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Příloha č. 1 – Seznam způsobilých společností států EU 

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; 

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; 

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“, „societě 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 

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“, 
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„Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, 

„Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen 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“, „εταιρεία περιωρισμέvης 

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; 

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 
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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“, „betli 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 ograniczoną 

odpowiedzialnością“, „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“; 

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“, „spoločnosť s 

ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnosť“, „verejná obchodná spoločnosť“, 

„družstvo“; 
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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. 2 – Vysvětlení základních pojmů dle směrnice o 

společném konsolidovaném základu daně 

1) „daňovým poplatníkem“ společnost, která se rozhodla používat systém stanovený touto 

směrnicí; 

2) „jediným daňovým poplatníkem“ daňový poplatník, který nesplňuje požadavky pro 

konsolidaci; 

3) „subjektem jiným než daňový poplatník“ společnost, která není způsobilá používat 

nebo se nerozhodla používat systém stanovený touto směrnicí;  

4) „daňovým poplatníkem-rezidentem“ daňový poplatník, který je daňovým rezidentem 

členského státu v souladu s čl. 6 odst. 3 a 4; 

5) „daňovým poplatníkem-nerezidentem“ daňový poplatník, který není daňovým 

rezidentem členského státu v souladu s čl. 6 odst. 3 a 4; 

6) „hlavním daňovým poplatníkem“: 

a) daňový poplatník-rezident, pokud tvoří skupinu se svými způsobilými dceřinými 

společnostmi, svými stálými provozovnami nacházejícími se v jiných členských 

státech nebo jednou či více stálými provozovnami způsobilé dceřiné společnosti, 

která je rezidentem třetí země; nebo 

b) daňový poplatník-rezident určený skupinou, pokud skupinu tvoří pouze dva nebo 

více daňových poplatníků-rezidentů, kteří jsou způsobilými přímými dceřinými 

společnostmi stejné mateřské společnosti, jež je rezidentem třetí země; nebo 

c) daňový poplatník-rezident, který je způsobilou dceřinou společností mateřské 

společnosti, jež je rezidentem třetí země, pokud tento daňový poplatník rezident 

tvoří skupinu pouze s jednou nebo více stálými provozovnami své mateřské 

společnosti; nebo 

d) stálá provozovna určená daňovým poplatníkem-nerezidentem, která tvoří skupinu 

pouze ve vztahu ke svým stálým provozovnám, jež se nacházejí ve dvou nebo více 

členských státech; 

7) „členem skupiny“ kterýkoli daňový poplatník patřící do stejné skupiny podle definice v 

článcích 54 a 55. Jestliže má daňový poplatník jednu nebo více stálých provozoven v 

jiném členském státě, než ve kterém se nachází jeho ústřední vedení a kontrola, pak se 

každá stálá provozovna považuje za člena skupiny; 
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8) „příjmy“ výnosy z prodeje a z jakýchkoli jiných transakcí, očištěné o daň z přidané 

hodnoty a ostatní daně a poplatky vybírané jménem státních orgánů, ať jsou peněžní nebo 

nepeněžní povahy, včetně výnosů ze zcizení aktiv a práv, z úroků, dividend a jiných forem 

rozdělení zisku, výnosů z likvidace, licenčních poplatků, dotací a grantů, přijatých darů, 

odškodnění a dobrovolných plateb. Příjmy zahrnují také nepeněžní dary poskytnuté 

daňovým poplatníkem. Příjmy nezahrnují vlastní kapitál získaný daňovým poplatníkem 

ani dluhy vrácené daňovému poplatníkovi; 

9) „ziskem“ přebytek příjmů nad odečitatelnými výdaji a dalšími odečitatelnými položkami 

ve zdaňovacím období; 

10) „ztrátou“ přebytek odečitatelných výdajů a dalších odečitatelných položek nad příjmy ve 

zdaňovacím období; 

11) „konsolidovaným základem daně“ výsledek sečtení základů daně všech členů skupiny, 

vypočítaných podle článku 10; 

12) „přiděleným podílem“ část konsolidovaného základu daně skupiny, která je členovi 

skupiny přiřazena použitím vzorce popsaného v článcích 86–102; 

13) „daňovou hodnotou“ dlouhodobého aktiva nebo souboru aktiv odpisová základna 

snížená o úhrn dosud provedených odpisů; 

14) „dlouhodobými aktivy“ všechna hmotná aktiva pořízená za úplatu nebo vytvořená 

daňovým poplatníkem a všechna nehmotná aktiva pořízená za úplatu, pokud mohou být 

samostatně oceněna a používají se při podnikání pro dosažení, udržení nebo zajištění 

příjmů po dobu delší než 12 měsíců, s výjimkou případů, kdy jsou náklady na jejich 

pořízení, výstavbu nebo zhodnocení nižší než 1 000 EUR. Dlouhodobá aktiva zahrnují 

také finanční aktiva; 

15) „finančními aktivy“ akcie přidružených podniků, půjčky přidruženým podnikům, účasti, 

půjčky podnikům, s nimiž je společnost ve spojení na základě účastí, investice držené jako 

dlouhodobá aktiva, ostatní půjčky a vlastní akcie, pokud vnitrostátní právní předpisy 

povolují jejich uvedení v rozvaze;  

16) „dlouhodobými hmotnými aktivy s dlouhou dobou životnosti“ dlouhodobá hmotná 

aktiva s dobou životnosti 15 let nebo delší. Budovy, letadla a lodě se považují za 

dlouhodobá hmotná aktiva s dlouhou dobou životnosti; 

17) „použitými aktivy“ dlouhodobá aktiva, jejichž doba životnosti k okamžiku pořízení již 

částečně uběhla a která jsou ve stávajícím stavu nebo po opravě vhodná k dalšímu 

používání; 
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18) „náklady na zhodnocení“ dodatečné výdaje na dlouhodobé aktivum, které podstatně 

zvyšují kapacitu tohoto aktiva nebo podstatně zlepšují jeho fungování nebo představují 

více než 10 % původní odpisové základny tohoto aktiva; 

19) „zásobami a nedokončenou výrobou“ aktiva, jež jsou držena za účelem prodeje, jež jsou 

v procesu výroby za účelem prodeje nebo jež jsou ve formě materiálu nebo obdobných 

dodávek, které se spotřebují ve výrobním procesu nebo při poskytování služeb; 

20) „ekonomickým vlastníkem“ osoba, které náležejí v podstatě všechny přínosy a rizika 

spojené s dlouhodobým aktivem, bez ohledu na to, zda je tato osoba právním vlastníkem. 

Daňový poplatník, který má právo držet, užívat a zcizovat dlouhodobé aktivum a nese 

riziko jeho ztráty nebo zničení, se v každém případě považuje za ekonomického vlastníka; 

21) „příslušným orgánem“ orgán určený každým členským státem, aby spravoval všechny 

záležitosti související s prováděním této směrnice;  

22) „hlavním daňovým orgánem“ příslušný orgán členského státu, ve kterém je hlavní 

daňový poplatník rezidentem nebo, v případě stálé provozovny daňového poplatníka 

nerezidenta, ve kterém se nachází; 

23) „kontrolou“ šetření, inspekce nebo prověřování jakéhokoli druhu, které provádí příslušný 

orgán s cílem ověřit, zda daňový poplatník dodržuje tuto směrnici. 

 


