existující společnosti s případným doplatkem na dorovnání, 

b) veškerý majetek a závazky dvou nebo více zanikajících společností přechází na nově 

vzniklou společnost (dále jen "nástupnická založená společnost"), kterou tyto zanikající 

společnosti založily, přičemž společníci zanikajících společností nabudou podíl v nástupnické 

založené společnosti s případným doplatkem na dorovnání, 

c) veškerý majetek a závazky zanikající společnosti přechází na jinou společnost, která  

je jediným společníkem zanikající společnosti (dále jen "nástupnická společnost, která  

je jediným společníkem"). 

(2) Rozdělením společnosti se pro účely tohoto zákona rozumí postup, při kterém 

a) veškerý majetek a závazky zanikající společnosti přechází na 2 nebo více existujících nebo 

nově vzniklých společností (dále jen "nástupnické společnosti při rozdělení"), přičemž 

společníci zanikající společnosti zpravidla nabudou podíl v nástupnických společnostech  

při rozdělení s případným doplatkem na dorovnání, nebo 

b) vyčleněná část jmění společnosti, která nezaniká (dále jen "rozdělovaná společnost") 

přechází na jednu nebo více nástupnických společností při rozdělení, přičemž společníci 

rozdělované společnosti zpravidla nabudou podíl v nástupnické společnosti při rozdělení  

nebo nástupnických společnostech při rozdělení s případným doplatkem na dorovnání. 

(3) Za fúzi společností a rozdělení společnosti se považují také přeměny společnosti podle 

zvláštního právního předpisu, přitom převod jmění na společníka se považuje za fúzi 

společností, pouze jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 1 písm. c). 

(4) Příjmy (výnosy) nástupnické existující společnosti, nástupnické založené společnosti, 

nástupnické společnosti, která je jediným společníkem, nebo nástupnické společnosti  

při rozdělení společnosti vzniklé z důvodu přecenění majetku a závazků pro účely fúze 

společností nebo rozdělení společnosti se nezahrnují do základu daně. 

(5) Příjmy (výnosy) společníka zanikající nebo rozdělované společnosti vzniklé z důvodu 

přecenění majetku a závazků pro účely fúze společností nebo rozdělení společnosti  
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se nezahrnují do základu daně. Toto se nevztahuje na doplatek na dorovnání. Ustanovení 

tohoto odstavce se použije, pokud zanikající nebo rozdělovaná společnost i nástupnická 

existující společnost, nástupnická založená společnost, nástupnická společnost, která  

je jediným společníkem, nebo nástupnická společnost při rozdělení jsou poplatníky 

uvedenými v § 17 odst. 3, kteří mají formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením 

omezeným anebo evropské družstevní společnosti, nebo jsou společnostmi, které jsou 

daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské unie a společník zanikající  

nebo rozdělované společnosti 

a) je poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, nebo 

b) není poplatníkem uvedeným v § 2 odst. 2 nebo v § 17 odst. 3, ale drží podíl v rozdělované 

společnosti nebo držel podíl v zanikající společnosti a drží podíl v nástupnické existující 

společnosti, nástupnické založené společnosti, nástupnické společnosti, která je jediným 

společníkem, nebo nástupnické společnosti při rozdělení prostřednictvím stálé provozovny 

umístěné na území České republiky. 

(6) Nabývací cenou podílu v nástupnické existující společnosti, nástupnické založené 

společnosti, nástupnické společnosti, která je jediným společníkem, nebo nástupnické 

společnosti při rozdělení získaného při fúzi společností nebo rozdělení společnosti je  

u společníka zanikající nebo rozdělované společnosti hodnota, jakou měl podíl v zanikající 

společnosti pro účely tohoto zákona ke dni předcházejícímu rozvahový den před rozhodným 

dnem fúze nebo rozdělení. Nabývací cena podílu u společníka zanikající společnosti  

při rozdělení nebo rozdělované společnosti se rozdělí na nabývací cenu podílu na rozdělované 

společnosti a na nabývací cenu podílu na nástupnické společnosti při rozdělení nebo  

na nabývací ceny podílů na nástupnických společnostech při rozdělení na základě 

ekonomicky zdůvodnitelného kritéria. Stejným způsobem se stanoví nabývací cena podílu  

v nástupnické existující společnosti, nástupnické založené společnosti, nástupnické 

společnosti, která je jediným společníkem, nebo nástupnické společnosti při rozdělení, který 

není zahrnut v obchodním majetku u poplatníka uvedeného v § 2. 

(7) Nástupnická existující společnost, nástupnická založená společnost, nástupnická 

společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická společnost při rozdělení  

nebo nástupnická existující společnost, nástupnická založená společnost, nástupnická 

společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická společnost při rozdělení 

prostřednictvím své stálé provozovny umístěné na území České republiky pokračuje  

v odpisování započatém zanikající nebo rozdělovanou společností u hmotného majetku  
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a nehmotného majetku, jež přešel v důsledku fúze společností nebo rozdělení společnosti,  

a který lze odpisovat podle tohoto zákona. Je-li zanikající nebo rozdělovaná společnost 

poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a tento hmotný majetek a nehmotný majetek nebyl 

součástí stálé provozovny na území České republiky, pro stanovení odpisů u nástupnické 

společnosti se použije obdobně ustanovení § 32 c. 

(8) Nástupnická existující společnost, nástupnická založená společnost, nástupnická 

společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická společnost při rozdělení  

nebo nástupnická existující společnost, nástupnická založená společnost, nástupnická 

společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická společnost při rozdělení 

prostřednictvím své stálé provozovny umístěné na území České republiky, je oprávněna 

a) převzít rezervy a opravné položky vytvořené zanikající nebo rozdělovanou společností 

podle zvláštního právního předpisu za podmínek, které by platily pro zanikající společnost, 

pokud by se fúze společností nebo rozdělení společnosti neuskutečnily, a pokračovat v jejich 

tvorbě podle zvláštního právního předpisu); přitom je-li zanikající nebo rozdělovaná 

společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu na území 

České republiky, lze převzít položky obdobného charakteru jako rezervy a opravné položky 

související s převedeným majetkem a závazky vytvořené podle příslušného právního předpisu 

jiného členského státu, avšak maximálně do výše stanovené podle zvláštního právního 

předpisu pro poplatníky uvedené v § 17 odst. 3 a za podmínek stanovených tímto zákonem,  

a pokračovat v jejich tvorbě podle zvláštního právního předpisu, 

b) převzít daňovou ztrátu vyměřenou zanikající nebo rozdělované společnosti, která dosud 

nebyla uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně zanikající společností.  

Od zanikající nebo rozdělované společnosti lze převzít pouze část její daňové ztráty v rozsahu 

zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria; ustanovení § 38 na tím není dotčeno. 

Tuto daňovou ztrátu lze uplatnit jako položku odčitatelnou od základu daně ve zdaňovacích 

obdobích zbývajících do pěti zdaňovacích období bezprostředně následujících po zdaňovacím 

období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, za které byla daňová ztráta 

zanikající společnosti vyměřena za podmínek stanovených tímto zákonem; přitom je-li 

zanikající nebo rozdělovaná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá 

stálou provozovnu na území České republiky, lze převzít daňovou ztrátu, která vznikla 

zanikající nebo rozdělované společnosti v jiném členském státu a která nebyla uplatněna  

v jiném členském státu jako položka snižující základ daně zanikající, rozdělované nebo jiné 

společnosti, maximálně však do výše jak by byla daňová ztráta stanovena podle tohoto 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast2.aspx#par17
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zákona, kdyby zanikající nebo rozdělovaná společnost byla ve zdaňovacím období, nebo 

období, za něž se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla, poplatníkem 

uvedeným v § 17 odst. 3, 

c) převzít položky odčitatelné od základu daně, na něž vznikl nárok zanikající nebo 

rozdělované společnosti podle § 34 odst. 4, 6, 9 a 10 a které dosud nebyly uplatněny 

zanikající nebo rozdělovanou společností za podmínek, které by platily pro zanikající nebo 

rozdělovanou společnost, pokud by se fúze společností nebo rozdělení společnosti 

neuskutečnily. Od zanikající nebo rozdělované společnosti lze převzít pouze položky 

odčitatelné od základu daně, na něž vznikl nárok zanikající nebo rozdělované společnosti  

a které nebyly dosud zanikající nebo rozdělovanou společností uplatněny, a to pouze  

v rozsahu zjištěném podle ekonomicky zdůvodnitelného kritéria; přitom je-li zanikající nebo 

rozdělovaná společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4, který nemá stálou provozovnu 

na území České republiky, lze převzít pouze položky obdobného charakteru jako položky 

odčitatelné podle tohoto zákona, které dosud nebyly uplatněny v zahraničí, maximálně však 

do výše stanovené a za podmínek stanovených tímto zákonem. 

(9) Ustanovení odstavců 4, 5, 6 a 8 se použijí, pokud 

a) zanikající společnost, rozdělovaná společnost i nástupnická existující společnost, 

nástupnická založená společnost, nástupnická společnost, která je jediným společníkem,  

nebo nástupnická společnost při rozdělení jsou poplatníky uvedenými v § 17 odst. 3 a mají 

formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo evropské družstevní 

společnosti, nebo 

b) zanikající společnost nebo rozdělovaná společnost je společností, která je daňovým 

rezidentem jiného členského státu Evropské unie a nástupnická existující společnost, 

nástupnická založená společnost, nástupnická společnost, která je jediným společníkem,  

nebo nástupnická společnost při rozdělení je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má 

formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo evropské družstevní 

společnosti nebo 

c) zanikající společnost nebo rozdělovaná společnost je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 

a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo evropské 

družstevní společnosti nebo je společností, která je daňovým rezidentem jiného členského 

státu Evropské unie a nástupnická existující společnost, nástupnická založená společnost, 

nástupnická společnost, která je jediným společníkem, nebo nástupnická společnost  

při rozdělení je společností, která je daňovým rezidentem v jiném členském státu Evropské 
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unie, a pokud majetek a závazky, jež přešly ze zanikající společnosti nebo rozdělované 

společnosti na nástupnickou založenou společnost, nástupnickou společnost, která je jediným 

společníkem, nebo nástupnickou společnost při rozdělení v důsledku fúze společností  

nebo rozdělení společnosti, jsou součástí stálé provozovny nástupnické existující společnosti, 

nástupnické založené společnosti, nástupnické společnosti, která je jediným společníkem, 

nebo nástupnické společnosti při rozdělení umístěné na území České republiky. 
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Příloha č. 3 

§ 19 odst. 3 písm. b) ZDP 

§ 19 Osvobození od daně 

 

(3) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 

b) mateřskou společností obchodní společnost nebo družstvo, je-li poplatníkem uvedeným  

v § 17 odst. 3 a má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným nebo 

družstva, nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské 

unie, a která má nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním 

kapitálu jiné společnosti. 
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Příloha č. 4 

§ 38fa ZDP 

§ 38fa Platební zprostředkovatel 

(1) Platebním zprostředkovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která 

a) vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru, jímž se pro účely 

tohoto ustanovení rozumí 

1. úroky z úvěrů a půjček, 

2. příjmy odvozené od úroků z úvěrů a půjček vyplácené otevřeným podílovým fondem  

nebo obdobným fondem kolektivního investování v zahraničí, pokud alespoň 15 % hodnoty 

majetku v tomto podílovém fondu je přímo nebo nepřímo tvořeno investičními nástroji 

nesoucími příjmy uvedené v bodě 1 s výjimkou fondů kolektivního investování v zahraničí. 

3. příjmy z prodeje podílového listu vydaného otevřeným podílovým fondem nebo z prodeje 

obdobného investičního nástroje vydaného v zahraničí, pokud alespoň 25 40 % hodnoty 

majetku v podílovém fondu nebo obdobném zahraničním fondu kolektivního investování  

je tvořeno investičními nástroji nesoucími příjmy uvedené v bodě 1. Pokud platební 

zprostředkovatel nemá informace o procentním podílu investičních nástrojů nesoucích příjmy 

uvedené v bodě 1 na hodnotě majetku v podílovém fondu nebo obdobném zahraničním fondu 

kolektivního investování, považuje se procentní podíl za vyšší než 40 %. Smluvní pokuty, 

úroky z prodlení, penále a jiné sankce ze závazkových vztahů nejsou příjmy úrokového 

charakteru uvedené v písmenu a) bodech 2 a 3, 

b) zajišťuje výplatu, poukázání nebo připsání úhrady příjmu úrokového charakteru pro třetí 

osobu. 

Není-li platebnímu zprostředkovateli známo, v jakém rozsahu se příjmy úrokového charakteru 

na vypláceném, poukazovaném nebo připisovaném příjmu podílí, považuje se za příjem 

úrokového charakteru celá částka tohoto příjmu. Platebním zprostředkovatelem je i stálá 

provozovna osoby nebo jednotky bez právní subjektivity na území České republiky, která dále 

vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu příjmu úrokového charakteru. 

(2) Je-li skutečným vlastníkem příjmu úrokového charakteru poplatník uvedený v § 2, který 

má bydliště na území jiného členského státu Evropské unie, platební zprostředkovatel  

je povinen o výplatě, poukázání nebo připsání úhrady příjmu úrokového charakteru  

ve prospěch skutečného vlastníka podat svému místně příslušnému správci daně oznámení. 

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, pokud skutečný vlastník příjmu úrokového 
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charakteru prokáže platebnímu zprostředkovateli, že je daňovým rezidentem mimo Evropskou 

unii. 

(3) Skutečným vlastníkem příjmu úrokového charakteru se rozumí fyzická osoba, které  

je příjem úrokového charakteru vyplácen, poukazován nebo připisován anebo pro kterou  

je taková výplata, poukázání nebo připsání zajišťována, pokud neprokáže, že 

a) je platebním zprostředkovatelem podle odstavce 1, 

b) jedná jménem nebo za 

1. právnickou osobu, nebo jiný daňový subjekt, jehož příjmy jsou zdaňovány daní z příjmů  

z podnikatelské činnosti nebo obdobnou daní, 

2. otevřený podílový fond nebo obdobný fond v zahraničí uznaný podle Směrnice Rady 

Evropských společenství 85/611/EHS jako UCITS nebo jednotku bez právní subjektivity, 

uvedenou v odstavci 4, a sdělí platebnímu zprostředkovateli obchodní název (firmu) a sídlo 

fondu nebo jednotky bez právní subjektivity, za které jedná. Platební zprostředkovatel tyto 

informace předá svému místně příslušnému správci daně formou oznámení, přitom odstavec  

5 se použije přiměřeně, 

3. jinou fyzickou osobu, která je skutečným vlastníkem příjmu úrokového charakteru, a sdělí 

platebnímu zprostředkovateli informace o této fyzické osobě v rozsahu stanoveném v odstavci 

6. Nelze-li využitím přiměřených prostředků zjistit informace o skutečném vlastníkovi příjmu 

úrokového charakteru v rozsahu stanoveném v odstavci 6, považuje se za skutečného 

vlastníka příjmu úrokového charakteru fyzická osoba, které je tento příjem vyplácen, 

poukazován nebo připisován. 

(4) Platební zprostředkovatel, který vyplácí, poukazuje anebo připisuje úhradu nebo zajišťuje 

výplatu poukázání anebo připsání úhrady příjmu úrokového charakteru jakékoliv jiné osobě 

nebo jednotce bez právní subjektivity zřízené v jiném členském státu Evropské unie  

ve prospěch skutečného vlastníka příjmů úrokového charakteru, podá svému místně 

příslušnému správci daně oznámení o této výplatě, poukázání nebo připsání úhrady příjmu 

úrokového charakteru. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li na základě 

předložených důkazních prostředků platebnímu zprostředkovateli zřejmé, že tato osoba  

nebo jednotka bez právní subjektivity 

a) je právnickou osobou, s výjimkou avoin yhtio (Ay) a kommandiittiyhtio (Ky)/ oppet bolag 

a kommanditbolag ve Finsku a handelsbolag (HB) a kommanditbolag (KB) ve Švédsku, nebo 

b) zahrnuje příjem úrokového charakteru do základu daně, který podléhá dani z příjmů  

z podnikatelské činnosti nebo obdobné dani, nebo 
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c) je otevřeným podílovým fondem nebo obdobným fondem v zahraničí uznaným podle 

Směrnice Rady Evropských společenství 85/611/EHS jako UCITS. 

(5) Oznámení podle odstavců 2 a 4 podává platební zprostředkovatel o všech výplatách 

provedených ve zdaňovacím období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, 

nejpozději do 15. dne třetího měsíce po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž  

se podává daňové přiznání. Oznámení lze učinit pouze datovou zprávou ve formátu  

a struktuře zveřejněné správcem daně. 

(6) Pro účely oznámení podle předchozích odstavců je platební zprostředkovatel povinen 

zjistit 

a) u smluvních vztahů vzniklých před 1. lednem 2004 jméno, příjmení a bydliště skutečného 

vlastníka příjmů úrokového charakteru, a to za využití zdrojů, které má platební 

zprostředkovatel k dispozici, 

b) u smluvních vztahů vzniklých počínaje 1. lednem 2004 jméno, příjmení, bydliště a daňové 

identifikační číslo skutečného vlastníka příjmu úrokového charakteru, je-li mu v jiném 

členském státu Evropské unie přiděleno. Tyto údaje musí být zjištěny z cestovního pasu nebo 

jiného průkazu totožnosti nebo jiného dokumentu předloženého skutečným vlastníkem příjmu 

úrokového charakteru, nejsou-li v jeho cestovním pasu nebo průkazu totožnosti uvedeny. 

Nelze-li z předložených dokumentů zjistit daňové identifikační číslo, ke zjištění totožnosti  

se dále vyžaduje datum a místo narození skutečného vlastníka příjmů úrokového charakteru 

uvedené v jeho cestovním pasu nebo průkazu totožnosti. 

(7) Údaje, které správce daně získá podle odstavců 2 a 3, je povinen předat postupem podle 

zvláštního právního předpisu, příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie. 

Údaje se předávají nejméně jedenkrát ročně, nejpozději do konce šestého měsíce po skončení 

zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání platebního 

zprostředkovatele. Při přijímání informací od příslušného orgánu jiného členského státu 

Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu. 

(8) Toto ustanovení se použije přiměřeně, je-li skutečným vlastníkem příjmu úrokového 

charakteru poplatník uvedený v § 2, který má bydliště na území Švýcarské konfederace, 

Andorského knížectví, Lichtenštejnského knížectví, Republiky San Marino a Monackého 

knížectví, neprokáže-li platebnímu zprostředkovateli, že je daňovým rezidentem mimo  

tyto státy. 

(9) Platební zprostředkovatel má při správě daní pro účely tohoto ustanovení procesní 

postavení plátce daně. 
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Příloha č. 5 

§ 19 odst. 1 písm. zk) ZDP 

§ 19 Osvobození od daně 

 

(1) Od daně jsou osvobozeny 

 

zk) úroky z úvěrů, půjček, dluhopisů, vkladních listů, vkladových certifikátů a vkladů jim  

na roveň postavených a ze směnek, jejichž vydáním získává směnečný dlužník peněžní 

prostředky, a obdobných právních vztahů vzniklých v zahraničí (dále jen "úvěry a půjčky") 

plynoucí společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie,  

od obchodní společnosti, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, nebo od stálé 

provozovny společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie 

na území České republiky. Toto se nevztahuje na úroky z úvěrů a půjček, které  

jsou považovány za podíly na zisku podle § 22 odst. 1 písm. g) bodu 3, a dále na úroky  

z úvěrů a půjček, pokud věřitel má právo 

1. podílet se na zisku dlužníka z titulu úvěrového vztahu, nebo 

2. změnit právo na úroky z úvěrů a půjček na právo podílet se na zisku dlužníka, 
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Příloha č. 6 

Příloha I návrhu směrnice o společném konsolidovaném  

základu daně právnických osob. 

 

PŘÍLOHA I  

a) evropská společnost neboli Societas Europaea (SE), zřízená nařízením Rady (ES) č. 

2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) 23 a směrnicí Rady 

2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem  

na zapojení zaměstnanců 24;  

b) evropská družstevní společnost (SCE), zřízená nařízením Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 

22. července 2003 o statutu evropské družstevní společnosti (SCE) 25 a směrnicí Rady 

2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní 

společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců 26;  

c) společnosti podle belgického práva nazvané „société anonyme“ / „naamloze 

vennootschap“, „société en commandite par actions“ / „commanditaire vennootschap op 

aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“ / „besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité limitée“ / „coöperatieve 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité 

illimitée“ / „coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom 

collectif“ / „vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“ / „gewone 

commanditaire vennootschap“, veřejné podniky, které přijaly některou z výše uvedených 

právních forem, a jiné společnosti založené podle belgického práva podléhající belgické dani 

z příjmů právnických osob;  

d) společnosti podle bulharského práva nazvané: „събирателното дружество“, 

„командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното 

дружество“, „командитното дружество с акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, 

„държавни предприятия“, založené podle bulharského práva a vykonávající obchodní 

činnost;  

e) společnosti podle českého práva nazvané: „akciová společnost“, „společnost s ručením 

omezeným“, „veřejná obchodní společnost“, „komanditní společnost“, „družstvo“;  

f) společnosti podle dánského práva nazvané „aktieselskab“ a „anpartsselskab“. Ostatní 
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společnosti podléhající dani podle zákona o dani z příjmů právnických osob, pokud je jejich 

zdanitelný příjem vypočítáván a zdaňován v souladu s obecnými daňovými právními předpisy 

platnými pro „aktieselskaber“;  

g) společnosti podle německého práva nazvané „Aktiengesellschaft“, 

„Kommanditgesellschaft auf  Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, 

„Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und 

Wirtschaftsgenossenschaft“,„Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des 

ffentlichen Rechts“ a jiné společnosti založené podle německého práva podléhající německé 

dani z příjmů právnických osob; 

h) společnosti podle estonského práva nazvané: „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, 

„aktsiaselts“, „tulundusühistu“;  

i) společnosti podle  řeckého práva nazvané „αvώvυµη εταιρεία“, „εταιρείαπεριωρισµέvης 

ευθύvης (Ε.Π.Ε.)“;  

j) společnosti podle španělského práva nazvané „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria 

por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“ a veřejnoprávní subjekty řídící  

se soukromým právem;  

k) společnosti podle francouzského práva nazvané „société anonyme“, „société en 

commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, 

„sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, 

které automaticky podléhají dani z příjmů právnických osob, „coopératives“,  „unions de 

coopératives“, veřejnoprávní průmyslové a obchodní podniky a závody a jiné společnosti 

založené podle francouzského práva podléhající francouzské dani z příjmů právnických osob;  

l) společnosti založené nebo působící podle irského práva, subjekty registrované podle 

„Industrial and Provident Societies Act“, subjekty typu „building societies“ založené podle 

„Building Societies Acts“ a subjekty typu „trustee savings banks“ ve smyslu „Trustee Savings 

Banks Act“ z roku 1989;  

m) společnosti podle italského práva nazvané „società per azioni“, „società in accomandita 

per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua 

assicurazione“ a soukromé a veřejné subjekty vykonávající činnost zcela nebo převážně 

obchodní povahy;  

n) společnosti podle kyperského práva: „εταιρείες“, jak jsou vymezeny v zákonech o daních  

z příjmů;  
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o) společnosti podle lotyšského práva nazvané: „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību“;  

p) společnosti založené podle litevského práva;  

q) společnosti podle lucemburského práva nazvané „société anonyme“, „société en 

commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société 

coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, 

„association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière 

de  l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des 

autres personnes morales de droit public“ a jiné společnosti založené podle lucemburského 

práva podléhající lucemburské dani z příjmů právnických osob;  

r) společnosti podle maďarského práva nazvané: „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, 

„közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, 

„közhasznú társaság“, „szövetkezet“; 

s) společnosti podle maltského práva nazvané: „Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata“, 

„Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“; t) společnosti podle 

nizozemského práva nazvané „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid“, „Open commanditaire vennootschap“, „Coöperatie“, „onderlinge 

waarborgmaatschappij“, „Fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve 

grondslag“ a „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling 

optreedt“ a jiné společnosti založené podle nizozemského práva podléhající nizozemské dani 

z příjmů právnických osob;  

u) společnosti podle rakouského práva nazvané „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs und 

Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe  gewerblicher Art von Körperschaften des 

öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“ a jiné společnosti založené podle rakouského práva 

podléhající rakouské dani z příjmů právnických osob;  

v) společnosti podle polského práva nazvané: „spółka akcyjna“, „spółka  

z ograniczonąodpowiedzialnością“, „spółdzielnia“, „przedsiębiorstwo państwowe“;  

w) obchodní společnosti nebo společnosti občanského práva obchodní povahy, družstva  

a veřejné podniky, které jsou založeny v souladu s portugalským právem;  

x) společnosti podle rumunského práva nazvané: „societăţi pe acţiuni“, „societăţi în 

comandită pe acţiuni“, „societăţi cu răspundere limitată“;  
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y) společnosti podle slovinského práva nazvané: „delniška družba“, „komanditna delniška 

družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“, „družba z neomejeno 

odgovornostjo“;  

z) společnosti podle slovenského práva nazvané: „akciová spoločnosť“, „spoločnosťs ručením 

obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“, „verejná obchodná spoločnosť“, „družstvo“;  

aa) společnosti podle finského práva nazvané „osakeyhtiö“ / „aktiebolag“, „osuuskunta“ / 

„andelslag“, „säästöpankki“ / „sparbank“ a „vakuutusyhtiö“ / „försäkringsbolag“;  

bb) společnosti podle švédského práva nazvané „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, 

„ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“;  

cc) společnosti založené podle práva Spojeného království. 
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Příloha č. 7 

Příloha II návrhu směrnice o společném konsolidovaném  

základu daně právnických osob. 

PŘÍLOHA II  

Belgien/Belgique  

impôt des sociétés / vennootschapsbelasting  

България 

корпоративен данък 

Česká republika  

daň z příjmů právnických osob  

Danmark  

selskabsskat  

Deutschland  

Körperschaftsteuer  

Eesti  

tulumaks  

Éire/Ireland  

corporation tax  

Ελλάδα 

φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

España  

impuesto sobre sociedades  

France  

impôt sur les sociétés  

Italia  

imposta sul reddito delle società  

Cyprus/Kibris  

φόρος εισοδήµατος 

Latvija  

uzņēmumu ienākuma nodoklis  

Lietuva  

pelno mokestis  

Luxembourg 



2 

 

impôt sur le revenu des collectivités  

Magyarország  

társasági adó  

Malta  

taxxa fuq l-income  

Nederland  

vennootschapsbelasting  

Österreich  

Körperschaftsteuer  

Polska  

podatek dochodowy od osób prawnych  

Portugal  

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas  

România  

impozit pe profit  

Slovenija  

davek od dobička pravnih oseb  

Slovensko  

daň z príjmov právnických osôb  

Suomi/Finland  

yhteisöjen tulovero / inkomstskatten för samfund  

Sverige  

statlig inkomstskatt  

United Kingdom  

corporation tax 

 

 

 

 

 

 

 

 


