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Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko ke sdělení 
„Spravedlivý a efektivní systém daně z příjmů právnických osob v Evropské unii: pět 
klíčových oblastí, kde je třeba jednat" (COM(2015) 302 final). 

V akčním plánu z června 2015 se stanoví ambiciózní balíček opatření určených k boji proti 
agresivnímu daňovému plánování v rámci EU. Nyní existuje široká politická shoda ohledně 
toho, že potřebujeme nová, koordinovaná opatření na opětovné sladění zdanění se skutečnou 
hospodářskou činností a na zajištění toho, aby zisky vytvořené v EU byly spravedlivě zdaněny 
v EU. 

Při současném zohlednění potřeby posílit účinnost daňového prostředí pro podniky 
na jednotném trhu je hlavním cílem tohoto akčního plánu zajistit, aby společnosti platily daně 
tam, kde vytváří zisky, a nemohly se vyhýbat placení svého spravedlivého podílu daně 
prostřednictvím agresivního daňového plánování. 

Vyřešit problém přesouvání zisků a škodlivé soutěže v oblasti daní je pro Komisi vysokou 
prioritou. Akční plán si za tímto účelem klade za cíl koordinovat daňové systémy členských 
států a je základem pro vybudování spravedlivějšího aprorůstového rámce EU pro daň z 
příjmů právnických osob. Navrhovaná opatření přispějí k dosažení příjmové stability, posílení 
jednotného trhu, zvýšení odolnosti a efektivnosti podnikového sektoru a vytvoření rovných 
podmínek pro podniky. 

Vítáme, že Senát cíle akčního plánu obecně podporuje, a těší nás, že sdílí názor, že pro boj 
proti daňovým únikům ze strany podniků je třeba opatření na úrovni EU, jak se uvádí 
ve sdělení. Bereme rovněž na vědomí obavy Senátu týkající se prvků konsolidace v návrhu 
společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob. 

Komise v současnosti pracuje na možném odstupňovaném přístupu se společnou povinnou 
daňovou základnou, jak oznámila ve svém pracovním programu na rok 2016. Vezme přitom 
v úvahu výsledek jednání v Radě o různých ustanoveních týkajících se daňové základny, jakož 
i výsledky veřejné konzultace, která probíhala do ledna tohoto roku. 

Pan Milan ŠTĚCH 
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Obnovený společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob bude zaveden 
ve dvou krocích, přičemž první se soustřeďuje na dohodu ohledně pravidel pro společný 
základ daně z příjmů právnických osob (CCTB). Pouze po dosažení dohody týkající se 
společného základu a po jeho provedení bude jako druhý krok zavedena konsolidace, aby 
nebyl zdržován pokrok v dalších důležitých prvcích návrhu, jako jsou opatření proti 
oslabování daňové základny. Komise se i nadále plně zasazuje za konsolidaci, která nabízí 
komplexní řešení problému přesouvání zisku v EU. 

V souladu s akčním plánem Komise předložila dne 28. ledna 2016 balíček proti vyhýbání se 
daňovým povinnostem. Tento balíček zohledňuje jednání v Radě, doporučení Evropského 
parlamentu a výsledky projektu OECD týkajícího se oslabování daňové základny 
a přesouvání zisku (BEPS). Zahrnuje rovněž směrnici proti vyhýbání se daňovým 
povinnostem, návrh na podávání zpráv podle jednotlivých zemí mezi daňovými orgány a 
novou strategii EU na ochranu jednotného trhu před hrozbami oslabování daňové základny 
zvenčí. Tato opatření jsou navržena tak, aby zabránila agresivnímu daňovému plánování, 
zvýšila transparentnost mezi členskými státy a zajistila pro všechny podniky na jednotném 
trhu spravedlivější hospodářskou soutěž. 

Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob a balíček proti vyhýbání se 
daňovým povinnostem dohromady poskytnou účinnější daňový systém a zajistí větší 
transparentnost v rámci EU. 

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se na 
další pokračování vzájemného politického dialogu. 

S úctou 

Frans Timmermans 
první místopředseda Komise 

Pierre Moscovici 
člen Komise 


