
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 19.6.2017 
C(2017) 4121 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko 
k návrhům Komise týkajícím se směrnic o společném konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB) (COM(2016) 683 final), o společném základu daně z příjmu 
právnických osob (CCTB) (COM(2016) 685 final), o mechanismech řešení sporů týkajících 
se dvojího zdanění v Evropské unii (COM(2016) 686 final) ao změně směrnice (EU) 
2016/1164, pokudjde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi (COM(2016) 687final).

Jednou z hlavních politických priorit Komise je zajistit spravedlivější a efektivnější zdanění 
v Evropské unii, jak bylo oznámeno v akčním plánu pro spravedlivý a efektivní systém daně 
z příjmů právnických osob v Evropské unii v červnu 2015. V posledních dvou letech Komise 
pokročila v provádění ambiciózního programu, kterým má tohoto cíle dosáhnout, a to 
zejména v rámci boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. 
Z dlouhodobého hlediska je zapotřebí, aby reforma korporátního zdanění v Evropské unii 
byla ucelenější a aby byla nastolena správná rovnováha mezi spravedlivějším zdaněním 
a předvídatelným prorůstovým daňovým prostředím pro podniky.

Díky společnému (konsolidovanému) základu daně z příjmů právnických osob by firmy v celé 
Evropské unii měly jednotný soubor pravidel pro výpočet zdanitelného zisku. Komise má 
v úmyslu svými návrhy ze dne 25. října 2016 posílit prvky na podporu podnikání 
z předchozího návrhu, jež by měly přeshraničním společnostem pomoci snižovat náklady i 
administrativní zátěž a podpořit inovace. Spolu s návrhem na posílení pravidel proti 
zneužívání vytvoří tato opatření jednoduché a podnikatelsky orientované daňové prostředí, 
které bude zároveň odolné vůči přeshraničním praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem.

Komise je potěšena, že Senát uznává, že i po přijetí opatření v oblasti korporátního zdanění 
na úrovni EU budou mít členské státy nadále nástroje, které jim umožní naplňovat 
vnitrostátní cíle hospodářské politiky. Rovněž je povzbudivé, že národní daňová politika 
České republiky je v souladu s některými základními zásadami společného (konsolidovaného) 
základu daně z příjmů právnických osob. Konkrétně jde o široký základ daně a systém s co 
nejmenším počtem výjimek. Komise rovněž vítá skutečnost, že Senát souhlasí s jejím 
politickým rozhodnutím o povinnosti společného (konsolidovaného) základu daně z příjmů 
právnických osob pro velké skupiny s konsolidovaným obratem nad 750 milionů EUR.
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Pokud jde o návrh ohledně mechanismů řešení sporů týkajících se dvojího zdanění, Senát 
zastává stejný postoj jako vláda ČR, tedy že by tento nástroj měl mít spíše podobu doporučení 
než právně závazné směrnice. Komise se domnívá, že taková možnost by jednoznačně 
ohrozila účinek, efektivitu, udržitelnost a právní jistotu mechanismu řešení sporů, neboť by 
nebyl v Evropské unii uplatňován jednotným a koordinovaným způsobem. Pro zlepšení 
podnikatelského prostředí na vnitřním trhu a posílení daňové jistoty pro daňové poplatníky 
a daňové správy má harmonizovaný a transparentní rámec včetně jednotných prováděcích 
lhůt pro řešení sporů týkajících se dvojího zdanění v Evropské unii naprosto zásadní význam. 
Z tohoto důvodu je pro zavedení rozsáhlých zlepšení v dané oblasti, jako je posílení práv 
a povinností daňových poplatníků a správců daně, vytvoření časově a nákladově efektivních 
mechanismů, zavedení možnosti postihu před soudy nebo transparentnost použitelných 
mechanismů, právní nástroj v podobě doporučení nedostatečný.

Výše uvedené argumenty vycházejí z původního návrhu Komise, který v současné době 
prochází legislativním procesem, na němž se podílí Evropský parlament i Rada. Stanovisko 
Senátu bylo předáno příslušným útvarům Komise a bude součástí podkladových informací, 
které Komise používá při projednávání návrhu s Evropským parlamentem nebo Radou.

Komise doufá, že podaná vysvětlení jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší 
se na pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

Frans Timmermans 
první místopředseda
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