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Iniciativa Evropské komise pro směrnici 
o podnikání v Evropě: rámec pro zdanění 
příjmů (BEFIT) - dokument k veřejné konzultaci

Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod

Evropská komise hodlá v roce 2023 předložit legislativní návrh nového systému daně z příjmů právnických
osob, jak bylo oznámeno v jejím sdělení Zdanění podniků pro 21.  století[1] v  květnu 2021 a  v  projevu
o stavu Unie předsedkyně von der Leyenové v roce 2022[2]. Tento návrh je znám pod názvem „Podnikání
v Evropě: rámec pro zdanění příjmů“ neboli „BEFIT“.
V  současné době neexistuje v  EU společný systém daně z  příjmů právnických osob. Existuje spíše 27
různých systémů. Neexistence společného rámce daně z  příjmů právnických osob snižuje
konkurenceschopnost průmyslových odvětví EU v důsledku narušení investičních a  finančních rozhodnutí
(pokud jsou motivována spíše strategiemi v  oblasti daňové optimalizace než jinými aspekty[3]). Zvyšuje
také náklady na dodržování předpisů u podniků, které působí ve více než jednom členském státě EU. Tím
se podniky z EU dostávají do konkurenční nevýhody ve srovnání s podniky působícími na trzích mimo EU
[4].
K  řešení tohoto problému hodlá Komise navrhnout novou komplexní strukturální reformu rámce EU pro
zdanění podniků, která bude v  souladu se zásadami, na nichž je založen přístup Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)/G20 založený na dvou pilířích[5]. Rámec BEFIT není nová daň.
Jedná se o nový soubor pravidel, který má nahradit 27 různých systémů daně z příjmů právnických osob
pro dotčené podniky a společnosti. V důsledku krize COVID-19 jsou spolehlivé a udržitelné příjmy z daně
z příjmů právnických osob důležitější než kdykoli předtím. Jak Komise uvádí ve svém sdělení o zdanění
podniků, jejími prioritami v oblasti zdanění je umožnit spravedlivý a udržitelný růst a zajistit účinné zdanění.
Rámec BEFIT by k tomu přispěl tím, že by státům EU poskytl spravedlivější, jednodušší a účinnější systém
daně z příjmů právnických osob. Jednoduchost je zde na prvním místě.
Tento návrh vychází ze zkušeností získaných při práci na iniciativách v oblasti daně z příjmů právnických
osob za posledních 10-15 let, zejména z  návrhu společného konsolidovaného základu daně z  příjmů
právnických osob (CCCTB) z roku 2011 a ze dvou návrhů společného základu daně z příjmů právnických
osob (CCTB) a (CCCTB) z roku 2016. Rada tyto návrhy nakonec nepřijala, ale z jejich vývoje a z diskusí se
státy EU získala zkušenosti. Tyto diskuse byly podkladem pro vypracování návrhu rámce BEFIT.
Navrhovaný nový systém bude vyžadovat odlišný přístup, zejména pokud jde o  úpravy základu daně
a návrh vzorce pro rozdělení zdanitelných zisků.
Rámec BEFIT se bude vztahovat na podniky v EU nebo společnosti, které jsou součástí skupin, jež ve
většině případů působí ve více než jednom státě EU (skupina BEFIT). Z důvodu slučitelnosti s právem EU
a zachování rovných podmínek mohou být zahrnuty i  skupiny společností, které působí pouze v  jednom
státě. Rámec BEFIT se může vztahovat na skupiny s  celkovými (konsolidovanými) příjmy nad určitou
hranicí, nebo může být jeho působnost širší, aby byl systém inkluzivnější. Otázky týkající se oblasti
působnosti rámce BEFIT zjišťují vaše názory na tyto záležitosti.
Cílem návrhu rámce BEFIT je především stanovit klíčové zásady, které by byly základem společného
základu daně z  příjmů právnických osob v  EU. Existují dva obecné způsoby stanovení základu daně.
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Jedním z nich je vytvoření komplexního a podrobného systému společných pravidel pro základ daně, jak je
tomu v návrhu CCCTB. Druhý způsob, založený na pilíři 2 přístupu OECD, spočívá ve stanovení základu
daně pomocí omezených daňových úprav finančních účtů společností. Tato druhá možnost používá
finanční účty jako výchozí bod pro výpočet základu daně každé společnosti v dané skupině společností.
Dalším krokem je konsolidace individuálních základů daně všech členů skupiny před jejich rozdělením, a to
na základě vzorce, mezi státy EU, ve kterých mají členové skupiny daňovou přítomnost. Rámec BEFIT se
také zaměří na uplatnění zjednodušeného přístupu k posuzování rizika v oblasti převodních cen u transakcí
s podniky nebo společnostmi mimo skupinu BEFIT (tj. přidruženými společnostmi nebo členy skupiny se
sídlem v zemi mimo EU).
Tato konzultace zjišťuje názory veřejnosti na definici problému a jejím cílem je, včetně různých politických
možností, navrhnout hlavní prvky rámce BEFIT: (1) rozsah působnosti nového systému; (2) způsob výpočtu
společného základu daně; (3) způsob konsolidace jednotlivých základů daně členů skupiny BEFIT
a rozdělení konsolidovaného základu daně mezi jednotlivé státy EU; (4) způsob rozdělení zisku u transakcí
s podniky nebo společnostmi mimo skupinu BEFIT, a (5) jaká administrativní zjednodušení by návrh mohl
přinést.
Aby se zajistilo, že rámec BEFIT skutečně zjednoduší situaci, jak je zamýšleno, a že jeho výhod využije co
nejvíce podniků a  společností, bylo by vhodnější omezit odvětvové výjimky. Proto se tato konzultace
zabývá také tím, jak by bylo možné vzorec BEFIT pro rozdělování zisků co nejlépe využít v  některých
odvětvích, například v odvětví finančních služeb.
 
[1] COM(2021) 251 final.

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/speech_22_5493

[3] Mezinárodní měnový fond, 25.  května 2021, zpráva „Zdanění nadnárodních společností v Evropě“: https://www.imf.org/en/Publications

/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2021/05/25/Taxing-Multinationals-in-Europe-50129.

[4] Společné výzkumné středisko, Evropská komise, „Snížení nákladů na dodržování daňových předpisů prostřednictvím harmonizace

základu daně z  příjmů právnických osob v  Evropské unii“, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation (časopis pro

mezinárodní účetnictví, audit a daně), číslo 41, prosinec 2020, 100355 Salvador Barrios, Diego d'Andria a Maria Gesualdo: https://www.

sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951820300562.

[5] V inkluzivním rámci OECD/G20 pro erozi základu daně a přesouvání zisku je vypracován dvoupilířový přístup k řešení daňových problémů

vyplývajících z digitalizace ekonomiky. Tento přístup se skládá ze dvou pilířů. Cílem pilíře 1 je zajistit přerozdělení daňových práv mezi státy

a spravedlivější rozdělení zisků největších nadnárodních společností. Cílem pilíře 2 je omezit konkurenci sazeb daně z příjmů právnických

osob zavedením globální minimální sazby daně z příjmů právnických osob ve výši 15 %.

Informace o vás

Jazyk, v němž budete na otázky odpovídat:
angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština

*
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irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština

Konzultace se účastníte:
jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost

Jméno

Příjmení

*

*

*
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E-mailová adresa (nebude zveřejněna):

Působnost
mezinárodní
místní
národní
regionální

Velikost organizace
mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)
velká (250 či více zaměstnanců)

Úroveň správy
místní orgán
místní agentura

Úroveň správy
parlament
orgán
agentura

Název organizace
Maximálně 255 znaků

Jste:
podnik/společnost v EU, který je součástí nadnárodní skupiny s celkovými 
celosvětovými tržbami přes 750 milionů EUR
podnik/společnost v EU, který je součástí nadnárodní skupiny s celkovými 
celosvětovými tržbami v rozmezí 750-250 milionů EUR
podnik/společnost v EU, který je součástí nadnárodní skupiny s celkovými 
celosvětovými tržbami v rozmezí 250-50 milionů EUR

*

*

*

*

*

*
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malý a střední podnik

Jste-li malý nebo střední podnik, máte přeshraniční aktivity?
Ano
Ne

Pokud ano, jak se provádějí?
prostřednictvím zahraničních dceřiných společností
prostřednictvím zahraničních poboček
bez přítomnosti v zahraničí

Pokud jste skupina malých a středních podniků, sestavujete konsolidovanou účetní 
závěrku?

Ano
Ne

Pokud odpovídáte jménem podniku nebo společnosti, máte v zahraničí daňovou 
přítomnost?

Ano
Ne

Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků

Je vaše organizace zaregistrována v  ? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které rejstříku transparentnosti
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.

Země původu
Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.
 
Tento seznam nevyjadřuje oficiální stanovisko evropských orgánů, pokud jde o právní postavení nebo politiku 
uvedených subjektů. Jedná se o harmonizaci mnohdy odlišných seznamů a postupů.

Afghánistán Francouzská 
Guyana

Litva Šalomounovy 
ostrovy

Alandy Francouzská jižní 
a antarktická 
území

Lotyšsko Salvador

Albánie Francouzská 
Polynésie

Lucembursko Samoa

*

*

*

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Alžírsko Gabon Macao San Marino
Americká Samoa Gambie Madagaskar Saúdská Arábie
Americké 
Panenské ostrovy

Ghana Maďarsko Senegal

Andorra Gibraltar Malajsie Severní Korea
Angola Grenada Malawi Severní 

Makedonie
Anguilla Grónsko Maledivy Seychely
Antarktida Gruzie Mali Sierra Leone
Antigua a 
Barbuda

Guadeloupe Malta Singapur

Argentina Guam Maroko Sint Maarten
Arménie Guatemala Marshallovy 

ostrovy
Slovensko

Aruba Guernsey Martinik Slovinsko
Austrálie Guinea Mauricius Somálsko
Ázerbájdžán Guinea-Bissau Mauritánie Španělsko
Bahamy Guyana Mayotte Spojené 

arabské emiráty
Bahrajn Haiti Menší odlehlé 

ostrovy USA
Spojené 
království

Bangladéš Heardův ostrov a 
McDonaldovy 
ostrovy

Mexiko Spojené státy

Barbados Honduras Mikronésie Srbsko
Belgie Hongkong Moldavsko Šrí Lanka
Belize Indie Monako Středoafrická 

republika
Bělorusko Indonésie Mongolsko Súdán
Benin Irák Montserrat Surinam
Bermudy Írán Mosambik Svalbard a Jan 

Mayen
Bhútán Irsko Myanmar/Barma Svatá Helena, 

Ascension a 
Tristan da Cunha
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Bolívie Island Namibie Svatá Lucie
Bonaire, Svatý 
Eustach a Saba

Itálie Nauru Svatý Bartoloměj

Bosna a 
Hercegovina

Izrael Německo Svatý Kryštof a 
Nevis

Botswana Jamajka Nepál Svatý Martin
Bouvetův ostrov Japonsko Niger Svatý Tomáš a 

Princův ostrov
Brazílie Jemen Nigérie Svatý Vincenc a 

Grenadiny
Britské 
indickooceánské 
území

Jersey Nikaragua Svazijsko

Britské Panenské 
ostrovy

Jižní Afrika Niue Švédsko

Brunej Jižní Georgie a 
Jižní 
Sandwichovy 
ostrovy

Nizozemsko Švýcarsko

Bulharsko Jižní Korea Norsko Sýrie
Burkina Faso Jižní Súdán Nová Kaledonie Tádžikistán
Burundi Jordánsko Nový Zéland Tanzanie
Čad Kajmanské 

ostrovy
Omán Tchaj-wan

Černá Hora Kambodža Ostrov Man Thajsko
Česko Kamerun Ostrov Norfolk Togo
Chile Kanada Ostrovy Severní 

Mariany
Tokelau

Chorvatsko Kapverdy Ostrovy Turks a 
Caicos

Tonga

Čína Katar Pákistán Trinidad a 
Tobago

Clipperton Kazachstán Palau Tunisko
Cookovy ostrovy Keňa Palestina Turecko
Curaçao Kiribati Panama Turkmenistán
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Dánsko Kokosové 
(Keelingovy) 
ostrovy

Papua-Nová 
Guinea

Tuvalu

Demokratická 
republika Kongo

Kolumbie Paraguay Uganda

Dominika Komory Peru Ukrajina
Dominikánská 
republika

Kongo Pitcairnovy 
ostrovy

Uruguay

Džibutsko Kosovo Pobřeží slonoviny Uzbekistán
Egypt Kostarika Polsko Vánoční ostrov
Ekvádor Kuba Portoriko Vanuatu
Eritrea Kuvajt Portugalsko Vatikán
Estonsko Kypr Rakousko Venezuela
Etiopie Kyrgyzstán Řecko Vietnam
Faerské ostrovy Laos Réunion Východní Timor
Falklandy Lesotho Rovníková 

Guinea
Wallis a Futuna

Fidži Libanon Rumunsko Zambie
Filipíny Libérie Rusko Západní Sahara
Finsko Libye Rwanda Zimbabwe
Francie Lichtenštejnsko Saint-Pierre a 

Miquelon

1. Vymezení problému

Otázka 1
Myslíte si, že současná situace, kdy existuje 27 různých vnitrostátních systémů 
daně z příjmů právnických osob, způsobuje problémy na vnitřním trhu?

Souhlasím
Částečně souhlasím
Nemám názor
Částečně nesouhlasím
Nesouhlasím
Nevím



9

Pokud s výše uvedeným souhlasíte / částečně souhlasíte, v čem podle vás 
spočívají problémy?

Vůbec 
ne

Ve velmi 
omezené 

míře

Do 
jisté 
míry

Nemám 
názor

Do 
značné 

míry

Ve velmi 
značném 
rozsahu

Nevím

Konkurenční
nevýhoda pro
podniky z  EU ve
srovnání s  podniky
působícími na
velkých trzích mimo
EU

Vysoké náklady na 
dodržování daňových 
předpisů

Riziko eroze základů
daně ve státech EU
v   důs ledku
agresivního
daňového plánování

Tento neúplný seznam můžete doplnit v rámečku níže:
Maximálně 500 znaků

Pokud považujete za problém vysoké náklady na dodržování daňových předpisů, 
uveďte odhad jejich výše:

Maximálně 250 znaků

Pokud s otázkou 1 částečně nesouhlasíte / nesouhlasíte nebo nemáte vyhraněný 
názor, vysvětlete, proč:

Maximálně 500 znaků

Otázka 2 
Jaký by měl být konečný cíl nového rámce EU pro daň z příjmu právnických osob?
Seřaďte níže uvedené prvky od 1 do 7 podle důležitosti.

1 2 3 4 5 6 7 Nevím

Růst obchodní činnosti v Evropě
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Konkurenceschopnější jednotný trh, který je 
atraktivnější pro investory

Větší právní jistota

Více daňových příjmů

Robustnější systém daně z příjmů právnických 
osob, který odolá daňovým únikům

Snížení nákladů podniků na dodržování 
daňových předpisů

Snížení administrativních nákladů 
vnitrostátních daňových orgánů

Pokud jste zvolili „Jiná možnost“, upřesněte:
Maximálně 500 znaků

2. Hlavní prvky rámce BEFIT

A. Rozsah působnosti

Pro určení, zda společnost, která je daňovým rezidentem v  EU, nebo stálá provozovna společnosti
usazené mimo EU spadá do působnosti rámce BEFIT, se předpokládá, že se bude inspirovat pravidly pilíře
2 a stanoví se prahová hodnota příjmů na úrovni skupiny nebo pro každou společnost.
Možnými variantami by bylo co nejvíce sladit BEFIT s prahovou hodnotou pilíře 2 nebo dále rozšířit jeho
působnost prostřednictvím povinného či nepovinného uplatňování, například tak, aby se vztahoval na malé
a střední podniky.

Otázka 3
Pokud by EU jednala s  cílem stanovit klíčové prvky společného základu daně,
kterou z  následujících možností rozsahu iniciativy považujete za nejvhodnější
/nejúčinnější z hlediska daňových poplatníků a z hlediska daňové správy?

Velmi 
účinné

Účinné
Spíše 

neúčinné
Zcela 

neúčinné
Nevím

Povinný systém bez prahové hodnoty

Prahová hodnota pro povinné uplatnění bez
možnosti, aby se skupiny pod touto hranicí
mohly rozhodnout pro účast

Prahová hodnota pro povinné uplatnění
s  možností, aby se skupiny/podniky (včetně
malých a středních podniků), které nedosahují
prahové hodnoty, mohly rozhodnout pro účast
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Pokud jste zvolili „Jiná možnost“, upřesněte:
Maximálně 500 znaků

Navrhli byste různé způsoby, jak určit, na koho se má rámec BEFIT vztahovat? 
Uveďte podrobnosti.

Maximálně 500 znaků

Otázka 4a
Pokud by byla stanovena prahová hodnota, kterou z následujících alternativ 
považujete za nejúčinnější?

Velmi 
účinné

Účinné
Spíše 

neúčinné
Zcela 

neúčinné
Nevím

Skupiny s  celosvětovými konsolidovanými
tržbami přes 750 milionů EUR

Skupiny s  celosvětovými konsolidovanými
tržbami přes 250 milionů EUR

Skupiny s  celosvětovými konsolidovanými
tržbami přes 50 milionů EUR

Všechny skupiny bez ohledu na jejich příjmy
(včetně malých a středních podniků)

Samostatné společnosti bez ohledu na jejich 
příjmy

Pokud jste zvolili „Jiná možnost“, upřesněte:
Maximálně 500 znaků

Otázka 4b
Velmi 
účinné

Účinné
Spíše 

neúčinné
Zcela 

neúčinné
Nevím

Co si myslíte o okamžitém povinném uplatnění
pravidel BEFIT na první kategorii (skupiny
spadající do první možnosti), následovaném
jejich postupným rozšířením na ostatní
kategorie, a  poté o  všeobecném povinném
uplatnění po určité době?
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Myslíte si, že by bylo účinnější povinné
uplatňování na všechny společnosti od
začátku?

Pokud ano, uveďte, proč, např. přínosy versus náklady zavedení takové povinnosti 
pro společnosti, kterých se pravděpodobně dotkne.

Maximálně 500 znaků

Otázka 5
Co si myslíte o vyloučení společností, které působí ve specifických odvětvích 
činnosti, z působnosti rámce BEFIT?

Souhlasím
Částečně souhlasím
Nemám názor
Částečně nesouhlasím
Nesouhlasím
Nevím

Pokud si myslíte, že by to byl dobrý nápad, která odvětví by podle vás měla být 
vyloučena a proč? Vysvětlete.

Maximálně 500 znaků

Otázka 6
Pokud jsou některé společnosti/odvětví vyloučeny, jaký je váš názor na to, jak se
vypořádat se skupinami, které působí v  kombinaci odvětví vyloučených z  rámce
BEFIT a/nebo odvětví/činností, na které se rámec BEFIT vztahuje?

Byli byste pro kritéria odkazující na prahovou hodnotu příjmů pro činnost každé
skupiny?
Jednou z  možností by například bylo, že pokud příjmy plynoucí z  vyloučených
činností přesáhnou 50  % celkových příjmů společnosti (společnosti, stálé
provozovny), je celý příjem společnosti vyloučen ze základu daně podle rámce
BEFIT pro daný daňový rok. Nebo byste navrhli jiný způsob řešení?

Uveďte podrobnosti:
Maximálně 500 znaků



13

B. Výpočet základu daně

Jedním z klíčových cílů BEFIT bude snížit složitost, s níž se daňoví poplatníci potýkají při řešení různých
daňových systémů, pokud skupina působí v  několika státech EU. S  ohledem na tuto skutečnost lze
uvažovat o  několika možnostech výpočtu základu daně podle rámce BEFIT. Jednou z  nich je zejména
zavedení komplexního souboru daňových pravidel pro stanovení zdanitelného příjmu, nebo, na základě
inspirace pilířem 2, vycházet z účetních výkazů společností a provádět omezené úpravy pro účely zdanění.

Otázka 7a
Kterou možnost považujete vzhledem k možným nákladům na dodržování předpisů
za účinnější pro výpočet základu daně podle rámce BEFIT?
V rámci  by všechny společnosti patřící do stejné skupiny nejprveprvní možnosti
sestavily své individuální účetní výkazy v  souladu s  platnými účetními pravidly
a poté by je uvedly do souladu s  jednotným účetním standardem přijatelným pro
EU (pro celou skupinu BEFIT), aby bylo zajištěno, že všichni členové skupiny
budou používat stejný účetní standard jako základ pro výpočet svého základu daně
podle rámce BEFIT. Finanční účetní čistý zisk nebo ztráta jednotlivých společností
by vyžadovaly omezený počet zásahů, aby se zohlednily hlavní daňové úpravy,
které obvykle tvoří součást základu daně (např. zrychlené odpisy aktiv výzkumu
a vývoje (VaV) pro daňové účely).
Druhá možnost by znamenala vytvoření komplexního souboru daňových pravidel
pro všechny dotčené společnosti ve všech státech EU (pravidla BEFIT).

Velmi 
účinné

Účinné
Spíše 

neúčinné
Zcela 

neúčinné
Nevím

Provádět omezené daňové úpravy
finančních účtů společností (pilíř 2)

Zavést komplexní soubor pravidel pro daň
z příjmů právnických osob

Pokud jste zvolili „Jiná možnost“, upřesněte:
Maximálně 500 znaků

Otázka 7b
Pokud jste se rozhodli pro první možnost, byli byste pro to, aby se tyto úpravy 
omezily na minimum?
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Souhlasím
Částečně souhlasím
Nemám názor
Částečně nesouhlasím
Nesouhlasím
Nevím

Vysvětlete svou odpověď a/nebo uveďte další připomínky, nejlépe podložené 
důkazy, k tomu, jaké daňové úpravy jsou podle vás rozhodující:

Maximálně 500 znaků

Pokud jste zvolili „Jiná možnost“, upřesněte:
Maximálně 500 znaků

Otázka 8
Které z následujících položek mohou představovat klíčové úpravy finančních účtů, 
aby bylo možné vypočítat přesný základ daně pro rámec BEFIT? 
Seřaďte své odpovědi níže od 1 do 8 podle důležitosti.

1 2 3 4 5 6 7 8 Nevím

Odpisy dlouhodobých aktiv

Osvobození přijatých podílů na zisku
(neodečitatelnost souvisejících nákladů)

Osvobození příjmů a  neodečitatelnost
ztrát stálé provozovny

Neodpočitatelnost daně z  příjmů
právnických osob a podobných daní ze
zisku

Pravidla pro řešení zvýhodnění dluhu

Daňový odpočet příjmů, které již byly
zdaněny mimo EU (kromě příjmů
osvobozených od daně), jako jsou
úroky, licenční poplatky a  jiné příjmy
vyplacené společnosti v rámci BEFIT

Pravidla proti zneužívání v  běžných
otázkách, jako je obecné pravidlo proti
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zneužívání, pravidla pro ovládané
zahraniční společnosti, omezení srážky
úroků a hybridní nesoulady

Pravidla pro vstup do rámce BEFIT 
a výstup z rámce BEFIT 
(restrukturalizace a přechodná fáze 
podniku)

Pokud jste zvolili „Jiná možnost“, upřesněte:
Maximálně 500 znaků

V dalším kroku by se jednotlivé základy daně všech členů skupiny (tj. společností, které jsou daňovými
rezidenty v  EU, nebo stálých provozoven společností se sídlem mimo EU v  EU) sečetly a  vytvořily by
konsolidovaný základ daně. Vzhledem k  tomu, že konsolidace eliminuje transakce uvnitř skupiny v  EU,
nebude již nutné uplatňovat převodní ceny na transakce mezi společnostmi konsolidované skupiny. Místo
toho by se k rozdělení zisků mezi jednotlivé státy EU, v nichž skupina působí a má daňovou přítomnost,
použil vzorec.

Dalším důsledkem takové konsolidace by byla úleva od přeshraničních ztrát, pokud jsou jeden člen skupiny
nebo dva či více členů skupiny pro daňové účely ztrátoví.

Otázka 9
Měla by být součástí systému úleva při přeshraničních ztrátách?

Souhlasím
Částečně souhlasím
Nemám názor
Částečně nesouhlasím
Nesouhlasím
Nevím

Pokud s výše uvedeným souhlasíte / částečně souhlasíte, řekněte nám, jaké si 
myslíte, že to bude mít důsledky:

Maximálně 500 znaků

Pokud nesouhlasíte / částečně nesouhlasíte, uveďte podrobnosti, zejména 
způsoby, jak v konsolidačním systému znemožnit úlevu při přeshraničních ztrátách:

Maximálně 500 znaků
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C. Rozdělení základu daně mezi státy EU podle vzorce (rozdělení na 
základě vzorce)

Předpokládá se, že konsolidovaný základ daně skupiny BEFIT pro jednotlivé státy EU, v  nichž skupina
působí, bude rozdělen podle vzorce. Poprvé dosažený mezinárodní konsensus o  použití vzorce pro
rozdělení zisku v pilíři 1 by mohl pomoci připravit půdu pro použití vzorce v BEFIT. Vzorec pilíře 1 používá
pouze jeden faktor, zatímco složitější vzorec BEFIT by měl používat alespoň tři faktory. Nicméně zásada,
že vzorec poprvé nahrazuje použití zásady obvyklých tržních podmínek, je důležitým precedentem.

Rozdělení na základě vzorce je mechanismus rozdělení základu daně mezi způsobilé jurisdikce (státy EU)
na základě souboru předem stanovených vážených faktorů. Tento vzorec by nahradil stávající pravidla
stanovování převodních cen pro rozdělení zisku mezi způsobilé státy EU.

Otázka 10 
Souhlasíte s tím, aby byl základ daně rozdělen mezi jednotlivé státy EU podle 
vzorce (rozdělení na základě vzorce)?

Souhlasím
Částečně souhlasím
Nemám názor
Částečně nesouhlasím
Nesouhlasím
Nevím

Pokud souhlasíte / částečně souhlasíte, uveďte, jaký dopad by podle vás takový 
mechanismus rozdělení mohl mít:

Maximálně 500 znaků

Pokud nesouhlasíte / částečně nesouhlasíte, navrhněte možné alternativy 
rozdělení základu daně:

Maximálně 500 znaků

Při použití vzorce jsou nejčastějšími faktory pro rozdělení zisku hmotný majetek, počet zaměstnanců, mzdy
a tržby podle místa určení. Čím vyšší jsou ve státě EU, tím větší podíl zisku bude tomuto státu přidělen.
Alternativou by bylo zahrnout do vzorce také nehmotný majetek. Vzhledem k  tomu, že kategorie
nehmotných aktiv uznávaných pro účely účetnictví ani metody jejich oceňování nejsou v  EU
harmonizovány, lze je zohlednit pomocí zástupného ukazatele. To by mohlo zahrnovat výdaje na výzkum
a vývoj a náklady na marketing a reklamu v kombinaci s požadavkem příčinné souvislosti (který by měl být
splněn tím, že společnosti bude přidělen podíl na zisku z těchto nehmotných aktiv).
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Otázka 11a
Byli byste pro rozdělení zisků podle vzorce založeného na kombinaci vážených 
faktorů, jako je hmotný majetek, práce (kombinace počtu zaměstnanců a mezd) 
a tržby podle místa určení, ale nikoli nehmotný majetek?

Souhlasím
Částečně souhlasím
Nemám názor
Částečně nesouhlasím
Nesouhlasím
Nevím

Otázka 11b
Nebo byste byli pro vzorec BEFIT zahrnující výše uvedené a jedno nebo více 
nehmotných aktiv?

Souhlasím
Částečně souhlasím
Nemám názor
Částečně nesouhlasím
Nesouhlasím
Nevím

Pokud souhlasíte / částečně souhlasíte, jak by měla být zohledněna hodnota 
nehmotného majetku, např. účetní hodnota (riziko daňového zneužití), zástupná 
hodnota (jaká) nebo nějaký jiný způsob?

Maximálně 500 znaků

Máte nějaké návrhy na obsah faktorů nehmotného majetku (např. odkazy na 
výzkum a vývoj nebo marketing a reklamu v daném státě EU)?

Maximálně 500 znaků

Máte návrhy na další faktory?
Maximálně 500 znaků
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Zvažuje se několik možností, pokud jde o váhu jednotlivých faktorů. V níže uvedeném vzorovém vzorci jsou
zahrnuty všechny čtyři výše uvedené faktory a mají stejnou váhu (¼). Podíl na zisku člena skupiny F se
určí takto (pozn. G se vztahuje na celou skupinu):

V tomto vzorci je země určení EU (tržní jurisdikce) zastoupena méně než země původu EU, protože pouze
jedna čtvrtina všech faktorů, tj. prodejů podle místa určení, přiděluje zisky tržní jurisdikci. Kompenzovat to
lze zvýšením váhy prodeje podle místa určení (např. dvojnásobnou váhou, kdy dvě pětiny celkové váhy
připadají na prodej podle místa určení a tři pětiny na původ).

Otázka 12
Myslíte si, že by prodej podle místa určení měl mít ve vzorci větší váhu?

Souhlasím
Částečně souhlasím
Nemám názor
Částečně nesouhlasím
Nesouhlasím
Nevím

Pokud souhlasíte / částečně souhlasíte, jaký procentní podíl ve vzorci by měla
představovat země určení EU a jaký procentní podíl země původu EU?

Maximálně 250 znaků

Vysvětlete svou odpověď, zejména s ohledem na to, jak by měly být faktory ve 
vzorci váženy.

Maximálně 500 znaků
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Otázka 13
Pro některá odvětví činnosti se specifickými rysy, které nelze zohlednit pomocí
faktorů obecně použitelného vzorce, může být nezbytné upravit některé prvky
a  navrhnout odvětvově specifické verze vzorce, aby se zajistilo spravedlivé
rozdělení zisků.

Pro které odvětví (která odvětví) činnosti existuje podle vás potenciální potřeba
odvětvového vzorce a proč?

Maximálně 500 znaků

Co byste zahrnuli do faktorů takového vzorce?
Maximálně 500 znaků

D. Rozdělení zisků společnostem mimo skupinu BEFIT

V rámci BEFIT se zásada obvyklých tržních podmínek[1] bude nadále uplatňovat při oceňování transakcí
mezi společnostmi skupiny BEFIT a i) společnostmi téže skupiny, které jsou daňovými rezidenty mimo EU
(tj. mimo skupinu BEFIT) a/nebo ii) jejich přidruženými společnostmi[2] v  EU nebo v  zemi mimo EU.
Plánovaná iniciativa by proto mohla zjednodušit metody uplatňování pravidel pro stanovování převodních
cen, aby se daňovým poplatníkům dostalo větší právní jistoty, ale bez odklonu od zásady obvyklých tržních
podmínek.
 
[1] Mezinárodně uznávaná zásada, podle níž cena dohodnutá v  transakci mezi dvěma spřízněnými stranami musí být stejná jako cena

dohodnutá ve srovnatelné transakci mezi dvěma nespřízněnými stranami.

[2] Společnosti, které jsou součástí skupiny, ale nepatří do skupiny BEFIT, takže nedosahují účetního prahu pro konsolidaci účetní závěrky.
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Otázka 14
Pokud jde o transakce mezi společnostmi skupiny BEFIT a společnostmi mimo ni:

Souhlasím
Částečně 
souhlasím

Nemám 
názor

Částečně 
nesouhlasím

Nesouhlasím Nevím

Měl  by  bý t
zachován status 

 pro pravidlaquo
stanovování
převodních cen,
jako tomu bylo
doposud?

Mělo by být
dodržování
p r a v i d e l
stanovování
převodních cen
zjednodušeno
i  v  případě, že
proces zahrnuje
použití zástupných
hodnot?

Souhlasíte s  tím,
že to lze provést,
např. pomocí
u r č i t ý c h
referenčních
hodnot?
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Jaké další způsoby zjednodušení navrhujete? A  jak si představujete jejich
fungování?

Maximálně 500 znaků

Pro zajištění daňové jistoty návrh předpokládá vytvoření systému založeného na makroodvětvových
referenčních hodnotách. To by nenahradilo zásadu obvyklých tržních podmínek a  společnosti by stále
musely provádět nezbytnou analýzu převodních cen. Poskytl by však vodítko, jak daňové orgány posuzují
riziko určitých transakcí, aniž by se odchýlily od pravidel OECD.

V  rámci tohoto systému by transakce mezi společností skupiny BEFIT a  společností mimo ni byla
vyhodnocena jako transakce s  nízkým, středním nebo vysokým rizikem nedodržení zásady obvyklých
tržních podmínek. To by záviselo na tom, jak se platba za transakci srovnává s řadou referenčních hodnot
pro každou kategorii makroodvětví (např. automobilový průmysl) a typ činnosti (např. distribuce).

Cílem tohoto přístupu je transparentnost prostřednictvím zveřejnění určitých ukazatelů zisku (případně ve
formě rozpětí) pro rámec hodnocení rizik daňovými orgány.

Tyto ukazatele zisku jsou orientační a  ilustrují, jaký by byl pravděpodobný přístup daňových orgánů
k určitým transakcím. Například pokud by ziskové rozpětí společnosti skupiny BEFIT v odvětví distribuce
s nízkým rizikem spadalo do pásma „nízkého rizika“, daňové orgány by zpravidla neprověřovaly výsledky
stanovení převodních cen příslušné transakce.

Otázka 15a
Souhlasíte se zjednodušením posuzování rizik v oblasti převodních cen daňovými
orgány u transakcí mezi členy skupiny BEFIT a společnostmi mimo ni?

Souhlasím
Částečně souhlasím
Nemám názor
Částečně nesouhlasím
Nesouhlasím
Nevím

Otázka 15b
Měl by se tento přístup vztahovat na příchozí i odchozí transakce?

Ano
Ne

Uveďte podrobnosti.
Maximálně 500 znaků
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1.  
2.  

Otázka 15c
Jaké jsou podle vás nejdůležitější homogenní makrokategorie pro seskupování
průmyslových odvětví pro účely srovnávání? 
Uveďte podrobnosti.

Maximálně 500 znaků

3. Správa

Rámec BEFIT bude usilovat o výrazné snížení zátěže daňových poplatníků ohledně dodržování předpisů
a  administrativních nákladů daňových orgánů. To však nevylučuje, že by za určitých okolností mohly
vzniknout dodatečné náklady na dodržování předpisů a administrativní náklady.

Otázka 16
Vidíte jako daňový poplatník nějaké výhody, které by iniciativa BEFIT přinesla,
pokud jde o vaše současné náklady na dodržování předpisů, např. jejich povahu,
výši atd.?
Vidíte jako daňová správa nějaké výhody, které by iniciativa BEFIT přinesla, pokud
jde o vaše současné administrativní náklady, např. jejich povahu, výši atd.?

Svou odpověď zdůvodněte.
Maximálně 500 znaků

Otázka 17
Očekáváte jako daňový poplatník, že iniciativa BEFIT přinese další náklady na
dodržování předpisů?
Předpokládáte, že iniciativa BEFIT jakožto daňová správa přinese další
administrativní náklady, kromě zřejmých regulačních nákladů, které
pravděpodobně vzniknou na začátku?

Svoji odpověď zdůvodněte:
Maximálně 500 znaků

Plánované snížení administrativní a regulační zátěže lze rozdělit do tří hlavních kategorií:

zjednodušení vyplňování daňových přiznání,
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2.  
3.  

zjednodušení týkající se interakce s daňovými úřady a
řešení sporů.

A B

1
Zjednodušení 
vyplňování

 

jednotné přiznání k dani z příjmů právnických osob v EU
spojené s  jednotným kontaktním místem pro podání
daňového přiznání skupiny a  případné vypořádání roční
daňové povinnosti

2
Zjednodušení 
auditu

 

koordinace auditu, včetně společných auditů,
prováděných daňovými orgány států EU, v  nichž má
skupina daňovou přítomnost

3 Řešení sporů
 

alternativní metody předcházení sporům a  jejich řešení
jako doplněk ke stávajícímu vnitrostátnímu soudnímu
systému

Otázka 18
Který z následujících typů zjednodušení by byl nejužitečnější z hlediska snížení 
zátěže spojené s dodržováním předpisů (jako daňový poplatník) / administrativní 
zátěže (jako daňová správa)? 
Seřaďte své odpovědi od 1 do 3 podle důležitosti.

1 2 3 Nevím

Zjednodušení vyplňování

Zjednodušení auditu

Řešení sporů

Pokud jste zvolili „Jiná možnost“, upřesněte:
Maximálně 500 znaků

Navrhli byste nějaké další způsoby, jak snížit náklady na dodržování předpisů pro
daňové poplatníky / administrativní náklady pro daňové orgány?

Maximálně 500 znaků

Závěrečné poznámky, doplňující informace
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Je ještě něco, na co byste chtěl Komisi upozornit?

Není to nezbytné, ale pokud se domníváte, že k lepšímu vysvětlení vašeho názoru nebo ke sdílení údajů,
studií atd. jsou zapotřebí další podkladové informace, můžete nahrát krátký dokument, například písemné
stanovisko, který by Evropská komise mohla při přípravě této iniciativy zohlednit.
Veškeré nahrané dokumenty budou zveřejněny spolu s vašimi odpověďmi na dotazník, které představují
pro tuto veřejnou konzultaci hlavní zdroj informací. Dokumentace není povinná, poslouží jako doplňkový
podklad k lepšímu pochopení vašeho stanoviska.

Pokud jste se v oddíle „Informace o vás“ výše rozhodli, že váš příspěvek má zůstat anonymní, odstraňte
z dokumentu i jeho vlastností veškeré osobní údaje (jméno, e-mailová adresa).

Pokud chcete poskytnout další informace (např. písemné stanovisko nebo zprávu) nebo upozornit na jiný
aspekt této problematiky, který se v dotazníku neobjevil, můžete tyto další informace nahrát na tomto místě.

Poznámky:
Maximálně 1000 znaků

Nahrajte soubor(y)
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

Všechny příspěvky do této veřejné konzultace Komise zveřejní. Můžete si zvolit, zda chcete, aby 
s příspěvkem byly zveřejněny i údaje o vaší osobě, nebo zda chcete zůstat v anonymitě. Pro účely 
transparentnosti se vždy zveřejní kategorie respondenta (například „sdružení podniků“, 
„spotřebitelské sdružení“, „občan EU“), země původu, název a velikost organizace a její číslo 

 Zvolte v rejstříku transparentnosti. V žádném případě nebude zveřejněna vaše e-mailová adresa.
takovou ochranu soukromí, která vám nejlépe vyhovuje. Výchozí nastavení ochrany soukromí je dáno 
vybraným druhem respondenta.

Nastavení ochrany soukromí při zveřejnění příspěvku
Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny, 
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se, do jaké kategorie respondenta spadáte, vaše země původu a váš 
příspěvek, to vše v obdržené podobě. Vaše jméno zveřejněno nebude. V 
samotném příspěvku neuvádějte žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit
Zveřejní se vaše jméno, do jaké kategorie respondenta spadáte, vaše země 
původu a váš příspěvek.

Nastavení ochrany soukromí při zveřejnění příspěvku

*

*
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Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny, 
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejní se pouze údaje o organizaci: do jaké kategorie respondenta spadáte, 
název organizace, jejímž jménem odpovídáte, spolu s jejím číslem v rejstříku 
transparentnosti, velikostí a zemí původu a váš příspěvek, to vše v obdržené 
podobě. Vaše jméno zveřejněno nebude. Chcete-li zůstat v anonymitě, 
v samotném příspěvku neuvádějte žádné osobní údaje.
Údaje si přeji zveřejnit 
Zveřejní se údaje o organizaci a údaje o respondentovi: do jaké kategorie 
respondenta spadáte, název organizace, jejímž jménem odpovídáte, spolu s 
jejím číslem v rejstříku transparentnosti, velikostí a zemí původu a váš 
příspěvek. Zveřejní se i vaše jméno.

Souhlasím s ustanoveními o ochraně osobních údajů

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement



