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Abstrakt
Tato studie se zabývá představením dosavadní obsáhlé diskuze související s problematikou digitálního
zdanění (angl. DST – Digital Service Tax). V první řadě popisuje vývoj této debaty na úrovni EU, dále
charakterizuje výčet různých jednostranných návrhů digitální daně a v neposlední řadě se zabývá také
detailním představením dvoupilířového globálního daňového mechanismu OECD, včetně jeho
předpokládaných dopadů. Na tomto návrhu se v říjnu 2021 shodlo 136 států představujících více než
90 % světového HDP, přičemž k jeho implementaci má dojít během let 2022-2023. Studie vychází ze
syntézy oficiálních dokumentů Evropské komise, diskusních podkladů a oficiálních dokumentů
OECD, prohlášení relevantních institucí v jednotlivých státech, analytických materiálů globálních
poradenských společností a také relevantních mediálních výstupů. Vzhledem ke skutečnosti, že
implementace globálního řešení je teprve na počátku a celý tento proces bude velmi administrativně
náročný, je žádoucí reflektovat riziko návratu debaty zpět k jednostranným vládním opatřením či
řešení na úrovni EU. Tato analýza proto představuje ucelený přehled dosavadního vývoje návrhů
digitální daně a slouží jako podkladový materiál pro nadcházející diskuzi.
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SHRNUTÍ
•

Současná dynamická a rozsáhlá digitální transformace je spojena s řadou velmi důležitých
socioekonomických dopadů. Předmětem debaty v tomto kontextu je především fakt, že současná
platná mezinárodní daňová pravidla vznikla před několika desetiletími a neodpovídají aktuálním
digitálním trendům a vývoji moderní globální ekonomiky.

•

Digitální služby představují významný zdroj příjmů pro online společnosti. Dochází však
k nesouladu mezi počtem uživatelů a tvorbou zisku z digitálních služeb. Jako příklad lze uvést
Severní Ameriku, kde se nachází téměř 11 % všech uživatelů internetu, ale obchod s digitálními
službami zde tvoří až 37% veškeré přidané hodnoty v tomto odvětví.

•

Evropská komise představila vlastní návrh na zdanění vybraných digitálních služeb, přičemž
sazba byla stanovena ve výši 3 %. Návrhy se však setkaly se značnou kritikou ze strany USA, které
je považují za diskriminační vůči americkým firmám, a vyhrožovaly proto odvetnými cly. Evropská
komise tak odložila zveřejnění návrhu na konec roku 2021. Vzhledem k dohodě na úrovni OECD je
však pravděpodobné, že tyto návrhy Evropské komise nakonec implementovány nebudou.

•

Několik států se pokouší o zavedení vlastní verze DST (Digital Service Tax), nicméně vzhledem k
možným protireakcím zejména ze strany USA jsou často návrhy odsouvány, či jinak upravovány
tak, aby měly co nejmenší negativní efekt na národní ekonomické zájmy (domácí podniky).

•

o

Obecně se výše zdanění (či jeho návrh) pohybuje mezi 2 % až 5 % zdanitelného základu za
digitální služby. Definice zdanitelného základu se přirozeně liší mezi různými jurisdikcemi.
Avšak z přehledu návrhů jednotlivých zemí se dá konstatovat, že návrhy na zdanitelný základ
různých jurisdikcí se protínají ve zdanění příjmu z reklam na digitálním prostředí, příjmu
z prodeje dat a příjmu z digitálního tržiště.

o

Země které zavedly DST: Jedná se zejména o Velkou Británii, Francii, Itálii, Španělsko či
Rakousko, které se rozhodly svůj vlastní návrh DST skutečně realizovat. Vzhledem k faktu, že
legislativa v těchto zemích vešla v platnost v průběhu roku 2020, ovlivněného pandemií
COVID-19, je velmi obtížné v této chvíli odhadovat jakékoliv reálné dopady zdanění na
makroekonomické indikátory. Nicméně v říjnu 2021 se tyto evropské státy s USA v rámci
společného prohlášení dohodly, že jejich jednostranná opatření v oblasti digitálního zdanění
budou pouze přechodná a platná do doby implementace globálního mechanismu OECD.

o

Země, jež oznámily záměr zavést DST: V rámci této skupiny lze uvést Japonsko, Norsko, Izrael,
Nový Zéland či Lotyšsko. Tyto státy jsou ochotny prozatím vyčkávat na konsenzuální globální
řešení, přičemž většina z nich doposud nepředstavila svůj jednostranný návrh, který však mají
v plánu implementovat v případě, že nebude dosaženo dohody na celosvětové úrovni.

o

Země čekající na zavedení DST: Mezi státy, které v současnosti připravují svou legislativu a
plánují ji implementovat, patří např. Kanada, Česká republika či Slovensko. U posledních dvou
jmenovaných bylo jednání o návrhu zastaveno zejména z důvodu parlamentních voleb.

Při absenci mnohostranného konsenzu ohledně DST, se mohou jednostranné daňové politiky
vzájemně křížit nebo si dokonce odporovat, což může vést ke vzniku nejistoty a případně ke
dvojímu zdanění. V tomto smyslu je tedy žádoucí široká dohoda ohledně DST. Naprostá většina
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analyzovaných států se proto rozhodla vyčkat na globální řešení a své aktuální návrhy tak dočasně
pozastavila, či zcela zrušila.
•

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představila dvou-pilířový systém, který
má nejasnosti a výzvy vyřešit implementací jednotného globálního systému zdanění. Dle
nejnovějších zpráv ze strany OECD vyústila dlouholetá systematická práce v určitý konsenzus, na
kterém se v říjnu 2021 shodlo 136 zemí, jež reprezentují více než 90 % světového HDP.

•

Současnou podobu návrhu, jež má čelit aktuálním výzvám v oblasti mezinárodního zdanění,
strukturuje OECD do následujících dvou pilířů:
o

1. Pilíř – Přerozdělení daňových práv („Re-allocation of taxing rights“). Cílem je zajistit
spravedlivější rozdělení zisků a daňových práv mezi jednotlivé tržní jurisdikce. Přerozdělit se
mají některá daňová práva nadnárodních společností z domovských zemí na trhy, kde
provozují podnikatelskou činnost a dosahují zisků, bez ohledu na to, zda jsou v dané tržní
jurisdikci firmy fyzicky přítomny.
§

o

Klíčovým aspektem, jež určuje, zda bude daná společnost podléhat zdanění, je stanovená
hranice hodnoty celkového globálního obratu. Dle aktuální podoby návrhu je hranice
globálního obratu stanovena na 20 mld. EUR a míru ziskovosti vyšší než 10 % (vyjádřeno
jako zisk před zdaněním/výnosy). Hranice globálního obratu má být zároveň snížena na
10 mld. EUR, a to po sedmi letech od implementace legislativy.

2. Pilíř – Globální mechanismus zabraňující narušení daňového základu („Global anti-base
erosion mechanism“). Tento mechanismus zavádí celosvětovou minimální sazbu daně z příjmů
právnických osob, a to ve výši 15 %, přičemž cílem druhého pilíře je zabránit přesouvání zisků
do jurisdikcí s relativně nižší nebo nulovou daňovou zátěží.
§

Druhý pilíř se obecně vztahuje na skupiny nadnárodních podniků a jejich dceřiné
společnosti, které jsou povinny sestavovat konsolidované finanční uzávěrky a které mají
roční tržby vyšší než 750 milionů EUR.

§

Některé konečné mateřské podniky, které obvykle využívají výjimku nebo osvobození od
daně podle právních předpisů jurisdikce, v níž jsou založeny, jsou z povinnosti vyloučeny.
Vyloučenými subjekty jsou zejména investiční fondy, penzijní fondy, vládní subjekty
(včetně státních investičních fondů) a mezinárodní a neziskové organizace.

•

Mechanismus prvního pilíře má mezi jednotlivé tržní jurisdikce, kde globální společnosti podnikají
(resp. kde se nacházejí uživatelé jejich služeb nebo zákazníci), přerozdělit přibližně 25 %
reziduálních firemních zisků. Jednotlivé tržní jurisdikce si tedy mají ročně přerozdělit na základě
této legislativy daňová práva na více než 125 mld. USD dodatečných zisků.

•

Cílem druhého pilíře je zavedení spodní hranice korporátní daně z příjmů. V případě, že bude
celosvětově zavedena minimální sazba daně ve výši 15 %, lze očekávat dodatečné inkaso
v přibližné výši 150 mld. USD ročně, a to především v důsledku toho, že příjmy nebudou v tak velké
míře přelévány do tržních jurisdikcí s relativně nižšími sazbami. V tomto kontextu je však vždy třeba
uvažovat také fakt, že dané hospodářsky prosperující státy, či státy s relativně stabilnějším
legislativně-právním prostředím, mohou být i nadále vyhledávány jakožto destinace vhodné
k registraci sídla firem.
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•

Dopadová analýza, kterou OECD vydalo v říjnu 2020, předpokládá krátkodobý a velmi nízký
negativní vliv na globální HDP (pokles o 0,1 %). V případě, že dojde k přijetí jednostranných
opatření, mohou komplikované daňové systémy přispět k propadu globálního HDP o 0,24 %,
přičemž v případě rozsáhlého přijetí jednostranných opatření napříč světem může dojít k propadu
globálního HDP o 1,21 %.
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1 ÚVOD
Rozsáhlá digitální transformace probíhající napříč celou řadou tržních odvětví je mimo jiné spojena
také s určitými socioekonomickými dopady. Tento vývoj dlouhodobě vyvolává debaty na národní i
mezinárodní úrovni, a to především v kontextu různých právních a regulatorních aspektů digitálního
světa, včetně oblasti mezinárodního zdanění. Problematika zdanění zahrnuje v tomto smyslu implikaci
tzv. přímých a nepřímých daňových nástrojů, jejich administraci a také inkaso. Samotným důvodem
vzniku této debaty v kontextu digitalizace je především fakt, že současná platná mezinárodní daňová
pravidla vznikla před několika desetiletími, a současně proto neodpovídají aktuálním digitálním
trendům a vývoji moderní globální ekonomiky.
Základní prvky současného globálního daňového systému určují a) kde mají být daně placeny - tzv.
pravidlo „nexus“ založené na fyzické přítomnosti subjektu, a za b) tzv. pravidlo „profit allocation“,
neboli určení velikosti podílu zisku tvořícího daňový základ (v souladu se zásadami tržního odstupu),
přičemž až do této chvíle byla podoba daňového systému dostačující. Tyto principy vedly zejména
k určitému zakotvení právní a daňové jistoty, a pomohly tak zamezit případnému dvojímu zdanění,
čímž přispívaly ke stimulaci mezinárodního obchodu. V důsledku digitalizace však čelí stávající
struktura globálního daňového systému celkem třem klíčovým výzvám – širokému dosahu služeb bez
fyzické přítomnosti firem a jejich zákazníků (tzv. „scale without mass“), narůstajícímu objemu
nehmotných aktiv a centralizaci dat.
Na druhou stranu však tyto svou povahou nehmotné hodnotové faktory související s podnikáním
v digitálním prostředí daly za vznik celé paletě nových obchodních modelů, způsobily revoluci v řadě
odvětví a neustále odbourávají předpoklad fyzické přítomnosti pro dosah na cílový trh. Tyto
skutečnosti a vývoj nicméně kontinuálně narušují účinnost stávajících pravidel pro výběr daní
souvisejících s mezinárodním obchodem, a je tedy vhodné přenastavit regulatorní mantinely tak, aby
vyhovovaly všem státům světa, nehledě na velikost ekonomiky či dosaženou úroveň ekonomického
rozvoje. Digitální technologie, globalizace a nové obchodní modely totiž svým způsobem umožňují
vyhnout se daňovým povinnostem a přesouvat zisky do jurisdikcí s relativně menší či nulovou daňovou
zátěží. Tento jev je způsoben zejména skutečností, že mezinárodní firmy působící v digitálním prostředí
mohou své podnikatelské aktivity provozovat bez jakékoliv fyzické přítomnosti (bez fyzických
komerčních prostor, zaměstnanců apod.) a přidanou hodnotu generují především skrze svá nehmotná
aktiva. Stávající mezinárodní daňová pravidla, jejichž kořeny sahají do 20. let 20. století, proto nejsou
schopna vhodně reflektovat současný vývoj, a nemohou tak reflektovat přerozdělování daňových
výnosů v rámci globalizovaného a digitálního světa.
Vzhledem k pomalému tempu jednání na úrovni OECD se Evropská komise rozhodla v roce 2018
představit svůj návrh na prozatímní digitální daň. Tento návrh vycházel z 3% daně z příjmů
z definovaných online aktivit u největších firem z celosvětovými příjmy nad 750 milionů EUR a příjmy
v EU nad 50 milionů EUR. Pro značný odpor ze strany USA tento návrh nebyl zatím implementován.
Řada zemí se zároveň rozhodla představit svůj vlastní návrh digitální daně. Navrhovaná daňová sazba
se pohybuje mezi 2 až 5 %, přičemž definice zdanitelného základu se mezi jednotlivými návrhy liší,
avšak zpravidla jej tvoří příjmy z reklam v digitálním prostředí, příjmy z prodeje dat a příjmy
z digitálního tržiště. Nicméně zavedení vlastních návrhů s sebou nese určitá rizika, např. v podobě

7/68

odvetné reakce USA. Vedle toho by také změť mnoha jednostranných opatření mohla vytvářet
v mezinárodním prostřední značné komplikace.
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) proto představila dvou-pilířový systém, který
má výše uvedené otázky a výzvy vyřešit implementací jednotného globálního systému zdanění. Dle
nejnovějších zpráv ze strany OECD vyústila dlouholetá systematická práce v určitý konsenzus, na
kterém se v říjnu letošního roku shodlo 136 zemí, jež reprezentují více než 90 % světového HDP.
Účelem této analýzy je přehledně představit dosavadní diskusi okolo problematiky digitálního zdanění.
V první řadě nejprve uvádí vývoj této debaty na úrovni EU, dále charakterizuje širokou paletu
jednostranných návrhů digitální daně, jež doposud představily jednotlivé státy světa, a v neposlední
řadě se zabývá také detailním představením dvou-pilířového globálního návrhu OECD, včetně jeho
předpokládaných dopadů. Klíčovým zdrojem informací pro tuto studii je syntéza oficiálních dokumentů
Evropské komise, diskusní podklady a pravidelně aktualizované oficiální dokumenty OECD, prohlášení
relevantních institucí jednotlivých států, analytické materiály globálních poradenských společností a
také relevantní mediální výstupy zabývající se touto problematikou. Vzhledem ke skutečnosti, že dle
současného plánu má dojít k úplné implementaci globálního řešení OECD až v roce 2023 a tento proces
na globální úrovni bude velmi administrativně náročný, stále hrozí riziko návratu k jednostranným
vládním opatřením či opatřením na úrovni EU. Tato analýza proto představuje ucelený přehled
dosavadního vývoje návrhů digitální daně a slouží jako podkladový materiál pro nadcházející debaty.1

1

Tento text vznikl v rámci projektu s názvem Rozvoj národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu
v ČR, přičemž zadavatelem analýzy byl Svaz průmyslu a dopravy České republiky a studii vypracoval analytický
tým Centra ekonomických a tržních analýz (CETA).

8/68

2 DIGITÁLNÍ SLUŽBY VE SVĚTĚ
Digitální služby2 představují významný zdroj příjmů pro online společnosti.3 Následující obrázek
ukazuje velikost digitálního trhu ve světě. Téměř třetinu všech uživatelů internetu najdeme pouze
v Číně a Indii (31,8 % všech uživatelů, konkrétně 1,1mld.). V EU a rozvinutých státech Evropy se dle
statistik nachází zhruba 415 mil. uživatelů, tj. 12 % všech uživatelů. V České republice najdeme zhruba
8 mil. uživatelů, což je srovnatelné se Švédskem, Maďarskem, Řeckem, Rakouskem a Portugalskem.

Number of internet users by country, 2017

Internet users
are individuals
whointernetu
have used the
Internet
(from any loca6on) in the last 3 months. The Internet can
Obrázek
1: Počet
uživatelů
v roce
2017
be used via a computer, mobile phone, personal digital assistant, games machine, digital TV etc.
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Source: OWID based on World Bank & UN World Popula:on Prospects (2017)

100 million

250 million
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CC BY

Poznámka: Světová banka definuje uživatele internetu jako: "Uživatelé internetu jsou jednotlivci, kteří použili
internet (z jakéhokoli místa) v posledních 3 měsících. Internet lze používat prostřednictvím počítače, mobilního
telefonu, osobního digitálního asistenta, herního zařízení, digitální televize atd."
Zdroj: “Number of Internet Users by Country,” Our World in Data

Nicméně, jak ukazuje studie (Bunn et al., 2020), ve světě dochází k nesouladu mezi počtem uživatelů a
tvorbou zisku z digitálních služeb. Jako příklad uvádí severní Ameriku, kde se nachází téměř 11 % všech
uživatelů internetu, ale obchod s digitálními službami zde tvoří až 37 % veškeré přidané hodnoty4

2

Digitální služby lze definovat jako služby poskytované prostřednictvím internetu nebo jiné elektronické sítě,
přičemž povaha těchto služeb umožňuje poskytovat je v mnoha případech zcela automatizovaně.
3
Společnosti poskytující své služby prostřednictvím internetu nebo jiné elektronické sítě.
4
Tento koncept vychází ze stávajícího zjednodušení pro hledání nového globálního zdanění, kdy ale ocenění
některých dlouhodobých nákladů a nehmotných aktiv může stále z určitých pohledů být problematické
(například amortizace výdajů na vývoj).
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v tomto odvětví.5 Vzhledem k tomuto nesouladu je změna daňových pravidel, která by odrážela lokaci
uživatele a s tím spojené placení daní, aktuální politickou výzvou.
Následující obrázek znázorňuje fázi, ve které se nachází legislativní opatření v různých zemích ve světě.
Celkem 26 zemí již přijalo určité právní předpisy, 10 zemí oznámilo záměr nějakou podobu digitální
daně realizovat, 7 zemí vyčkává na shodu na globální úrovni, 5 zemí (včetně České republiky)
představilo návrh právních předpisů, ve 3 zemích byly návrhy zamítnuty a ve zbytku zemích není zatím
žádný vývoj v této záležitosti (KPMG, 2021).
Obrázek 2: Úroveň (ne)přijetí návrhů digitální daně (červenec 2021)

Zdroj: (KPMG, 2021)

V následujících kapitolách je nejprve představena iniciativa společného mechanismu digitální daně na
úrovni Evropské unie a dále pak jednostranné návrhy digitální návrhy dle jednotlivých zemí, které již
digitální daň zavedly, mají zavedení v plánu, nebo od svých návrhů upustily a čekají na implementaci
globálního řešení. Druhá stěžejní část textu se již věnuje představení a dopadům návrhu OECD.

5

Tímto odvětvím máme na mysli informační průmysl, který zahrnuje vydavatelskou činnost, audiovizuální
činnost, vysílání, telekomunikace, IT a další (kódy odvětví: D58T60, D61, D62T63).
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3 NÁVRH DIGITÁLNÍ DANĚ NA ÚROVNI EU
Evropská komise přišla s konceptem návrhu společné digitální daně již 21. března 20186. Předložený
návrh se skládal ze dvou částí.

3.1 Reforma pravidel pro zdaňování digitálních aktivit firem
První z nich byla společné reforma pravidel pro zdaňování digitálních aktivit firem. Podle návrhu měl
být zaveden status „podstatné digitální přítomnosti“ (significant digital presence) v konkrétním
členském státu, podle kterého by subjekty této daně měly být firmy, jež plní jedno z následujících
kritérií:
a) Příjmy vyšší než 7 milionů EUR v daném členském státu
b) Více než 100 tisíc uživatelů ročně
c) Více než 3000 online smluv s jinými firmami
Jednotlivé členské státy by pak zdaňovaly příjmy vycházející z následujících činností:
a) Sběru, ukládání, analýzy a prodeje dat uživatelů
b) Sběru, ukládání, využívání a zobrazování uživateli generovaného obsahu
c) Prodeje místa pro online reklamu
d) Poskytování místa pro digitální obsah vytvořený třetími stranami
e) Poskytování dalších digitálních služeb nezahrnutých v předchozích bodech
Příjmy firem vycházející z podstatné digitální přítomnosti by podléhaly daňové povinnosti pouze
v rámci korporátního zdanění v jednom členském státu. Příjmy vycházející z podstatné digitální
přítomnosti jsou ve zkratce definovány jako „příjmy, které by získala nezávislá firma, která by podnikala
stejné kroky jako firma nadnárodní za stejných podmínek“.7 K definici těchto příjmů měla být použita
funkční analýza vycházející z podnikání prostřednictvím digitálního prostředí, reflektující ekonomické
vlastnictví.
Pro rozdělení příjmů v rámci členských států bude použita metoda „profit split“. Tato metoda může
odrážet náklady na výzkum a vývoj, marketing a počet uživatelů v jednotlivých členských státech.
Důležitý je fakt, že podle tohoto návrhu měly být daněny zisky.

3.2 Prozatímní digitální daň
Druhou částí byl návrh prozatímní digitální daně. Deklarovanými cíli této formy DST bylo vygenerovat
daňové příjmy pro členské státy a zabránit poškození společného trhu EU divergentními pravidly
v jednotlivých členských státech.

6

https://ec.europa.eu/taxation_customs/fair-taxation-digital-economy_en
Podrobněji str. 17 https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/201803/proposal_significant_digital_presence_21032018_en.pdf
7
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Na rozdíl od první části měly podle tohoto návrhu být daněny příjmy. A to konkrétně příjmy, u jejichž
vzniku hrají významnou roli uživatelé digitálních služeb, jako například:
a) Příjmy z prodeje online reklamy
b) Příjmy z aktivit digitálních prostředníků, tedy aktivit umožňujících uživatelům jednat s jinými
uživateli, kumulovat a prodávat služby a zboží
c) Příjmy z prodeje dat získaných od uživatelů
Příjmy měly podle návrhu být daněny tam, kde sídlí uživatelé výše zmíněných služeb. Subjektem daně
se měly stát firmy s celosvětovými příjmy nad 750 milionů EUR a zároveň příjmy v EU nad 50 milionů
EUR. Podle odhadu Evropské komise by taková daň při sazbě 3 % generovala kolem 5 miliard EUR
ročně.
Oba tyto návrhy byly následně podrobeny několika kolům veřejných konzultací8. Poslední z nich
proběhla na počátku roku 20219 s tím, že Komise počítala s ukončením procesu ve druhém kvartálu
2021 a následným zveřejněním definitivních návrhů v červenci 2021. Tyto návrhy se však setkaly se
značnou kritikou ze strany Spojených států amerických, které je považovaly za diskriminační vůči
americkým firmám, a vyhrožovaly odvetnými cly. Evropská komise tak odložila zveřejnění návrhu na
říjen 202110. Vzhledem ke globální dohodě v rámci pracovní skupiny G20/OECD (viz dále) je však
pravděpodobné, že tyto návrhy Evropské komise v konečném důsledku implementovány nebudou.

8

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1163-Fair-taxation-of-the-digitaleconomy_en
9
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12836-A-fair-competitive-digitaleconomy-digital-levy
10
https://www.politico.eu/article/eu-to-postpone-digital-tax-proposal/
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4 NÁVRHY DIGITÁLNÍ DANĚ DLE JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ
Vedle návrhu EU vznikla také řada jednostranných návrhů digitální daně. Definice zdanitelného základu
se přirozeně liší mezi různými jurisdikcemi. Avšak z přehledu návrhů jednotlivých zemí se dá
konstatovat, že návrhy na zdanitelný základ různých jurisdikcí se protínají ve zdanění příjmu z reklam
na digitálním prostředí, příjmu z prodeje dat a příjmu z digitálního tržiště. Obecně se výše zdanění (či
jeho návrh) pohybuje mezi 2 % až 5 % zdanitelného základu za digitální služby. Nicméně zavedení
vlastních návrhů jednotlivých zemí s sebou nese určité riziko v podobě odvetné reakce například od
USA.
V tomto ohledu dne 22. července 2020 oznámil Úřad obchodního zmocněnce USA (USTR) zahájení
vyšetřování návrhů daní z digitálních služeb, které přijali, nebo zvažují přijmout někteří obchodní
partneři USA. Šetření byla nebo jsou prováděna podle oddílu 301 obchodního zákona z roku 1974 a
zaměří se na daně z digitálních služeb, které jsou považovány za diskriminační vůči americkým
společnostem a které již přijaly nebo zvažují přijmout následující jurisdikce:
-

Rakousko

-

Brazílie

-

Česká republika

-

EU jako celek

-

Indie

-

Indonésie

-

Itálie

-

Španělsko

-

Turecko

-

Spojené království

Oznámení již vydané USTR týkající se francouzské daně z digitálních služeb (šetření bylo zahájeno v
červenci 2019), například oznámilo záměr uvalení dodatečných cel ve výši 25 % na francouzské výrobky
dovážené do Spojených států v hodnotě 1,3 miliardy USD. Dodatečná cla jsou však pozastavena na 180
dní, tedy do 6. ledna 2021. Avšak dne 7. ledna 2021 USTR rovněž oznámil pozastavení dodatečných
cel, která byla oznámena v červenci 2020 v reakci na šetření podle oddílu 301 týkající se francouzské
daně z digitálních služeb.
Dále v lednu 2021 vydal USTR výsledné zprávy z šetření dle oddílu 301 týkající se DST přijatých Indií,
Itálií, Tureckem, Rakouskem, Španělskem a Spojeným královstvím. USTR zjistil, že každý z těchto
návrhů DST diskriminuje americké společnosti, dále je v rozporu s převládajícími zásadami
mezinárodního zdanění a zatěžuje nebo omezuje obchodní aktivity USA. Z toho důvodu je tedy
napadnutelný podle oddílu 301. Ohledně Brazílie, České republiky, EU a Indonésie USTR ukončuje
šetření podle oddílu 301 týkající se daní z digitálních služeb (DST), protože tyto jurisdikce buď nepřijaly,
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nebo nezavedly DST během období šetření.11 Souhrn různých fází zavedení DST a očekávání daných
zemí (například i v otázce protiopatření ze strany USA) uvádí kapitoly 4.1 až 4.4 této studie.
Nicméně 21. října 2021 došlo k přelomové dohodě mezi USA na straně jedné a Rakouskem, Francií,
Itálií, Španělskem a Spojeném královstvím na straně druhé. V rámci společného ustanovení bylo
dohodnuto, že tyto evropské státy mohou vůči americkým firmám i nadále uplatňovat svá současně
platná jednostranná opatření v oblasti digitální daně bez rizika sankcí ze strany USA, a to až do
momentu implementace prvního pilíře v rámci globálního řešení OECD (viz dále). Ovšem to platí jen za
určité podmínky: Pokud daňová povinnost amerických firem vůči Rakousku, Francii, Itálii, Španělsku a
Spojenému království vzniklá v souvislosti se stávajícími jednostrannými opatřeními během období
mezi dosažením globální dohody a nabytím účinnosti 1. pilíře přesáhne částku odpovídající dani splatné
podle 1. pilíře v prvním celém roce jeho platnosti, bude tento přebytek započitatelný na část daňové
povinnosti z příjmů právnických osob související s daňovou povinností, vypočtenou podle 1. pilíře v
těchto zemích po implementaci globálního řešení.12
V následující části textu uvádíme přehled konkrétních návrhů dle jednotlivých států OECD, a to v
členění na státy, které zavedly DST, které oznámily záměr DST zavést a ty, jež vyčkávají na implementaci
globálního řešení.

4.1 Země, které zavedly DST
Velká Británie
Dne 22. července 2020, navzdory probíhajícím jednáním v OECD, Spojené království přijalo daň z
digitálních služeb (DST). Jednostranná DST uplatňuje dvouprocentní daň na příjmy některých
webových vyhledávačů, platforem sociálních médií a online tržišť. Jednostranná DST se vztahuje pouze
na společnosti, jejichž "příjmy z digitálních služeb" přesahují 500 milionů liber a "příjmy z digitálních
služeb ve Spojeném království" přesahující 25 milionů liber. Společnosti se staly povinnými platit DST
dne 1. dubna 2020.13 Následně, Británie v listopadu 2020 vydala odhad očekávaných přínosů do
státního rozpočtu (v mld. liber – následující tabulka):
Tabulka 1: UK očekávané dopady (mld. liber)

UK

2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

0,2

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

Zdroj: Report on the United Kingdom’s Digital Services Tax (2021)

Odpověď USA na zavedení DST byla poměrně rychlá a stručná: Struktura a fungování britského systému
DST diskriminuje americké digitální společnosti mimo jiné kvůli výběru zahrnutých služeb a prahových
hodnot příjmů. DST Spojeného království je nepřiměřený regulatorní zásah, protože je v rozporu se

11

Viz. https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/31/2021-06612/termination-of-section-301digital-services-tax-investigations-of-brazil-the-czech-republic-the
12
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0419
13
Report on the United Kingdom’s Digital Services Tax, 13.1.2021
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zásadami ochrany spotřebitele, mezinárodním zdaněním, mimo jiné kvůli jeho uplatňování na příjmy,
nikoli na výnosy, extrateritorialitě a retroaktivitě. DST Spojeného království zatěžuje nebo omezuje
obchod USA.
Následkem tohoto vyšetřování byla pohrůžka ze strany USA, a to uvalení až 25% cla na řadu britských
vývozů.14 Podle seznamu, který zveřejnila Bidenova administrativa, by mohla být zasažena keramika,
líčidla, kabáty, herní konzole a nábytek. Cílem těchto cel je získat 325 milionů dolarů, což je částka, o
které se USA domnívají, že ji Spojené království získá od amerických technologických firem. Jak již bylo
uvedeno výše, tato otázka byla vyřešena v rámci společného ustanovení z října 2021. Jednostranné
opatření v oblasti digitální daně vůči americkým firmám je považováno jako přechodné, než bude
implementován 1. pilíř globálního řešení OECD.

Francie
Francie uvalila na společnosti podnikající v digitálním prostředí daň ve výši 3 % na příjmy, které byly
vytvořeny ve Francii bez ohledu na daňový domicil společností. Daň je uplatňována na společnosti
s příjmy více než 25 milionů EUR ve Francii, nebo 750 milionů EUR celosvětově. Subjektem daně jsou
příjmy z reklamy, linků a prodeje dat uživatelů, nikoliv však z prodeje nebo nákupu digitálního obsahu.
I v případě Francie nyní platí společné ustanovení a dohoda s USA, že současné jednostranné opatření
v oblasti digitální daně je považováno jako přechodné do doby implementace 1. pilíře globálního řešení
OECD.
Daň přinesla do státního rozpočtu 277 milionů EUR v roce 2019 a 375 milionů v roce 202015. K tomu je
nutno podotknout, že daň za rok 2019 byly firmy nuceny zaplatit až na konci roku 202016. USA v reakci
na zavedení daně uvalily odvetná cla ve výši 1,3 miliardy EUR, tato cla ale nikdy nevešla v platnost.
Francie přislíbila, že až vejde reforma OECD v platnost, vlastní dan zruší. Pro srovnání příjmy státního
rozpočtu činily v roce 2019 částku 1,27 bilionu EUR a v roce 2020 pak 1,19 bilionu EUR17.

Mexiko
Vzhledem k nové legislativě bylo k 1. červenci 2021 u mexického daňového úřadu Servicio de
Administración Tributaria (SAT) registrováno celkem 110 digitálních podniků, které nejsou rezidenty.
To je o 9 více než při předchozím zveřejnění tohoto seznamu 30. dubna. SAT je ze zákona povinen
zveřejnit tento seznam šestkrát ročně, a veřejně tak uvádí zahraniční podniky, které se v Mexiku
registrují.18
Klíčovým bodem tohoto zákona je, že zjednodušuje stávající pravidla v Mexiku. Mexický plán zahrnuje
online prodej zákazníkům se sídlem v Mexiku. Do oblasti působnosti spadají dodávky B2C i B2B.
Podnikoví zákazníci si v současné době DPH ze svých nákupů účtují sami. Mexické ministerstvo financí
odhaduje, že v roce 2020 dosáhly příjmy z DPH od zahraničních digitálních podniků výše 6908 milionů
MXN (přibližně 347,2 milionu USD). Svou podstatou se mexická DST liší od Spojeného království; dle

14

Biden administration threatens tariffs on UK goods in 'tech tax' row (3/2021)
Tax on digital giants: the government hopes for half a billion in 2022
16
France to resume collection of digital tax
17
https://www.statista.com/statistics/275316/government-revenue-and-spending-in-france/
18
Mexico's tax on foreign-supplied digital services: 110 digital businesses register (7/2021)
15
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USA je tato přímo zaměřená na jejich digitální firmy. Z toho důvodu USA prozatím nepodnikají žádné
odvetné kroky.

Itálie
Italská legislativa stanovuje, že dodatečná digitální daň se vztahuje na podniky, které ať už jednotlivě,
nebo jako skupina podniků v předchozím kalendářním roce dosáhly globálních příjmů ve výši nejméně
750 milionů EUR, a zároveň inkasovaly příjmy z relevantní činnosti na území Itálie ve výši 5,5 mil. EUR.
Sazba daně je stanovena na 3 %.19
Tato legislativa vstoupila v Itálii v platnost k 1.1. 2020 a očekávané dodatečné inkaso daně je
odhadováno na 708 mil. EUR. Itálie tak svůj návrh digitálního zdanění implementovala i přes
plánovanou odvetnou reakci USA v podobě zvýšení celních sazeb na vybrané italské produkty o 25 %.20
Avšak také v případě Itálie je otázka jednostranného opatření v oblasti digitální daně vůči americkým
firmám vyřešena v rámci společného ustanovení z října 2021. Nejzazší termín pro podání daňového
přiznání byl posunut nejdříve z původního 31.3. 2021 na 30.4. 2021, později pak na 30.6. 2021.21

Španělsko
Šest měsíců po schválení daně z digitálních služeb (DST) španělská vláda konečně zveřejnila regulatorní
pokyny k jejímu zavedení. První návrh zákona o dani z digitálních služeb zveřejnila španělská Rada
ministrů v říjnu 2019; v říjnu 2020 byl zveřejněn a přijat totožný návrh. Ačkoli daň z digitálních služeb
vstoupila v platnost 16. ledna 2021, její složitost a nedostatek pokynů odložily datum platby na 1.
července, aby měly daňové subjekty i zákonodárci čas se nové dani přizpůsobit.22
Podle pokynů budou muset společnosti určit zeměpisnou polohu svých zákazníků, aby bylo zjištěno,
zda podléhají španělské dani z digitálních služeb. Ačkoli není předem stanoven žádný formát, bude
třeba na žádost daňové správy poskytnout záznamy o transakcích a popisnou zprávu. Daň se bude
vybírat čtvrtletně, přičemž první dvě platby jsou splatné v červenci. Španělská vláda očekává, že díky
této dani získá dodatečné příjmy ve výši 968 milionů eur (1,153 miliardy USD) ročně. Španělský
Nezávislý úřad pro fiskální odpovědnost však odhadoval výnos daně v rozmezí 546 milionů eur (650
milionů USD) až 968 milionů eur.
V lednu 2021 Úřad obchodního zmocněnce USA (USTR) oznámil, že španělská daň z digitálních služeb
zatěžuje nebo omezuje americký obchod a diskriminuje americké digitální společnosti. Zpráva rovněž
konstatovala, že daň z digitálních služeb je nepřiměřená, protože je extrateritoriální a protože její
uplatňování na příjmy, a nikoli na výnosy, ji činí neslučitelnou s mezinárodními daňovými zásadami.
Jedná se tedy o podobný závěr jako v případě Velké Británie.
V březnu letošního roku pak USTR navrhl uvalit dodatečná cla na španělské zboží a 2. června 2021 přijal
opatření, když schválil dodatečná cla ve výši 25 % na výrobky ze Španělska odpovídající částce příjmů,
kterou má Španělsko získat od amerických společností z daně z digitálních služeb. Americké odhady
uvádějí, že hodnota daně z digitálních služeb, kterou mají společnosti se sídlem v USA platit Španělsku,
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bude činit přibližně až 155 milionů USD (130 milionů EUR) ročně. Obdobně jako v případě Francie,
Velké Británie či Itálie došlo k uzavření společného prohlášení a současně platné jednostranné opatření
v oblasti digitální daně je považováno jako přechodné do doby implementace 1. pilíře globálního řešení
OECD.

Turecko
Turecko přijalo DST, která se vztahuje na společnosti, jež v předchozím kalendářním roce dosáhly
celosvětových příjmů ve výši 750 milionů EUR nebo více a příjmů ve výši 20 milionů TRY a výše z
poskytování digitálních služeb v Turecku. Dne 2. června 2020 zahájil obchodní zástupce USA šetření
tureckého DST podle čl. 302 písm. b) odst. 1 bodu A zákona o obchodu z roku 1974, v platném znění
(dále jen "zákon o obchodu").23 V oznámení o zahájení řízení byla podána žádost o písemné připomínky
mimo jiné k těmto aspektům turecké DST: diskriminace amerických společností, retroaktivita a možná
nepřiměřená daňová politika.24
Dále z analýzy USTR vyplývá, že americké společnosti mohou v rámci dodatečného daňového zatížení
ročně zaplatit více než 100 milionů USD.25 Dne 31. března 2021 vydal USTR oznámení, v němž navrhuje,
aby příslušná protiopatření zahrnovala dodatečná cla až ve výši 25 % na turecké výrobky, která budou
vybrána ze seznamu 45 podpoložek harmonizovaného celního sazebníku Spojených států (HTSUS).
Dále 2. června 2021 se obchodní zástupce USA rozhodl přijmout opatření v podobě dodatečných cel
ve výši 25 % na turecké výrobky uvedené v příloze A dokumentu Oznámení o postupu v rámci šetření
podle článku 301 týkajícího se turecké daně z digitálních služeb. Dne 29. listopadu 2021 vyprší
180denní období pozastavení dodatečných cel.

Rakousko
V Rakousku platí návrh DST od 1.1.2020. Legislativa se vztahuje na relevantní společnosti podnikající
v digitálním prostředí (služby zaměřené na marketing a reklamu), jejichž globální příjmy přesahují 750
mil. EUR a zároveň příjmy z území Rakouska dosahují alespoň hranice 25 mil. EUR. Sazba daně byla
stanovena na 5 % a očekávané roční inkaso ve výši 25-30 mil. EUR. Celkem 15 mil. EUR z těchto
prostředků má být zároveň následně re-alokováno na podporu digitalizace rakouských mediálních
společností. Podobně jako francouzská daň z digitálních služeb by měla být i rakouská digitální daň
považována za dočasné řešení, a to do doby, než bude nalezen komplexní přístup EU/OECD ke zdanění
digitální ekonomiky.26
Ministr financí Gernot Blümel zároveň vyloučil pozastavení rakouské digitální daně, která byla
zavedena právě na začátku roku 2020, a to navzdory vyšetřování ze strany USA.27 Rakousko je však
jedním ze signatářů společného ustanovení s USA a současné jednostranné opatření v oblasti digitální
daně bude za určitých podmínek i nadále platné až do doby implementace 1. pilíře globálního řešení
OECD.
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Polsko
Polsko zavedlo k 1. červenci 2020 daň ze streamovacích služeb ve výši 1,5 % z poplatků uživatelů. Podle
odhadů měla tato dan přinést 15-16 milionu zlotých (cca 3,5 milionu EUR) za rok. Skutečné příjmy za
poslední dva kvartály roku 2020 byly o něco vyšší, 9,2 milionu zlotých (2 mil. EUR), v prvním kvartálu
2021 pak bylo vybráno 5,5 milionu zlotých (1,2 mil. EUR).28
Polská vláda dále v únoru 2021 zveřejnila plán na zdanění příjmů z reklamy, včetně online reklamy.
Sazby se mají pohybovat od 2 do 15 % příjmů podle několika kritérií včetně média a typu reklamy. Pro
online reklamy má sazba být 5 % daňového základu.29 Tento návrh vzbudil v Polsku značnou
kontroverzi, která se ale primárně týkala tradičních médií, která tento návrh chápala jako útok na svou
ekonomickou podstatu.

Portugalsko
Zákon stanoví, že poplatek za reklamu budou povinné subjekty platit z příjmů realizovaných v
Portugalsku a bude zahrnut ve faktuře vystavené platformou pro sdílení videí, ale neobjasňuje kritéria
pro výpočet těchto částek. Očekává se, že toto bude vyjasněno v předpisech, které budou teprve
připraveny a zveřejněny. Kromě toho musí být do základu daně pro účely DPH zahrnuta i reklamní
daň.30
Poskytovatelé služeb budou platit 1% daň z příslušných příjmů realizovaných v Portugalsku v souvislosti
s předplatným nebo příležitostnými transakcemi za služby spojené s audiovizuálním obsahem na
vyžádání (on-demand). Výjimka je stanovena pro poskytovatele služeb s nízkým obratem (méně než
200 000 EUR ročního relevantního příjmu) a s nízkou sledovaností (méně než 0,5 % aktivních
předplatitelů).
Za podmínek, které budou ještě zveřejněny, musí poskytovatel služby předložit "Instituto do Cinema e
do Audiovisual, IP" ověřené účetní doklady, které prokazují výši jeho příslušných příjmů. Pokud není
možné určit výši příslušných příjmů poskytovatele služeb, bude roční poplatek činit 1 milion EUR.
Podobně jako v případě Mexika se svou podstatou portugalská DST liší od britské, která je dle USA
přímo zaměřená na jejich digitální firmy. Z toho důvodu USA prozatím nepodnikají žádné odvetné
kroky.

Řecko
Řecký nezávislý úřad pro veřejné příjmy zveřejnil (16/7/12019) na internetu oběžník vysvětlující
zdanění krátkodobých pronájmů v rámci tzv. sdílené ekonomiky prostřednictvím digitálních platforem.
Oběžník vysvětluje: 1) povinnost správce nemovitosti registrovat nemovitost a podávat přiznání; 2)
postup registrace nemovitostí a příjemců; 3) postupy podávání přiznání; 4) sankce za zveřejnění
nemovitosti na digitálních platformách bez registračního čísla; 5) požadavek účtovat příjmy z provizí
nebo bonusů jako příjmy z podnikání (KPMG, 2021). Podobně jako v případě Mexika a Portugalska se
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svou podstatou řecká DST liší od britské, která je dle USA přímo zaměřená na jejich digitální firmy.
Z toho důvodu USA prozatím nepodnikají žádné odvetné kroky.

Maďarsko
Maďarsko již v roce 2014 zavedlo daň z reklamy. Nicméně po dlouholetém sporu s EU se pravidla různě
měnila. Nyní maďarská daňová a celní správa vydala aktualizovanou příručku, v níž vysvětluje, na které
subjekty se vztahuje 7,5% sazba daně z příjmů z reklamy přesahujících 100 milionů forintů ročně, dále
vysvětluje osvobození od daně pro příjmy z reklamy nižší než 100 milionů forintů ročně, postupy pro
výpočet daňového základu a lhůty pro platbu v závislosti na účetnictví (hospodářském roce) dotčených
společností. Účinnost měla být od 1. července 2017, avšak jako dočasné opatření byla sazba daně z
reklamy snížena na 0 % s účinností od 1. července 2019 do 31. prosince 2022. Skutečné daňové příjmy
z maďarského DAT nebyly pro účely této studie dostupné. Německý institut pro hospodářský výzkum
(IFO) nicméně odhadl podíl Maďarska na příjmech z DST EU na přibližně 31,6 milionu eur. Vzhledem
k pozastavení digitální daně není možné dohledat reálná data odrážející aktuální ekonomickou situaci.

4.2 Země, jež oznámily záměr zavést DST
Japonsko
V srpnu 2021 uveřejnila japonská „Studijní skupina mezinárodních daní v digitální ekonomice“ svou
studii, ve které se věnuje právě digitálnímu zdanění. Konkrétně studie uvádí, že pokud by nedošlo
k mezinárodní shodě na bázi konsenzuálního návrhu OECD, nebo by došlo k podstatnému zdržení jeho
implementace, tak by bylo žádoucí, aby Japonsko zavedlo vlastní podobu digitální daně.
Zpráva se však přímo nezabývá konkrétní možností zavedení ani podobou případného jednostranného
opatření. Místo toho zpráva pouze naznačuje, že současné daně z digitálních služeb by mohly sloužit
jako referenční body při zvažování, jak by Japonsko mělo reagovat, pokud by se zavedení prvního pilíře
návrhu OECD odložilo. Zpráva dále uvádí, že neshoda na podrobném prováděcím plánu pro první a
druhý pilíř by zanechala nerovnosti v konkurenčním prostředí mezi japonskými společnostmi a
ostatními společnostmi světa, a proto by Japonsko připravilo variantu, která bude sloužit jako dočasné
opatření do doby, než bude první pilíř konečně zaveden do praxe.31

Norsko
Norská vláda deklarovala, že pokud nedojde k mezinárodní shodě do konce roku 2020, tak zavede
vlastní digitální daň.32 Konkrétní návrhy a předpokládané dopady doposud nicméně nebyly
předloženy.33 Obdobně reagovala také např. dánská vláda.

Izrael
Izraelská vláda přišla s návrhem digitální daně již v červnu 2019. Tento návrh vychází ze vzoru
francouzské digitální daně, přičemž sazba zdanění by dosahovala 3 až 5 % z obratu.34 Podrobný návrh
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však nikdy nebyl zveřejněn a v červenci 2021 oznámil Izraelský ministr financí, že se Izrael připojí
k návrhu OECD.35

Nový Zéland
Novozélandská vláda předložila návrh zdanění DST ve výši 3 %, přičemž vztahovat se má na podniky s
celosvětovým konsolidovaným ročním obratem ve výši nejméně 750 milionů EUR a ročními příjmy
připadajícími na Nový Zéland z činností spadajících do působnosti DST ve výši nejméně 3,5 milionu
novozélandských dolarů. Dle předpokladů má roční inkaso DST činit 30 až 80 milionů novozélandských
dolarů.36
Odhady vlády ohledně částky, kterou by bylo možné získat z DST, se nicméně ve vymezeném intervalu
pohybují v závislosti na konečné podobě daně. Toto opatření má být prozatímní povahy, dokud nebude
dosaženo dohody na úrovni OECD.37

Lotyšsko
Lotyšský parlament přijal 23. září 2021 k projednání návrh zákona č. 1166, kterým se zavádí daň z
digitálních služeb. Návrh zákona obsahuje opatření, která mají: 1) stanovit pravidla pro obchodování
se zbožím prostřednictvím elektronického rozhraní; 2) požadovat, aby se společnosti s ročními příjmy
přesahujícími 750 milionů EUR registrovaly u daňové instituce; 3) stanovit 3% daň z hrubých příjmů z
digitálních služeb relevantních společností a 4) stanovit postupy pro podávání daňových zpráv a
hlášení. Zákon by měl vstoupil v platnost 1. ledna 2022.38 Analytická studie odhaduje, že zavedení 3%
daně z digitálních služeb by lotyšskému státnímu rozpočtu přineslo dodatečných 17-30 milionů eur
ročně.39 Také Lotyško však tento návrh daně uvádí jako prozatímní řešení, dokud nebude přijat globální
legislativní návrh OECD.

4.3 Země čekající na zavedení DST
Kanada
Navrhovaná DST se bude vztahovat na "velké" technologické podniky s celosvětovými příjmy ve výši
750 milionů EUR nebo více ze všech zdrojů a s příjmy vyššími než 20 milionů kanadských dolarů ročně,
které jsou spojeny s kanadskými uživateli. Povinnost platit DST by mohla být za určitých okolností
daňově odpočitatelná (např. pokud by vznikla za účelem dosažení příjmu podléhajícího kanadské dani
z příjmu), ale nebylo by možné ji započíst na splatnou kanadskou daň z příjmu.40
DST může být rovněž vystavena ostré kritice, která byla vznesena vůči podobnému francouzskému DST
v rámci vyšetřování podle oddílu 301 americké exekutivy. Zopakujme, že šetření 301 zjistilo, že
francouzský DST nespravedlivě diskriminuje společnosti se sídlem v USA, protože se vztahuje
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především na služby, v nichž mají tyto společnosti dominantní postavení, konkrétně na online
marketing a internetovou reklamu. Šetření 301 rovněž zjistilo, že francouzský DST je v rozporu s
převládajícími mezinárodními daňovými zásadami, neboť ukládá daň založenou na příjmech, a nikoli
na výnosu, a bez jakékoli územní souvislosti.
OECD dále varovala před zavedením zvláštního daňového režimu, který by se týkal zejména digitálních
společností, a to z důvodu obtíží při přesném vymezení způsobu ohraničení "digitálních společností",
protože digitalizace probíhá v různé míře v celé ekonomice. OECD také varovala, že jednostranně
uvalené daně mohou zvýšit daňovou konkurenci mezi jurisdikcemi.
Aktuálně je návrh stále diskutován, nicméně odhad předpokládaných příjmů uvádí následující tabulka:
Tabulka 2: Odhadovaný přínos kanadské DST (mil. kanadských dolarů)
2020-21

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

2025-26

540

600

660

730

810

890

KANADA

Zdroj: Office of the Parliamentary Budget Officer, “Cost Estimate of Election Campaign Proposal: Taxation of
Large
Technology
Companies,”
https://www.pbodpb.gc.ca/web/default/files/Documents/ElectionProposalCosting/Results/32977970_EN.pdf?timestamp=15698
35806287.

Česká republika
České republice jsme se detailně věnovali v dokumentu Dopady harmonizace daní a daňových návrhů
na podnikatelský sektor.41 Digitální daň má dle závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace k návrhu
zákona o dani z digitálních služeb (RIA) přinést do státního rozpočtu od cca 1,2 mld. Kč do 5,4 mld. Kč.
Vzhledem k možným ostrým reakcím ze strany USA, jako v případě výše zmíněných zemí, se po jejím
případném zavedení dá očekávat zvýšení cel na různé exportní výrobky. Aktuálně byl návrh odložen a
jeho další legislativní vývoj je v rukou parlamentu, především pak sněmovny ustavené po volbách
v říjnu 2021.

Slovensko
Ministerstvo financí zahájilo konzultaci k návrhu na zavedení daně z digitálních služeb, která by se
vztahovala na příjmy nerezidentů z poskytování služeb, jako je reklama, online platformy a prodej
uživatelských dat. K dalším krokům však nedošlo. Zavedení daňových změn se neočekává, protože nová
vláda po volbách na začátku roku 2020 nepředložila digitální daň jako svou prioritní agendu.

4.4 Dílčí shrnutí
Vzhledem k velmi krátké uplynulé době od zavedení výše uvedených jednostranných daňových
mechanismů, a tedy nedostupnosti dostatečně dlouhých časových řad, neexistenci adekvátních
statistických dat, zkreslených pandemií COVID-19, a poměrně omezenému množství objektivních
informací je v současnosti nemožné vytvářet ekonometrické modely a vyvozovat z nich závěry. Pro
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zjištění prvních zkušeností jsme proto oslovili vybrané zahraniční instituce, přičemž cenné odpovědi
poskytli především zástupci španělského Ministerio de Hacienda y Función Pública (Ministerstvo
financí a státní správy). Níže uvádíme námi položené otázky, včetně poskytnutých odpovědí, které
alespoň částečně shrnují čerstvé zkušenosti s DST v jedné z prvních zemí, která přistoupila k její
implementaci:
1) Setkala se vláda s nějakými obtížemi při přípravě a následné implementaci DST?
Ano. Legislativnímu úřadu Ministerstva financí způsobila problémy zejména povaha a technické
důsledky této nové daně. Jako vzor byl vzat projekt směrnice EU k této problematice, ale definování
detailů daňových skutečností bylo velmi obtížné. Praktická implementace nové daně způsobila také
problémy s řízením souvisejícím s registrací poplatníků, neboť se jednalo jak o rezidentní, tak o
nerezidentní skupiny. Daňová agentura a Ministerstvo financí zároveň vynaložily velké úsilí k
zodpovězení mnoha otázek, které vznikly v souvislosti s implementací nové legislativy.
2) Jaká byla reakce firem a spotřebitelů na zavedení DST?
Firmy se v počátku často dotazovaly na informace o způsobu uplatňování nové daně. Daňová agentura
a Ministerstvo financí se proto společně snažily na tyto otázky předem otevřeně odpovědět. Cílem bylo
předejít nečekaným chybám při vyplňování nových formulářů. Daní zasažené nadnárodní podniky
prováděly určité změny ve svých informačních systémech, aby jim umožňoval správné vyplňování
formulářů a daňového přiznání.
Některé nadnárodní podniky informovaly veřejnost, že dodatečné náklady plynoucí z nové daňové
povinnosti promítnou do koncových cen svých služeb a produktů. Přesto mnozí z dotčených daňových
poplatníků dosahují ve Španělsku stále většího počtu obchodů a transakcí, takže pro ně DST
neznamenalo žádný významný obchodní dopad.
Reakce ze strany spotřebitelů byla zanedbatelná.
3) Jaké přínosy vnímáte v souvislosti se zavedením DST z pohledu tržních subjektů a z pohledu
vládních institucí?
Hlavním očekávaným přínosem jsou vyšší daňové příjmy pocházející od některých velkých
nadnárodních společností (rezidentů i nerezidentů). Tyto společnosti nyní zvyšují svůj celkový obrat ve
Španělsku, neboť pandemie způsobila změnu chování spotřebitelů, kteří den ode dne více využívají online tržiště. DST má zároveň nabídnout určitou rovnováhu mezi tradičními a digitálními obchodními
modely v oblasti zdanění. Španělská DST měla zároveň podpořit a urychlit dosažení globální rámcové
dohody OECD.
4) Jaká negativa vnímáte v souvislosti s implementací DST ve vaší zemi z pohledu tržních subjektů
a z pohledu vládních institucí?
DST se setkala s odporem zejména ze strany USA, které pohrozily, že budou reagovat uvalením nových
cel na španělské výrobky putující na americký trh. Nakonec po dohodě OECD/G20 o dvou-pilířovém
globálním systému mezinárodního zdanění bylo vyjasněno, že DST zaplacená nad rámec pravidel OECD
bude nadnárodním podnikům později navrácena.
Současně uplatňovaná relativně nízká 3% sazba daně nestačí ke změně celosvětového trendu u služeb
zahrnutých do oblasti působnosti DST. Většina nadnárodních skupin ji navíc promítá do cen
spotřebitelům, aniž by to mělo znatelný dopad na poptávku.
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Všechny povinné subjekty provedly změny ve svých IT systémech, aby mohly novou daň řádně
odvádět. To pro ně znamenalo další výdaje. Pro daňovou správu je velkou výzvou spravovat novou daň
se stejnými lidskými zdroji. Proto bylo nutné vyškolit zaměstnance a otevřít nové služby týkající se DST.
To samozřejmě znamená méně zdrojů na plnění ostatních úkolů daňových orgánů.
--Na základě předchozího rozboru lze konstatovat, že řada zemí se pokouší o zavedení vlastní verze DST,
nicméně, vzhledem k možným protireakcím zejména ze strany USA a s ohledem na současný posun
v dohodách v rámci platformy OECD, jsou návrhy často odsouvány a upravovány tak, aby měly co
nejmenší negativní efekt na národní podniky. Dále, jak shrnuje Bunn et al. (2020), v absenci
mnohostranného konsenzu ohledně DST se mohou jednostranné daňové politiky vzájemně křížit, nebo
si dokonce odporovat, což může vést ke vzniku nejistoty a případně ke dvojímu zdanění. V tomto
smyslu je tedy žádoucí široká dohoda ohledně DST.
Jak již bylo uvedeno výše, navrhovaná daňová sazba se pohybuje mezi 2 až 5 %, přičemž definice
zdanitelného základu se mezi jednotlivými návrhy liší, avšak zpravidla jej tvoří příjmy z reklam na
digitálním prostředí, příjmy z prodeje dat a příjmy z digitálního tržiště. Vzhledem k předchozímu
rozdělení tabulka níže uvádí přehledné shrnutí národních návrhů na zavedení digitální daně. Uvedené
jurisdikce jsou rozděleny dle fáze zavedení právních předpisů. Tabulka zahrnuje všechny výše zmíněné
státy v podkapitole 4.3 a navíc uvádí i shrnutí za státy čekající na globální řešení – USA, Švýcarsko,
Švédsko a Finsko; a ty které daň zamítly – Německo, Austrálie a Chile.
Tabulka 3: Shrnutí jednotlivých návrhů dle zemí OECD
ZEMĚ
OECD

ZDANĚNÍ (%)

NÁRODNÍ NÁVRH NA DIGITÁLNÍ DAŇ (ZÁKLAD DANĚ)

DATUM
ZAVEDENÍ

ZEMĚ S PŘIJATÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY
Příjmy od britských uživatelů ve výši přesahující 25 milionů liber ze
tří typů digitálních aktivit:
VELKÁ
BRITÁNIE

2%

1. Platformy sociálních médií

1.4.2020

2. Internetový vyhledávač
3. Online tržiště
Část zdanitelných příjmů ze služeb vztahujících se k Francii po
uplatnění poměrů "francouzské digitální přítomnosti" na
odpovídající celosvětové příjmy z digitálních služeb:

FRANCIE

3%

1. Poskytování digitálního rozhraní umožňujícího uživatelům
navazovat
kontakty
a
komunikovat
s
ostatními
("zprostředkovatelské služby").
2. Poskytování služeb inzerentům, jejichž cílem je umisťování
cílených reklamních sdělení na digitální rozhraní na základě údajů
shromážděných o uživatelích a vygenerovaných po nahlédnutí do
tohoto rozhraní ("reklamní služby založené na údajích uživatelů").

1.1.2019
(zpožděno
na konec
roku 2020)
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ZEMĚ
OECD

MEXIKO

Zdanění (%)

Různé

Národní návrh na digitální daň (základ daně)
Zahraniční poskytovatelé digitálních služeb bez stálé provozovny
nepodléhají dani z příjmu. Zprostředkovatelé digitálních služeb,
kteří zpracovávají platby, by však měli srazit daň z příjmu, k níž jsou
povinny mexické fyzické osoby, které prodávají zboží a služby na
digitálních platformách. Sazba bude záviset na vykonávané
činnosti.
1. Služby pozemní přepravy osob a doručování zboží: 2,1 %.

Datum
zavedení

1.6.2020

2. Ubytovací služby: 2 %: 4 %.
3. Prodej zboží a služeb: 4 %: 1 %.
Pokud fyzická osoba s rezidencí v Mexiku neuvede své DIČ, bude
srážková daň činit 20 %.
Hrubé příjmy z:
1. Reklamy na digitálním rozhraní;
2. Vícestranného digitálního rozhraní, které uživatelům umožňuje
nákup/prodej zboží a služeb; a
ITÁLIE

3%

3. Přenosu uživatelských dat vzniklých při používání digitálního
rozhraní.

1.1.2020

Pokud je v kalendářním roce v Itálii poskytnuta zdanitelná služba,
zdanitelný příjem představuje procento celosvětových příjmů z
digitálních služeb, které představují služby spojené s Itálií.
Stanovení procentního podílu se liší v závislosti na kategorii
digitální služby.
Hrubé příjmy z:
ŠPANĚLSK
O

- Digitální zprostředkovatelské služby
3%

- Digitální reklamní služby

16.1.2021

- Prodeje uživatelských dat generovaných prostřednictvím
digitálního rozhraní

TURECKO

7,5 %, ale
prezident
může snížit
na 1 % nebo
zvýšit na 15
%.

Hrubé příjmy ze služeb v rozsahu působnosti (tj. digitální reklamní
služby, prodej jakéhokoli zvukového, obrazového nebo digitálního
obsahu, služby poskytování a provozování digitální platformy,
prostřednictvím které mohou uživatelé vzájemně komunikovat).
Odpočet výdajů, nákladů nebo daní nebude možný.

20.3.2020
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ZEMĚ
OECD
RAKOUSK
O

Zdanění (%)

Národní návrh na digitální daň (základ daně)

Datum
zavedení

5%

Příjmy z reklamních služeb na digitálních rozhraních nebo
jakémkoli typu softwaru či webových stránkách poskytovaných v
Rakousku.

1.1.2020

Hrubé příjmy poskytovatele služeb na vyžádání vyplývající z:
POLSKO

1,5 %

1. přístupu k audiovizuální mediální službě a

1.7.2020

2. audiovizuálního komerčního sdělení

1 % nebo 4 %

Účtovaná cena (hrubý příjem) za audiovizuální komerční sdělení
obsažená v platformách pro sdílení videa (4 %); Hrubé příjmy z
předplacených služeb videa na vyžádání (1 %)

17.2.2021

ŘECKO

NA

Příjmy z krátkodobých pronájmů v rámci ekonomiky sdílení
prostřednictvím digitálních platforem

16.7.2019

MAĎARSK
O

7,5 %, sazba
daně
se
snížila na 0 %
s účinností
od 1. 7. 2019
do
31.12.
2022.

Čistý obrat za účetní rok z vysílání nebo zveřejňování reklamy v
Maďarsku

1.7.2017

PORTUGALSKO

OZNÁMENO/ZÁMĚR REALIZOVAT

JAPONSKO

Aktuálně expertní skupina posoudí daňová opatření, která mají
podpořit konkurenceschopnost místních podniků vůči
zahraničním digitálním společnostem, včetně "přidělení daňových
práv tržním zemím“ (1. pilíř) pro digitální společnosti atd. a
vyhodnocení [DST] na základě případových studií v jiných zemích.
V oznámení se rovněž uvádí, že panel posoudí návrh
spravedlivého mezinárodního daňového systému s ohledem na
rostoucí mezinárodní operace japonských společností, včetně
vyhodnocení problémů spojených s implementací globálního
minimálního režimu daně z příjmu právnických osob
navrhovaného OECD v rámci Pilíře 2.
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Národní návrh na digitální daň (základ daně)

Datum
posledního
vývoje

NORSKO

Norské ministerstvo financí oznámilo, že pokud OECD v roce 2020
nedosáhne konsensuálního řešení, zavede Norsko jednostranné
opatření.

13.1.2020

IZRAEL

Izraelské ministerstvo financí a Izraelský daňový úřad zvažují
zavedení daně z příjmu ve výši 3 až 5 %, která by byla zavedena po
vzoru daně z příjmu zavedené ve Francii.

1.5.2019

Ministři financí Dánska, Finska a Švédska vydali společné
prohlášení o digitální dani, v němž uvedli, že digitální ekonomika,
stejně jako tradiční ekonomika, by měla být zdaněna tam, kde se
vytváří hodnota. V prohlášení se dále uvádí, že jakékoliv dosažené
řešení by mělo být založeno na konsensu, přičemž podstatnou
část by měla provést OECD. Dánský premiér nicméně nedávno
oznámil, že Dánsko podpoří celoevropskou dohodu o sporném
zdanění digitální daně v případě, že nebude dosaženo
celosvětového konsensu.

27.1.2020

ZEMĚ
OECD

Zdanění (%)

3 % nebo 5 %

DÁNSKO

Dne 9. září 2020 zveřejnila novozélandská Labouristická strana
dokument, který obsahuje prohlášení, že Nový Zéland by mohl
následovat další země, které již oznámily, že zavedou daně z
digitálních služeb, pokud jednání na úrovni OECD nedospějí k
dohodě.
Novozélandská daňová správa zveřejnila hlavní projev, který
přednesl ministr financí David Parker na konferenci Chartered
Accountants Australia and New Zealand dne 19. listopadu 2020.
Klíčový bod se týká zdanění digitální ekonomiky. Ministr Parker v
této souvislosti uvedl, že vláda nadále upřednostňuje
mnohostranné řešení pod vedením OECD před šířením DST, ačkoli
vláda vážně uvažuje o zavedení DST v případě, že se v rámci
projektu OECD nepodaří dosáhnout dohody v rozumném časovém
horizontu.

NOVÝ
ZÉLAND

LOTYŠSKO

3%

19.11.2020

Příjmy z DST - (podrobnosti budou teprve stanoveny)

26/68

ČEKÁNÍ NA GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ
ZEMĚ
OECD

USA

Zdanění (%)

Národní návrh na digitální daň (základ daně)

Datum
posledního
vývoje

Podle pravidel na úrovni státu jsou prodejci na dálku povinni
vybírat a odvádět daň z prodejů uskutečněných zákazníkům ve
státě, pokud splní státem stanovené prahové hodnoty pro prodej
(často se jedná o prodej ve výši 100 000 USD nebo 200 transakcí).
Pravidla ekonomického nexu se týkají všech společností, které
překročí státem stanovenou prahovou hodnotu tržeb, včetně
těch, které nejsou rezidenty USA. V závislosti na státě může být
prodejce povinen vybírat daň také z prodeje služeb a digitálního
zboží, kromě prodeje hmotného majetku. Přibližně 40 států navíc
vyžaduje, aby elektronická tržiště, která splňují stanovenou
hranici prodeje, vybírala daň z prodeje, který zprostředkovávají.
Obecně je tržiště definováno jako subjekt, který inzeruje výrobky
určené k prodeji jiným osobám a který vybírá platby od zákazníka,
ale definice jednotlivých států se liší.

16.11.2020

Švýcarský státní sekretariát pro mezinárodní finance zveřejnil
aktualizované stanovisko ke zdanění digitální ekonomiky, v němž
mimo jiné uvádí, že Švýcarsko hledá dlouhodobá řešení a
neplánuje zavádět dočasná řešení, jako jsou daně z obratu, jak
navrhuje EU.
ŠVÝCARSKO

ŠVÉDSKO

Švýcarský státní sekretariát pro mezinárodní finance SIF zveřejnil
svůj výroční přehled mezinárodních finančních a daňových
záležitostí pro rok 2020. Pokud jde o zdanění digitální ekonomiky,
Švýcarsko znovu potvrdilo, že mezinárodní společnosti by měly
být zdaňovány tam, kde je vytvářena přidaná hodnota, nová
daňová pravidla by neměla bránit růstu a inovacím a daňová
konkurence musí být i nadále umožněna ve spravedlivém rámci.
Ministři financí Dánska, Finska a Švédska vydali společné
prohlášení o digitální dani, v němž uvedli, že digitální ekonomika,
stejně jako tradiční ekonomika, by měla být zdaněna tam, kde se
vytváří hodnota. V prohlášení se dále uvádí, že jakékoliv dosažené
řešení by mělo být založeno na konsensu, přičemž podstatnou
část by měla provést OECD. Dánský premiér nicméně nedávno
oznámil, že Dánsko podpoří celoevropskou dohodu o sporném
zdanění digitální daně v případě, že nebude dosaženo
celosvětového konsensu.

11.1.2021

1.6.2018
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ZEMĚ
OECD

Zdanění (%)

FINSKO

Národní návrh na digitální daň (základ daně)

Datum
posledního
vývoje

Ministři financí Dánska, Finska a Švédska vydali společné
prohlášení o digitální dani, v němž uvedli, že digitální ekonomika,
stejně jako tradiční ekonomika, by měla být zdaněna tam, kde se
vytváří hodnota. V prohlášení se dále uvádí, že jakékoliv dosažené
řešení by mělo být založeno na konsensu, přičemž podstatnou
část by měla provést OECD. Dánský premiér nicméně nedávno
oznámil, že Dánsko podpoří celoevropskou dohodu o sporném
zdanění digitální daně v případě, že nebude dosaženo
celosvětového konsensu.

1.6.2018

NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ/VEŘEJNÁ KONZULTACE
Příjmy z online obchodních modelů včetně:
1. Online tržiště
KANADA

3%

2. Sociální média

19.4.2021

3. Online reklama
4. Údaje o uživatelích.
Příjmy z následujících zdrojů:
1. cílená reklama na digitálním rozhraní;
ČESKÁ
REPUBLIKA

5%

2. předávání údajů o uživatelích a údajů získaných z činností
uživatelů na digitálním rozhraní a

20.7.2021

3. zpřístupnění vícestranného digitálního rozhraní uživatelům,
které může usnadnit poskytování dodávek zboží a služeb mezi
uživateli.

SLOVENSKO

Ministerstvo financí zahájilo konzultaci k návrhu na zavedení daně
z digitálních služeb, která by se vztahovala na příjmy nerezidentů
z poskytování služeb, jako je reklama, online platformy a prodej
uživatelských dat. K dalším krokům však nedošlo. Zavedení
daňových změn se neočekává, protože 29. února 2020 se konaly
parlamentní volby. Žádná z politických stran nepředložila digitální
daň jako svou prioritní agendu. (Slovensko zavedlo 5% daň na
digitální platformy tržiště, které se musí zaregistrovat jako stálá
provozovna na Slovensku)

8.2.2019
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ODMÍTNUTÍ VEŘEJNÉHO OZNÁMENÍ/NÁVRHU

Národní návrh na digitální daň (základ daně)

Datum
posledního
vývoje

NĚMECKO

Německé spolkové ministerstvo financí a ministerstva financí
spolkových zemí rozhodly, že platby za digitální reklamní služby
nebudou zdaněny srážkovou daní. Tento právní názor potvrdilo
německé spolkové ministerstvo financí formou oficiálních pokynů.
Generální ředitel pro mezinárodní zdanění německého
spolkového ministerstva financí a předseda Výboru pro daňové
záležitosti OECD uvedl, že Německo je otevřeno vyjít ostatním
zemím vstříc k 1. pilíři návrhu OECD na globální revizi daně z příjmů
právnických osob, pokud bude v rámci 2. pilíře zahrnuto minimální
zdanění.

17.6.2020

AUSTRÁLIE

Australský ministr financí Josh Frydenberg vydal tiskovou zprávu,
v níž oznamuje, že Austrálie nepřistoupí k zavedení přechodného
opatření pro zdanění digitální ekonomiky.

20.3.2019

CHILE

Návrh na zavedení 10% digitální daně na digitální služby
poskytované zahraničními platformami ze srpna 2018 byl
opuštěn.

14.1.2020

ZEMĚ
OECD

Zdanění (%)

Zdroj: (KPMG, 2021), Table 1; (OECD, 2020a)
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5 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO NÁVRHU OECD
5.1 OECD/G20 Inclusive Framework
Ústřední význam předvídatelného, efektivního a udržitelného mezinárodního daňového systému
v kontextu globálního ekonomického růstu je z pohledu OECD naprosto stěžejní. Rostoucí
nespokojenost mezi jednotlivými státy světa katapultovala tyto problémy mezi klíčové výzvy a
naléhavost kýžených opatření vedla vlády k hledání vhodných reakcí, a tedy různých opatření.
Vzhledem k povaze těchto výzev a obtížné definici hranic digitální ekonomiky se tedy jako jedno
z možných řešení situace nabízí vznik komplexního systému, založeného na konsensu jednotlivých
států světa, čímž má být zajištěna udržitelnost a důvěra v mezinárodní daňový systém a zároveň
stanoveny spravedlivé podmínky pro tradiční a nové digitální obchodní modely. Naopak se vznikem
různých jednostranných daňových předpisů a rozdílných pravidel napříč státy světa je spojeno riziko
zvýšení míry nepřehlednosti a složitosti legislativy a tedy také integrity mezinárodního daňového
systému.
Především z těchto výše uvedených důvodů si pracovní skupina s názvem Inclusive Framework on BEPS
(Base Erosion and Profit Shifting), tvořená zástupci organizace OECD společně s představiteli států G20,
klade jako velmi důležitý úkol nalézt vhodný konsenzus, a to v podobě optimálního a jednotného
mezinárodního daňového systému. Tato pracovní skupina hledá vhodnou cestu řešení především
prostřednictvím veřejných konzultací, do kterých se mohou zapojit veškeré dotčené subjekty, jako jsou
jednotlivé vládní instituce, firmy, veřejnost nebo akademičtí pracovníci. Současnou podobu návrhu
z října 2021, jež má čelit aktuálním výzvám v oblasti mezinárodního zdanění, strukturuje OECD do
následujících dvou pilířů:
•

1. Pilíř – Přerozdělení daňových práv („Re-allocation of taxing rights“). Stanovuje nová
pravidla o tom, v jaké jurisdikci by se měla platit daň (pravidlo „nexus“), a zároveň stanovuje
nový způsob sdílení daňových práv mezi jednotlivými zeměmi. Cílem je zajistit spravedlivější
rozdělení zisků a daňových práv mezi jednotlivé tržní jurisdikce. Přerozdělit se mají některá
daňová práva nadnárodních společností z domovských zemí na trhy, kde provozují
podnikatelskou činnost a dosahují zisků, bez ohledu na to, zda jsou v dané tržní jurisdikci firmy
fyzicky přítomny.

•

2. Pilíř – Globální mechanismus zabraňující narušení daňového základu („Global anti-base
erosion mechanism“). Tento mechanismus zavádí celosvětovou minimální sazbu daně z příjmů
právnických osob, a to ve výši 15 %, přičemž cílem druhého pilíře je zabránit přesouvání zisků
do jurisdikcí s relativně nižší nebo nulovou daňovou zátěží.

V následujících kapitolách jsou blíže charakterizovány mechanismy těchto dvou uvedených pilířů, jež
představují jádro nově navrhované mezinárodní daňové legislativy, včetně časového sledu klíčových
událostí a milníků.

5.2 Časová osnova návrhů a sled klíčových událostí
Organizace OECD směřuje k současnému návrhu unifikovaného mezinárodního daňového systému
v kontextu digitálních služeb již od roku 2015, kdy na problematiku upozornila analýzou klíčových výzev
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souvisejících s rozvojem digitalizace. Zpětná vazba a komentáře k návrhům mezinárodního daňového
mechanismu jsou shromažďovány prostřednictvím veřejných konzultací, v rámci kterých mají všechny
zainteresované strany možnost zaslat své relevantní komentáře a náměty na přepracování návrhu.
Dle původního plánu měl být návrh OECD kompletně připraven a schválen do konce roku 2020, přičemž
v důsledku pandemie COVID-19 byla řada prací odložena, a celý proces se tak citelně zkomplikoval.
V říjnu 2021 však organizace oznámila, že došlo ke konsenzu, na němž se shodlo celkem 136 států, jež
reprezentují více než 90 % světového HDP (v rámci pracovní skupiny, kterou tvořilo 140 států, se
k současnému návrhu prozatím nepřipojila Keňa, Nigérie, Pákistán a Srí Lanka). Níže uvádíme časový
sled klíčových událostí:42
2015
•

Říjen – Finalizace analytického reportu s názvem „Adressing the Tax Challenges of the Didital
Economy“, který upozorňuje na klíčové výzvy a dopady související s rozvojem digitálních
technologií a nových obchodních modelů v kontextu mezinárodního zdanění.43

2017
•

Září/říjen/listopad – První kolo veřejné konzultace, sběr připomínek a návrhů od
zainteresovaných stran.

2018
•

Březen – Zveřejnění průběžné zprávy s názvem „Tax Challenges Arising from Digitalisation
– Interim Report 2018“, která navazuje na analytický materiál z roku 2015 a zapracovává první
připomínky. Dokument definuje možnou společnou cestu, jak čelit digitálním výzvám v oblasti
mezinárodního zdanění, a zároveň popisuje, jakým způsobem digitalizace ovlivňuje další
oblasti zdanění. Vedle toho obsahuje také sérii doporučení pro vládní instituce diskutujících
vhodné daňové nástroje v této oblasti, jež mají zvýšit efektivitu výběru daně a zamezit
daňovým únikům.44

2019
•

Leden – Zveřejnění dokumentu s názvem „Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation
of the Economy – Policy Note“, který shrnuje dosavadní práci a stanovuje následující strategii
pro dosažení společného konsenzu.45

•

Únor/březen – Revize návrhu mezinárodního zdanění a následné druhé kolo veřejné
konzultace, sběr připomínek a návrhů od zainteresovaných stran.46

42

https://www.oecd.org/tax/international-community-strikes-a-ground-breaking-tax-deal-for-the-digitalage.htm
43
https://www.oecd.org/tax/beps/addressing-the-tax-challenges-of-the-digital-economy-action-1-2015-finalreport-9789264241046-en.htm
44
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-interim-report-9789264293083en.htm
45
https://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challengesdigitalisation.pdf
46
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-tax-challenges-of-digitalisation-13-14-march-2019.htm
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•

Květen – Představení oficiálního plánu prací, včetně harmonogramu k dosažení konsenzu
(„Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the
Digitalisation of the Economy“). Dokument zároveň obsahuje definici, představení a návrh
dvou klíčových pilířů mezinárodního daňového systému.47

•

Říjen – Představení konkrétní podoby 1. pilíře („Secretariat Proposal for a “Unified Approach”
under Pillar One“).

•

Listopad – Představení konkrétní podoby 2. pilíře („Global Anti-Base Erosion Proposal
(“GloBE”) - Pillar Two“).

•

Listopad – Třetí kolo veřejné konzultace zaměřené na sběr zpětné vazby a připomínek k návrhu
1. pilíře.48

•

Prosinec – Čtvrté kolo veřejné konzultace zaměřené na sběr zpětné vazby a připomínek
k návrhu 2. pilíře.49

2020
•

Leden – Zveřejnění dokumentu s názvem „Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework
on BEPS on the Two-Pillar Approach to Address the Tax Challenges Arising from the
Digitalisation of the Economy“, který shrnuje dosavadní práci a aktualizuje plán dalších kroků,
včetně klíčových milníků.50

•

Říjen – Aktualizace a zveřejnění dokumentů s názvem „Report on Pillar One Blueprint“51 a
„Report on Pillar Two Blueprint“52, které představují draft aktualizovaných návrhů obou pilířů
se zapracovanými připomínkami z již proběhlých veřejných konzultací (charakteristika těchto
návrhů viz kapitoly 5.3 a 5.4).

•

Říjen/listopad/prosinec – Páté kolo veřejné konzultace k aktuálnímu návrhu mezinárodního
daňového systému.53

2021
•

Leden – Virtuální meeting a debata k aktuálním návrhům 1. a 2. pilíře.54

47

https://www.oecd.org/tax/beps/programme-of-work-to-develop-a-consensus-solution-to-the-taxchallenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy.htm
48
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-secretariat-proposal-for-a-unifiedapproach-under-pillar-one.htm
49
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-secretariat-invites-public-input-on-the-global-anti-base-erosionproposal-pillar-two.htm
50
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-by-the-oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-january-2020.pdf
51
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-one-blueprintbeba0634-en.htm
52
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-two-blueprintabb4c3d1-en.htm
53
https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-on-beps-invites-public-input-on-the-reportson-pillar-one-and-pillar-two-blueprints.htm
54
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-meeting-reports-on-the-pillar-one-and-pillar-twoblueprints.htm
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•

Červenec – 132 států se připojilo k jednotnému dvou-pilířovému návrhu zdanění digitálních
firem.55 USA, jakožto klíčový světový hráč, svou účastí potvrzují návrat ke globální diskuzi.56

•

Říjen – 136 států se shodlo na parametrech finálního návrhu 1. a 2. pilíře (charakteristika
tohoto návrhu viz kapitola 5.5).57 Vedle toho mohou dle společného prohlášení Rakousko,
Francie, Itálie, Španělsko a Velká Británie v mezidobí do implementace 1. pilíře za určitých
podmínek uplatňovat vůči americkým firmám vlastní současně platná jednostranná opatření
v oblasti digitální daně, bez rizika sankcí ze strany USA.58

•

USA uzavírají společné prohlášení, na základě kterého mohou za určitých podmínek až do
implementace prvního pilíře uplatňovat jednotlivé státy vůči americkým firmám daňové
sankce.

2022
•

Příprava závazných právních předpisů a prováděcích pokynů.

•

Implementace 1. Pilíře.

2023
•

Implementace 2. Pilíře.

Následující kapitoly 5.3, 5.4 a 5.5 se již věnují detailnímu představení globálního dvou-pilířového
návrhu OECD, přičemž charakteristika vychází z oficiálních dokumentů dostupných na webových
stránkách této organizace. V říjnu 2020 byly nejprve zveřejněny dokumenty s názvem „Tax Challenges
Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint“59 a „Tax Challenges Arising from
Digitalisation – Report on Pillar Two Blueprint“,60 přičemž tyto dva velmi rozsáhlé dokumenty
představují kompletní a detailní popis celého dvou-pilířového systému a jeho mechanismů.
Po debatě a veřejné konzultaci, které následovaly po zveřejnění těchto dokumentů, vždy OECD vydalo
prohlášení (resp. aktualizaci) v podobě stručného sumáře klíčových změn (ty se zpravidla týkaly
zejména změn výše sazeb a hraničních hodnot) spolu s krátkou definicí popisující pouze klíčové
myšlenky a mechanismy jednotlivých aspektů dvou-pilířového systému. První takové prohlášení bylo

55

https://www.oecd.org/tax/beps/brochure-addressing-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-ofthe-economy-july-2021.pdf
56
https://www.reuters.com/article/us-oecd-tax-idUSKBN2425I9
57
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arisingfrom-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm
58
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0419
59
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-one-blueprintbeba0634-en.htm
60
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-two-blueprintabb4c3d1-en.htm
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zveřejněno v červenci 202161. Druhé následně v říjnu 202162 v rámci oznámení o dovršení globálního
konsenzu.63
Nicméně, z poměrně stručných dokumentů vydaných v roce 2021 není zcela zřejmé, které
z konkrétních aspektů a mechanismů definovaných v původním rozsáhlém návrhu z roku 2020 budou
vtěleny do finální podoby dvou-pilířového systému a které budou naopak zcela vyřazeny či upraveny.
Následující kapitoly 5.3 a 5.4 proto nejprve představují původní detailní návrh z roku 2020 a kapitola
5.5 odděleně definuje aktuální parametry návrhu z října 2021.

5.3 1. Pilíř – Přerozdělení daňových práv (Blueprint 2020)64
V rámci prvního pilíře jsou upraveny mechanismy související s adaptací mezinárodního daňového
systému na výzvy související s rozdělováním zisku a pravidel vztahujících se na reziduální zisky
digitálních společností. V této souvislosti rozšiřuje návrh rozsah daňových práv jurisdikcí v kontextu
aktivní a trvalé účasti firmy na daném trhu – Množství A („Amount A“) a také definuje mechanismus
pevného výnosu z určitých základních marketingových a distribučních činností, které se fyzicky
odehrávají v tržní jurisdikci, avšak v souladu se zásadami tržního odstupu – Množství B („Amount B“).
Základní stavební kameny prvního pilíře ilustruje obrázek níže, přičemž jednotlivé části této mozaiky
jsou charakterizovány v následujícím textu.
Obrázek 3: Navrhovaná struktura 1. pilíře

Zdroj: OECD

61

https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arisingfrom-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.htm
62
https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arisingfrom-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm
63
Jako dodatečné materiály byly použity dokumenty poradenské společnosti KPMG, dostupné zde:
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/10/tnf-kpmg-report-summary-analysis-pillar-oneblueprint.html
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/10/tnf-kpmg-report-summary-initial-analysis-pillar-twoblueprint.html
64
https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-one-blueprintbeba0634-en.htm
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a) Rozsah A („Scope A“)
Otázka šířky tzv. Rozsahu A zůstávala v rámci tohoto návrhu stále nevyřešenou. Tento návrh však
stanovil systémová pravidla, na základě kterých by daná společnost vykonávající určitou
podnikatelskou činnost spadala právě do Rozsahu A, resp. do kategorie podniků podléhající návrhu
digitální daně v souvislosti s trvalou účastí na daném trhu (území). Oblasti činností charakterizující
společnosti spadající do Rozsahu A zahrnuje a) automatizované digitální služby – Automated Digital
Service (ADS) + b) podnikatelskou činnost zaměřenou na spotřebitele – Consumer-facing Business
(CFB). Skupina ADS zahrnuje zejména silně automatizované činnosti (tj. minimální zapojení lidské
činnosti) a další digitální činnosti. Pro upřesnění této široké definice obsahuje návrh pozitivní seznam
oblastí činnosti, které spadají do skupiny ADS, a negativní seznam oblastí činnosti, které do skupiny
ADS nespadají. Do pozitivního seznamu je zahrnuto následujících devět činností:
•

online reklamní služby;

•

prodej nebo jiné zacházení s uživatelskými údaji;

•

online vyhledávače;

•

platformy sociálních médií;

•

platformy online zprostředkování;

•

služby digitálního obsahu;

•

online hraní;

•

standardizované online výukové služby;

•

služby cloud computingu.

Naopak do negativního seznamu, jež zahrnuje oblasti, které nespadají do kategorie ADS, patří
následujících pět kategorií:
•

profesionální služby na míru;

•

na míru připravené online výukové služby;

•

online prodej zboží a služeb, které nespadají do skupiny ADS;

•

výnosy z prodeje fyzického zboží (včetně zařízení internetu věcí);

•

služby zajišťující přístup k internetu nebo jiné elektronické síti.

Do druhé stěžejní skupiny společností, jež mají podléhat zdanění v rámci Rozsahu A, patří společnosti
zaměřené na spotřebitele (tzv. Consumer-facing Business – CFB). Tyto jsou definovány jako podniky,
které generují příjmy z prodeje zboží nebo služeb běžné spotřeby nebo licencují či využívají nehmotný
majetek spojený s prodejem zboží či služeb tohoto typu (jedná se tedy např. o některé franšízové a
licenční podniky). V případě prodeje léčivých přípravků uvažuje stávající návrh dvě možnosti: Do
Rozsahu A bude spadat prodej veškerých léků, nebo pouze léky prodávané bez lékařského předpisu.
CFB nejsou omezeny pouze na podniky, které prodávají zboží přímo spotřebitelům, ale zahrnují také
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podniky, které své prodeje uskutečňují prostřednictvím makléřů, distributorů třetích stran nebo jiných
zprostředkovatelů. Definice CFB se nicméně vztahuje pouze na (i) nadnárodní společnosti, jejichž
„tvář“ je napřímo prezentována spotřebitelům, a (ii) maloobchodníky nebo smluvní protistranu
spotřebitele. Jiné třetí strany, které nemají přímý vztah se spotřebitelem (např. výrobci,
velkoobchodníci a distributoři), do kategorie CFB nespadají.
Dále návrh definuje některé výjimky, resp. určitá specifická odvětví, které do rozsahu A nespadají. Mezi
ně patří oblasti přírodních zdrojů, finanční služby, infrastruktura a stavebnictví, mezinárodní letecká a
lodní přeprava. Stále není jisté, zda bude mezi výjimky začleněna také oblast fin-tech (finanční
technologie).
Vedle výše uvedeného patří mezi další klíčové aspekty, jež určují, zda bude daná společnost podléhat
zdanění v rámci Rozsahu A, stanovená hranice hodnoty celkového globálního obratu. Tato otázka
zůstávala v rámci této verze návrhu nedořešena, nicméně navrhovanou hranicí byly globální příjmy v
hodnotě 750 milionů EUR. OECD dále uvádí, že pokud by byla tato hranice nižší, znamenalo by to pro
státy značnou administrativní zátěž s poměrně nízkým výsledkem inkasa. Za předpokladu hranice 750
milionů EUR by do kategorie Rozsahu A spadalo přibližně 2 300 mezinárodních společností. Vedle toho
návrh také formuluje určitou definici mezní hranice zahraničních výnosů, která by od navrhovaného
zdanění osvobodila nadnárodní společnosti jejichž výnosy jsou z významné části tvořeny pouze
v domácí ekonomice.
b) Rámec A („Nexus A“)
Další stavebním kamenem prvního pilíře je tzv. pravidlo Nexus A (neboli rámec A), které určuje, jaké
jurisdikce (resp. státy) jsou oprávněny inkasovat daň v rámci Rozsahu A. Tento mechanismus má
primárně vyvážit zájmy relativně menších států a rozvojových ekonomik, aniž by došlo ke kolizi
s ostatními platnými daňovými předpisy. Pravidlo Nexus A má přitom platit odlišně v závislosti na
kategorii podniku podléhající zdanění (ADS nebo CFB).
V rámci kategorii podniků ADS je pravidlo Nexus A determinováno na základě výnosů společnosti
plynoucích z podnikatelské činnosti na konkrétním území (tržní jurisdikci). Minimální hranice těchto
příjmů nebyla v rámci této verze návrhu přesně definována, nicméně má být menší než 5 mil. EUR.
Návrh OECD odráží skutečnost, že povaha ADS podniků umožňuje významně a trvale angažovat se na
daném trhu bez jakékoli fyzické přítomnosti, což je hlavním důvodem pro vytvoření pravidla Nexus A
pouze na základě výše výnosů. Prahová hodnota výnosů by se tedy vždy vztahovala pouze na výnosy
v rozsahu působnosti dané tržní jurisdikce.
V rámci kategorii podniků CFB návrh uvádí, že z důvodu omezené možnosti působení na vzdálených
trzích bez fyzické přítomnosti bude standard Nexus (prahová hodnota výnosů) stanovena zřejmě vyšší
než v případě kategorie podniků ADS. Avšak v této chvíli z aktuálních zpráv vyplývá, že pro kategorii
podniků CFB budou platit stejné podmínky jako v kategorii ADS (viz výše). Zároveň se stále diskutuje o
dalších polehčujících okolnostech, jako např. fyzická přítomnost ve formě dceřiné společnosti nebo
stálé provozovny na dané tržní jurisdikci.
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c) Zdroj výnosů A („Revenue sourcing A“)65
Tento další stavební kámen prvního pilíře stanovuje podrobná pravidla pro identifikaci relevantních
zdrojů výnosů podléhajícím zdanění, přičemž tyto se mohou poměrně lišit v závislosti na kategorii
podniků (ADS a CFB) a v závislosti na daném obchodním modelu.
Pravidlo pro určení zdroje výnosů stojí zejména na povaze (toku) těchto výnosů. Návrh například
naznačuje, že by se společnosti z kategorie ADS pravděpodobně řídily pravidly určujícími výnosy
zejména z online reklamy, z prodeje uživatelských dat nebo z poskytování služeb digitálního obsahu (v
závislosti na tom, jakým způsobem firma generuje příjmy). Pro každý identifikovaný zdroj (tok) výnosů
je následně stanoveno také jeho určující pravidlo. Například: Pravidlem pro určení zdroje výnosů z
poskytování služeb digitálního obsahu je obvyklé bydliště kupujícího, u výnosů z prodeje spotřebního
zboží prodávaného prostřednictvím nezávislého distributora je určujícím principem místo konečné
dodávky zboží (dodávka koncovému spotřebiteli).
Pro dodržení těchto výše uvedených obecných zásad určujících zdroje výnosů je nadnárodní společnost
povinna řídit se seznamem konkrétních určujících indikátorů (např. geolokace, IP adresa či předvolba
telefonního čísla uživatele). Tato pravidla mají přitom striktní hierarchickou strukturu. Například:
Pravidlo zdroje výnosu pro služby digitálního obsahu je v první řadě určeno na základě informace o
uživatelském profilu zákazníka (ten obvykle obsahuje jeho trvalé bydliště), poté na základě fakturační
adresy zákazníka, poté na základě geolokace příslušné tržní jurisdikce, kde se zákazník nachází, a poté
na základě IP adresy zákazníka. Firmy, jejichž příjmy podléhají zdanění, tak budou povinny pro určení
výnosů vždy použít první indikátor v hierarchii, resp. ukazatele nižší úrovně mohou být použity, pouze
pokud ukazatele vyšší priority nejsou přiměřeně dostupné, nebo nejsou spolehlivé.
Pokud nelze použít žádný z definovaných indikátorů, bude nadnárodní společnosti povoleno použít jiné
alternativní pravidlo určující získávání zdrojů, avšak za předpokladu předložení relevantní
dokumentace a odůvodnění. Informace mají být v tomto kontextu považovány za nedostupné, pokud
nejsou evidovány samotnou firmou, přičemž byly uskutečněny relevantní kroky pro zjištění informací
bez úspěšného výsledku.
Vzhledem k aspektu citlivosti osobních údajů spotřebitelů se v rámci návrhu od nadnárodních podniků
nepožaduje, aby uchovávaly veškeré záznamy související s výše uvedenými indikátory zdrojů výnosů.
Firmy budou povinny uchovávat dokumentaci, která prokazuje:

65

•

jakým způsobem fungují interní procesy zajišťující evidenci informací související se zdrojem
příjmu;

•

souhrnné informace o výsledcích uplatnění relevantních indikátorů na daný typ výnosů v každé
z relevantních tržních jurisdikcí;

•

jaké konkrétní indikátory jsou používány pro danou kategorii výnosů;

•

případné vysvětlení důvodu, proč byl v rámci předepsané hierarchie indikátorů použit
indikátor nižší relevance, včetně vysvětlení, jaké kroky byly učiněny k zajištění informací.

Dle aktuálního návrhu z října 2021 bude toto pravidlo ještě upřesněno.
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d) Stanovení základu daně A („Tax base determination A“)
Pro většinu společností by byl Základ daně A vypočítán na základě konsolidované účetní závěrky,
nicméně v určitých případech by byla nezbytná segmentace výnosů.
Základ daně A tedy může být determinován na základě konsolidované účetní závěrky, tj. odvozen ze
standardizovaného ukazatele zisku před zdaněním („profit before tax“).66 V tomto ohledu zároveň platí
stávající účetní mezinárodní standardy IFRS (International Financial Reporting Standards), nebo tzv.
obecně přijaté účetní zásady (Generally accepted accounting principles, GAAP). Protože většina GAAP
nedefinuje společný standard pro výpočet zisku před zdaněním, dle návrhu bude tento ukazatel
vycházet z údajů o celkovém zisku (nebo ztrátě), uvedených v konsolidovaném výkazu zisku a ztrát,
snížených o výdaje na daň z příjmu, výnosy z dividend, zisky nebo ztráty z prodeje akcií a další běžně
neodečitatelné položky související s veřejnou správou.
U některých skupin společností může být nutné vypočítat základ daně A na základě segmentace
výnosů, resp. rozdělení výnosů dle kategorií ADS, CFB a na činnosti mimo stanovený rozsah, a to i přes
riziko významných administrativních nákladů z pohledu plátce daně i příslušné zodpovědné vládní
instituce. Zda bude dané společnosti povoleno, nebo nařízeno podléhat tomuto pravidlu, bude určovat
několik základních kroků. Prvním a klíčovým určujícím pravidlem je hranice globálních výnosů firmy,
která však doposud nebyla v rámci návrhu stanovena, stejně jako rozhodnutí o tom, zda segmentace
příjmů bude pro relevantní společnosti povinná, nebo bude fungovat jako volitelná možnost. Firmy,
které nebyly ze segmentace vyloučeny v rámci prvního kroku, by pak byly posuzovány na základě
dalších segmentačních znaků. Tyto znaky je třeba také přesněji definovat, nicméně mohou být založeny
např. na principech současného Mezinárodního účetního standardu (International Accounting
Standard, IAS). Mezinárodní společnosti s regionálním zastoupením pak mohou být povinny
segmentovat např. dle daných regionů. Pokud později blíže specifikované segmentační znaky
rozhodnou o nutnosti segmentace výnosů, bude relevantním společnostem umožněno využít
segmentaci, kterou již využívají v rámci své účetní závěrky. Výjimku budou představovat firmy, které
mají v rámci segmentů srovnatelné ziskové marže. V případě, že firma spadá do povinnosti
segmentace, ale doposud segmentaci nevyužívá (nebo je stávající segmentace nevyhovující), bude
postup nutné stanovit na základě jiné alternativní segmentace, což by se však mělo týkat pouze
několika případů.
Převody případných ztrát by se udržovaly na úrovni konsolidovaných výnosů nebo daného segmentu
v závislosti na tom, zda je nadnárodní společnost povinna použít segmentaci, a fungovaly by s cílem
zdanit pouze ekonomický zisk, přičemž tento mechanismus by byl oddělen od jakýchkoliv
vnitrostátních pravidel. Ztráty se zároveň mohou převádět do dalších období.
e) Rozdělení výnosu A („Profit allocation A“)
Celý blok Množství A („Amount A“, viz obrázek 3) zjednodušeně představuje část výnosů relevantních
digitálních firem, kterou lze spojit s trvalou či významnou působností dané firmy na území příslušné
tržní jurisdikce.
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Základ daně se určuje na základě zisků celé skupiny (nikoliv na základě samostatných subjektů), a je proto
nutné vycházet z konsolidované účetní závěrky skupiny.
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Určení velikosti (tzv. Quantum) Množství A bude vycházet ze vzorce založeného na základu daně
plynoucího z konsolidovaných výnosů, nebo jednotlivých segmentů po odečtení relevantních ztrát.
Množství A pro každou příslušnou tržní jurisdikci bude určeno na základě následujících tří kroků:
1) Určení prahové hodnoty ziskovosti založené na poměru zisku před zdaněním a celkových příjmů
společnosti. Dle tohoto návrhu bylo třeba hodnotu dále diskutovat a upřesnit, nicméně předpokládalo
se, že v případě stanovení na 10 %, by kvantifikaci Množství A podléhalo 780 mezinárodních
společností a daňové příjmy v přibližné hodnotě 500 mld. USD. 2) Aplikace re-alokačního procenta
zisku, který určuje, jak velký podíl reziduálního zisku společností má být přerozdělen jednotlivým
tržním jurisdikcím (tzv. alokovatelný daňový základ). Z administrativního hlediska bude tato hodnota
stanovena jako pevné procento, a nebude se tedy lišit dle konkrétních okolností. V případě aplikace
prahové hodnoty ziskovosti ve výši 10 % a re-alokačního procenta zisku ve výši 20 % lze dle OECD
předpokládat, že by tržním jurisdikcím byla přerozdělena daňová práva na přibližně 98 mld. USD
dodatečného zisku. 3) Určení tzv. alokačního klíče, přičemž uplatnění tohoto kroku bude záviset na
tom, jaký z následujících dvou přístupů bude zvolen. První přístup by byl založen na poměru zisku
plynoucího z dané tržní jurisdikce a celkové výši zisku společnosti, zatímco druhý možný přístup by byl
založen na ziskové marži společnosti. V zásadě by měly být oba přístupy uplatňovány stejným
způsobem podle výše uvedeného třístupňového přístupu a očekává se, že povedou ke stejnému
celkovému výsledku.
Tento návrh rovněž zvažuje zavedení diferenciačních mechanismů. První z uvažovaných oblastí je tzv.
digitální diferenciace, která zohledňuje rozdílné stupně digitalizace v rámci podnikatelských aktivit
podléhající digitální dani. Druhou oblastí je tzv. jurisdikční diferenciace, která zohledňuje rozdíly
v ziskovosti mezi různými tržními jurisdikcemi. Návrh prozatím uvádí následující možnosti diferenciace:
•

žádná diferenciace;

•

diferenciace prostřednictvím úpravy hodnoty Množství A skrze snížení prahové hodnoty
ziskovosti (viz krok 1 výše), nebo vyššího re-alokačního procenta (viz krok 2 výše);

•

způsob diferenciace hodnoty Množství A má být proveden skrze tzv. eskalátor zisku („profit
escalator“), který zohledňuje fakt, že vyšší výnosy mohou být zapříčiněny částečně také
celkově větším zapojením tržních subjektů.

Návrh dále také zvažuje, jakým způsobem zabránit případnému dvojímu započítání výnosů digitálních
společností plynoucích z marketingu a distribuce, a tedy případnému dvojímu zdanění. OECD proto
uvádí možnost tzv. bezpečného přístavu marketingu a distribuce („safe harbour“),67 který by vycházel
z (a) alokovatelného Množství A vypočítaného podle vzorce, viz výše, společně s (b) fixní návratností
pro běžné marketingové a distribuční činnosti. Mezinárodní společnost tak bude moci porovnávat výši
stávajících zisků plynoucích z marketingu a distribuce z dané tržní jurisdikce a na druhé straně hranici
výnosu bezpečného přístavu, který by byl součtem Množství A s pevným výnosem pro běžné
marketingové a distribuční činnosti v zemi. S tím souvisejí tři možné scénáře. Zaprvé, pokud je stávající
zisk z marketingu a distribuce menší než předepsaná fixní marže, bezpečný přístav by nebylo možné
použít, a tržní jurisdikci bude přidělen plný zisk rámci Množství A. Zadruhé, pokud je stávající zisk z
marketingu a distribuce vyšší než fixní marže, ale nižší než bezpečný přístav, Množství A, které má být
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Dle aktuální podoby návrhu z října 2021 se na podobě „bezpečného přístavu“ bude dále pracovat, včetně
zohlednění komplexnějšího rozsahu.
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přiděleno dané tržní jurisdikci, by bylo sníženo právě o rozdíl mezi pevným výnosem a stávajícím
ziskem. A zatřetí, pokud je stávající zisk vyšší než hranice výnosů bezpečného přístavu, nebude tržní
jurisdikci přiděleno žádné Množství A. Definice bezpečného přístavu by mohla být zároveň určena
rozdílně v závislosti na daném regionu nebo odvětví.
f)

Eliminace dvojího zdanění

Návrh dále představuje mechanismus, jehož cílem je eliminace případného dvojího zdanění výnosů.
Skládá se ze dvou komponentů: 1) identifikace platebních subjektů a 2) metody k zamezení dvojího
zdanění.
Komponent 1: Identifikace platících subjektů. Po výpočtu Množství A je nutné určit subjekty, které by
měly nést tuto daňovou povinnost, a zároveň určit, jakým způsobem bude tato povinnost dále
rozdělena. Tento komponent se může skládat z následujících čtyř kroků:
•

Krok 1: Test aktivit. První krok vyžaduje, aby daňoví poplatníci provedli kvalitativní posouzení
s cílem určit subjekty, které vykonávají činnosti, jež významně a trvale přispívají ke schopnosti
nadnárodní skupiny vytvářet reziduální zisky. Test by zahrnoval obecnou zásadu popisující typ
relevantních činností, které by se očekávaly od platícího subjektu. Zásada by byla doplněna
seznamem indicií, včetně funkce, majetku a rizikového profilu subjektu či charakteristiky
subjektu pro účely převodních cen a dané metody.

•

Krok 2: Test ziskovosti. Druhý krok spočívá v testu reziduální ziskovosti, který má zjistit, zda
subjekty identifikované v kroku 1 jsou schopny nést daňovou povinnost v rámci Rozsahu A
(kombinovaný test mzdových prostředků a hmotných aktiv).

•

Krok 3: Test priority tržních vazeb. Test činností a test ziskovosti určí skupinu potenciálních
platebních subjektů, které vykonávají nerutinní činnosti a ve svých finančních účtech vykazují
reziduální zisk. Třetím krokem při identifikaci platících subjektů je test priority tržních vazeb,
který má řešit případy, kdy potenciální platící subjekty dosahují zisků pouze z omezeného
počtu tržních jurisdikcí, kterým byla přidělena daňová práva v rámci Rozsahu A. Test priority
tržních vazeb vyžaduje, aby daňová povinnost k Rozsahu A pro danou tržní jurisdikci byla
přidělena platícímu subjektu, který je s tržní jurisdikcí spojen prostřednictvím výkonu činností
identifikovaných v rámci testu aktivit. Pro každou tržní jurisdikci, která je zahrnuta do Rozsahu
A, bude muset daňový poplatník určit, které z identifikovaných potenciálních platebních
subjektů mají dostatečnou vazbu, aby mohly být identifikovány jako platební subjekt pro
danou tržní jurisdikci. Vzhledem k tomu, že většina skupin nadnárodních podniků má strukturu
právních subjektů a disponuje právními dohodami, které jasně dokumentují práva na využívání
nehmotného majetku a přijímání reziduálních zisků z konkrétních trhů, lze očekávat, že bude
poměrně snadné určit relevantní spojení mezi platícím subjektem a danou tržní jurisdikcí.

•

Krok 4: Poměrná alokace. Jakmile jsou práva na zdanění v rezidentní jurisdikci omezena na
běžné výnosy (definované v rámci v testu ziskovosti), nenese plátce žádnou další daňovou
povinnost podle Rozsahu A. Pokud jde o subjekty, které jsou dostatečně propojeny s tržní
jurisdikcí, ale nemají dostatečné reziduální zisky k tomu, aby nesly celou daňovou povinnost z
Rozsahu A, budou ostatní platící subjekty v rámci skupiny povinny nést zbývající část daňové
povinnosti z Rozsahu A (rozdělenou poměrným způsobem).
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Komponent 2: Metody eliminace dvojího zdanění. Jak bylo popsáno výše, první komponent bude
strukturován tak, aby subjekty, které získávají reziduální zisky podle stávajících pravidel, byly
jednoznačně označeny jako platební subjekty. Tyto platební subjekty mohou podléhat zdanění zisků,
určené v rámci Rozsahu A, a to v jurisdikci jejich sídla podle stávajících daňových pravidel, a dále v
tržních jurisdikcích v rámci Rozsahu A. Druhý komponent tuto problematiku rozšiřuje o mechanismy,
které zamezí případnému dvojímu zdanění prostřednictvím a) metody osvobození od daně („the
exemption method“), nebo b) metody zápočtu („the credit method“). Při metodě osvobození od daně
osvobodí platící subjekt od daně část svých zisků, které byly přiděleny tržním jurisdikcím dle Rozsahu
A. Při metodě zápočtu započte rezidentní jurisdikce platícího subjektu daň zaplacenou v jiné jurisdikci
proti daňové povinnosti v rezidentní jurisdikci. Rezidentní jurisdikce si ponechá sekundární daňová
práva, a to v případě, že jsou zisky v tržních jurisdikcích zdaněny nižší sazbou než v zemi rezidence.
e) Množství B („Amount B“)
Navrhované Množství B („Amount B“) obecně představuje snahu o stanovení standardizovaných
vnitropodnikových cenových mechanismů pro tzv. "základní marketingové a distribuční činnosti",
prováděné distributory kontrolovanými nadnárodními podniky, v souladu se zásadami tržního
odstupu.
Rozsah B („Scope B“). Navrhovaný přístup předpokládá vícestupňový proces. Počáteční identifikace
nebo klasifikace "základních" marketingových a distribučních činností by se opírala o seznamy tzv.
"pozitivních" a "negativních" znaků činností spadajících do oblasti působnosti Rozsahu B. Tato
počáteční kvalitativní selekce má být doplněna porovnáním s určitými kvantitativními ukazateli nebo
prahovými hodnotami, které lze považovat za odpovídající profilům distributorů v rozsahu působnosti.
Pokud například distribuční subjekt překročí určité finanční prahové hodnoty nebo ukazatele (např.
výdaje na marketing nebo výzkum a vývoj přesahující stanovený podíl celkových nákladů distribučního
subjektu), může to naznačovat, že subjekt vykonává více než jen "základní" činnosti. Tyto referenční
materiály či metriky mají pomoci při identifikaci distribučních subjektů, které vykonávají relevantní
funkce, vlastní aktiva a zároveň přebírají rizika, jež odpovídají běžnému distributorovi jednajícímu za
obvyklých podmínek (a tedy spadají do rámce Množství B).
Pevné výnosy plynoucí z činnosti v oblasti působnosti. Pro relevantní distribuční subjekty by rámec
Rozsahu B fungoval tak, že bude stanoven pevný výnos za základní distribuční a marketingové činnosti.
Pro účely stanovení pevného výnosu návrh předpokládá jako možný způsob využít ukazatel založený
na rentabilitě tržeb, který však zároveň podléhá dalším úpravám v závislosti na geografických či
odvětvových rozdílech (např. farmaceutický průmysl, průmysl spotřebních výrobků atd.).
Vyvratitelná domněnka („Rebuttable presumption“). Návrh principu tzv. vyvratitelné domněnky se
zaměřuje na to, zda by se všechny subjekty zabývající se nákupem/prodejem a distribucí, tj. provádějí
základní marketingové a distribuční činnosti definované výše, považovaly za subjekty v rozsahu
působnosti, a tudíž by podléhaly pevnému výnosu v Rozsahu B. Podle tohoto návrhu by daňoví
poplatníci měli možnost vyvrátit domněnku tím, že by prokázali, že jiná metoda převodních cen by byla
pro identifikaci vhodnější (např. identifikace spolehlivé srovnatelné nekontrolované transakce). Je
důležité poznamenat, že použití a fungování vyvratitelné domněnky (v této souvislosti) zůstává stále
předmětem debat.
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f)

Daňová jistota („Tax certainty“)

Kromě vytvoření nových pravidel pro nexus a rozdělování zisku stanovuje první pilíř také mechanismy
pro předcházení sporům, resp. řešení sporů. Tento rozměr daňové jistoty v rámci prvního pilíře je
rozdělen do dvou různých prvků: 1) předcházení sporům a jejich řešení pro Množství A, resp.
2) předcházení sporům a jejich řešení nad rámec Množství A.
Správa (administrace) Množství A. Množství A má být dle návrhu spravováno prostřednictvím tzv.
systému sebehodnocení („self-assessment system“). Koordinační subjekt pro Množství A (Amount A
coordinating entity – AACE) v rámci nadnárodního podniku bude podávat jediné přiznání společně s
balíkem související dokumentace svému vedoucímu správce daně („lead tax administration“ - LTA), a
to v předem dohodnutém termínu pro podání. Správce daně tyto materiály přezkoumá, potvrdí a
vymění si je s daňovými správami jurisdikcí, v nichž má nadnárodní skupina svou pobočku, a také s
těmi, v nichž má daný subjekt takové tržní příjmy, které splňují příslušnou prahovou hodnotu, nebo ji
splňovaly v předchozím roce (tzv. "dotčená daňová správa", neboli ATA – Affected Tax Administration).
ATA a LTA následně mají možnost provést audit přiznání související s Množstvím A, společně
s případnými návrhy na úpravy.
Dobrovolná žádost o jistotu. Důležitým a inovativním prvkem prvního pilíře je dobrovolný postup, v
němž budou všechny aspekty Množství A stanoveny předtím, než členové inkluzivního rámce navrhnou
daňové úpravy. V rámci tohoto principu jistoty by ATA neměla zahajovat žádnou kontrolní činnost ani
vydávat platební výměry týkající se témat specifických pro Množství A za příslušné zdaňovací období,
dokud nebude výsledek postupu jistoty znám. Pokud nadnárodní podnik podal žádost o ujištění, může
daňový poradce (LTA) provést prvotní kontrolu přiznání a rozhodnout, zda je nutné také přezkoumání
komisí. V případě, že přezkoumání komise nebude dle LTA nutné, mohou ostatní ATA přesto požádat
o přezkoumání komise. Zainteresování komise by mohl být determinováno také v případě, že místní
orgán pro audit neprovede počáteční přezkum sebehodnotícího hlášení, nebo pokud místní orgán pro
audit rozhodne, že je přezkum panelu nutný. Pokud není splněna žádná z těchto podmínek a
přezkumná komise nemá být ustavena, LTA informuje nadnárodní podnik, že stanovisko uvedené v
jejím sebehodnocení (odrážející případné dohodnuté změny) je přijato, a toto stanovisko je pak
závazné.
Postup komise. V případě, že je nutné panelové přezkoumání, bude sestavena komise složená ze
zástupců ATA a LTA. Přesný časový harmonogram panelového přezkumu prozatím není jasný, avšak
měl by trvat tři až dvanáct měsíců, přičemž průměrná doba trvání případu má být přibližně devět
měsíců. Závěry panelu by pak podléhaly přezkumu a schválení všemi ATA s možností další revize s
ohledem na případné připomínky.
Proces přezkumné komise může mít tři možné výsledky: 1) ATA a nadnárodní podnik dosáhnou
dohody; 2) ATA dosáhne dohody na jiném základě, než je vlastní hodnocení nadnárodního podniku, a
nadnárodní podnik se závěrem ATA nesouhlasí; nebo 3) ATA nedosáhne dohody. V prvním případě
získá nadnárodní podnik daňovou jistotu ve všech jurisdikcích inkluzivního rámce. Ve druhém případě
je proces včasné jistoty ukončen a nadnárodní podnik se bude muset při řešení případných sporů
týkajících se Množství A spoléhat na vnitrostátní opravné prostředky. Ve třetím případě, kdy se
zainteresované ATA nemohou dohodnout, se případ přesune k rozhodovací komisi, která musí již
konečné dohody dosáhnout. V případě, že je zapotřebí rozhodovací komise, vypracuje přezkumná
komise konkrétní otázky pro rozhodovací komisi spolu s alternativními odpověďmi, které odrážejí
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různé názory členů přezkumné komise a ATA. Složení rozhodovací komise prozatím není pevně určeno,
nicméně její rozhodnutí komise bude závazné pro všechny strany.

5.4 2. Pilíř – Globální mechanismus zabraňující narušení daňového
základu (Blueprint 2020)68
Tento návrh druhého pilíře představuje soubor pravidel, které mají zajistit, aby velké mezinárodní
podniky platily minimální úroveň daně bez ohledu na to, kde mají sídlo nebo ve které jurisdikci působí.
Podle plánu druhého pilíře by se pravidla GloBE obecně vztahovala na "skupiny nadnárodních podniků"
a jejich dceřiné společnosti, které podléhají vykazování podle jednotlivých zemí ("CbCR") – konkrétně
na skupiny, které jsou povinny sestavovat konsolidované finanční závěrky (nebo by byly povinny,
pokud by podíly v některé z těchto společností byly veřejně obchodovatelné) a které mají roční tržby
vyšší než 750 milionů EUR. Jednotlivé jurisdikce budou mít možnost uplatnit tyto pravidla i na subjekty
s menšími tržbami u subjektů, které mají v dané jurisdikci daňový domicil.
Některé konečné mateřské podniky (dále jen "UPE"), které obvykle využívají výjimku nebo osvobození
od daně podle právních předpisů jurisdikce, v níž jsou založeny, jsou vyloučeny z těchto pravidel
("vyloučené subjekty"). Obecně řečeno, vyloučenými subjekty jsou investiční fondy, penzijní fondy,
vládní subjekty (včetně státních investičních fondů) a mezinárodní a neziskové organizace.
Tato pravidla nebudou povinná pro země neparticipující na inkluzivním rámci BEPS. Pokud se ale země
rozhodne do systému zapojit, bude mít povinnost kooperovat s ostatními zeměmi uvnitř tohoto
systému. Finální návrh by měl být vypracován do konce roku 2021, zaveden do legislativ jednotlivých
států v roce 2022 a platit by měl od roku 2023 (viz dále).
a) Zahrnuté daně a výpočet daňového základu
Oddíl 3 druhého pilíře definuje zahrnuté daně jako "jakoukoli daň z příjmu nebo zisku subjektu"
(včetně daně z rozdělených zisků) a zahrnuje všechny daně uložené namísto obecně platného zákona
o daních z příjmů. Zahrnuté daně obsahují také daně z nerozděleného zisku a vlastního kapitálu
společnosti. Plán druhého pilíře jasně uvádí, že definice zahrnutých daní by měla být vykládána pouze
pro účely GloBE ETR (effective tax rate, efektivní míra zdanění) a neměla by být používána při
posuzování článku 2 modelové daňové úmluvy OECD. Mezi příklady zahrnutých daní patří např.:
•

daně z příjmů;

•

daně nahrazující obecně platnou daň z příjmu;

•

daně z nerozděleného zisku a vlastního kapitálu společnosti;

•

daně z rozdělených zisků;

•

daně zaplacené podle pravidel CFC (daní z kontrolovaných zahraničních společností).
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Mezi příklady nezahrnutých daní patří:
•

spotřební daně a daně z prodeje (včetně DPH);

•

spotřební daně;

•

daně z digitálních služeb;

•

kolky a jiné daně z převodu;

•

daně ze mzdy a příspěvky na sociální zabezpečení;

•

majetkové daně.

Metodiku výpočtu základu daně GloBE lze shrnout následovně: 1. Stanovení čistého příjmu každé
z dceřiných společností, které tvoří základ daně pomocí standardu finančního účetnictví, jenž mateřská
společnost používá při sestavování své konsolidované účetní závěrky. 2. Provedení úpravy, aby byl
vypočten zisk (nebo ztráta) před zdaněním, a to vyloučením některých položek výnosů a vyloučením
některých nákladů ze základu daně GloBE. 3. Zvážení, zda lze provést nějaké úpravy základu daně
GloBE, aby se řešilo načasování rozdílů ve vykazování příjmů a daní.
ETR GloBE se vypočítává na základě národní jurisdikce. To vyžaduje jak příjmy, tak daně přiřadit k
jednotlivým jurisdikcím, v nichž nadnárodní podnik působí. Pro účely GloBE se stálá provozovna ("PE")
považuje za samostatnou účetní jednotku, která vykonává činnost v rámci daňového systému. To
znamená, že zisk (nebo ztráta) před zdaněním se pro stálou provozovnu určuje na základě příjmů a
výdajů, které se považují za vzniklé pro daňové účely v jurisdikci, kde se stálá provozovna nachází.
b) Nadnárodní skupiny
Tento návrh druhého pilíře rovněž navrhuje pravidla pro stanovení ETR nadnárodní skupiny podle
GloBE na základě jurisdikce ("jurisdikční ETR"). Pro určení jurisdikčního ETR musí skupina
nadnárodních podniků určit příjmy každého subjektu ve skupině nadnárodních podniků (s použitím
finančních informací na úrovni subjektů), které se používají při sestavování konsolidované účetní
závěrky mateřského subjektu pro určení zisku před zdaněním, s úpravami na úrovni účetní jednotky s
ohledem na konsolidované položky.
Skupina pak následně přiřadí daně z příjmů a daně zaplacené každou jednotkou k příslušné jurisdikci.
Obecně řečeno, zahrnuté daně, které jsou spojeny s výnosy určité jurisdikce, budou přiřazeny této
jurisdikci. Například daně zaplacené v souvislosti s dividendami jsou přiřazeny jurisdikci subjektu, který
dividendy vyplatil. Zahrnuté daně zaplacené z příjmů stálé provozovny jsou přiřazeny k místu
provozovny. Pro zakládající subjekty, které nemají daňovou jurisdikci rezidence, se podíl na zisku
každého vlastníka, který je zúčastněnou osobou, přiřadí k daňové jurisdikci rezidence vlastníka, pokud
je tento vlastník daňovým rezidentem.
c) Úprava ETR a dorovnávací daň
Návrh dále počítá s úpravami výpočtu GloBE ETR a dorovnávací daně (tj. daň uložená podle pravidel
GloBE s cílem zvýšit jurisdikční ETR, přičemž nastavení této sazby má být dále předmětem diskusí) za
účelem zohlednění časových rozdílů mezi místními daňovými pravidly a pravidly finančního účetnictví,
které by mohly mít za následek zkreslení v konkrétním roce.
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Úpravy týkající se časových rozdílů odrážejí spíše přístup přenesení daňové povinnosti než přístup
odložené daně, který byl považován za nevhodný, protože se spoléhá na odhady budoucích výnosů
(resp. daňových závazků). V rámci přístupu převádění časových rozdílů se časové rozdíly účtují podle
pravidel stanovujících přenos ztrát a pravidel místních daní, které se sledují podle jednotlivých
jurisdikcí, a zápočet pro účely daně z příjmů pro účely dodatečné daně uložené v rámci IIR, která se
sleduje na úrovni mateřské společnosti nadnárodní skupiny.
Pro stanovení ETR pro každou jurisdikci v nadnárodní skupině a pro doplnění se používá třístupňový
proces. Nejprve se ETR pro danou jurisdikci (a upravené zahrnuté daně) vydělí pro danou jurisdikci
upraveným příjmem GloBE. Upravené zahrnuté daně jsou daně přiřazené jurisdikci a vykázané jako
splatné za daný rok, s výjimkou daní připadajících na příjmy vyloučené z daňového základu GloBE,
zvýšené o daně z příjmů, které jsou v daném roce splatné o takovou část místní daně převedené do
budoucna, která je nezbytná k dosažení ETR, jež se rovná minimu pro daň z příjmů fyzických osob.
Daně, které nejsou zaplaceny, například v důsledku praxe zohledňování přenesené ztráty na správní
vyměření, nikoliv samovyměření, se v čitateli nezohledňují. Návrh dále zmiňuje nutnost vytvoření
opatření proti dvojímu zdanění v důsledku uložení daně podle IIR nebo UTPR, a také srážkové daně
podle STTR.
Jakákoli částka daně, vykázaná, ale nezaplacená během určitého období (navrhuje se, aby to byly dva
roky), by se považovala za snížení krytých daní v následujícím roce. Upravený příjem GloBE je
kombinovaný příjem a ztráta všech entit, které se nacházejí v jurisdikci za daný rok, bez ohledu na to,
zda jsou tyto složky zcela vlastněny danou společností, snížený o ztrátu převedenou do dalšího období
pro danou jurisdikci.
Pokud je ETR pro danou jurisdikci nižší než minimální sazba daně, stanoví se pro danou jurisdikci
"doplňkové daňové procento". To se stanoví jako přebytek minimálního ETR nad ETR vypočteným pro
danou jurisdikci v rámci v příslušném období. Výše doplňkové daně pro každý subjekt v jurisdikci,
který má kladný čistý příjem za rok, se určí jako součin jeho upraveného příjmu GloBE a dorovnávací
daně. Upravený příjem GloBE pro zúčastněný subjekt se stanoví snížením jeho příjmu GloBE o daň z
příjmů GloBE, o podíl ztrát z minulých období, ztrátu ostatních zúčastněných subjektů v jurisdikci a o
podíl na zisku z minulých období.
d) Možné zjednodušení návrhů
Vzhledem k velké administrativní náročnosti bylo navrženo několik možností, jak omezit případnou
administrativní zátěž na firmy. V zásadě panuje shoda v tom, že by se mělo zjednodušení udělat,
nepanuje však shoda na konkrétních opatřeních. V úvahu připadají následující:
1. Pravidlo bezpečného přístavu pro reportování efektivní daňové sazby (CbCR ETR safe harbor)
Rámec pro začlenění zvažuje "bezpečný přístav", podle kterého by skupiny nadnárodních podniků,
které vypracovávají zprávu CbCR na základě konsolidované účetní závěrky své mateřské společnosti,
nemusely provádět samostatný výpočet ETR podle GloBE pro jurisdikci, v níž by ETR vypočtená na
základě zprávy CbCR s řadou úprav byla vyšší než prahová hodnota stanovená nad dohodnutou
minimální sazbou (bude upřesněna později).
Tento návrh druhého pilíře uvádí značný počet úprav, které budou nutné, aby bylo možné vycházet z
informací CbCR: (1) eliminaci výnosů nebo ztrát vykázaných v položce Zisk (ztráta) před zdaněním podle
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ekvivalenční metody účtování; (2) trvalé úpravy vyžadované u výnosů finančního účetnictví podle
pravidel GloBE; (3) přerozdělení daně z dividend a daní CFC tak, aby odrážely přerozdělení výnosů
podle pravidel GloBE; (4) zvýšení daně z příjmů příštích období (běžný rok) o všechny zahrnuté daně,
které nejsou daní z příjmů pro účely finančního účetnictví; a (5) snížení daně z příjmů příštích období
(běžný rok) o částku všech vrácených daní. Zvažuje se rovněž zahrnutí informací o účtování odložené
daně do stanovení bezpečného přístavu ETR.
2. Vyloučení de minimis zisků
Vyloučení de minimis zisků by znamenalo, že by skupiny nadnárodních podniků uplatňovaly pravidla
GloBE pouze v jurisdikcích, v nichž zisky přesahují minimální hranici, například 2,5 % zisku nadnárodní
skupiny před zdaněním. To by se opíralo o pokyny k převodním cenám zavedené v rámci opatření 810 akce plánu BEPS, aby se zabránilo rozdělení cenného duševního vlastnictví mezi velký počet
subjektů s nízkým zdaněním duševního vlastnictví.
Takový přístup by mohl snížit počet výpočtů ETR, které by se dotýkaly zejména nadnárodních skupin
působících ve velmi velkém počtu zemí. I když by postup stále vyžadoval výpočet zisku před zdaněním
ve všech jurisdikcích, ve kterých nadnárodní skupina působí, v tomto případě se uvažuje o tom, že by
se skupinám nadnárodních podniků, které provádějí CbCR na základě konsolidované účetní závěrky
mateřského podniku, umožnilo použít CbCR pro výpočet daňového základu.
Kromě nutnosti dohodnout se na tom, kde stanovit procento de minimis, je v rámci druhého pilíře
identifikována řada dalších oblastí, na kterých je třeba dále pracovat, včetně: (1) otázky, zda je možné,
aby takto šlo z GloBE vyloučit de minimis zisk nadnárodní skupiny v její mateřské jurisdikci; (2) opatření,
jak řešit období, kdy je podnik ve ztrátě; (3) případu výrazné meziroční fluktuace zisků a ztrát; a (4)
otázky, zda je třeba přijmout další opatření, která by se těchto fluktuací týkaly. Zvažuje se rovněž využití
pevných peněžních prahů namísto prahů založených na relativním procentu zisku skupiny.
3. Výpočet ETR za několik let
Další zvažovanou možností by bylo povolit skupině nadnárodních podniků s jurisdikčním ETR, která
překročí určitou prahovou hodnotu v určitém roce ("základní rok"), aby se spoléhala na tento ETR po
dobu odkladu (například 3-5 let), místo toho, aby se výpočet prováděl každý rok. Aby se zabránilo
zneužívání, zvažují se další omezení, včetně požadavku, aby skupiny nadnárodních podniků, které se
spoléhají na tento způsob opatření, musely každoročně deklarovat, že během období odkladu nedošlo
k žádné změně v podnikání. Také by v tomto případě bylo nutné přijmout opatření, aby se zabránilo
manipulacím s ETR v základním roce.
4. Daňové administrativní pokyny
Toto zjednodušující opatření by zavedlo postup pro daňové správy, které by společně se zúčastněnými
stranami určily jurisdikce, kde je základ daně dostatečně podobný základu daně GloBE a sazba je
dostatečně vysoká. Skupiny nadnárodních podniků by měly prospěch z předpokladu, že výpočet ETR
nebude vyžadován pro identifikované jurisdikce s nízkým rizikem, pokud o to daňový orgán výslovně
nepožádá ve stanovené lhůtě. Určení "nízkého rizika" by mohlo být (1) pro celou jurisdikci, (2) omezené
na skupiny nadnárodních podniků působící v určitých odvětvích; nebo (3) omezeno na skupiny
nadnárodních podniků mimo určitá odvětví. Významné změny základu daně nebo sazby daně v rámci
jurisdikce by vyžadovaly nové stanovení statusu "nízkého rizika".
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e) Pravidlo zahrnutí příjmu (IIR) a pravidlo přechodu
Doplňková daň vypočtená ze zisků nadnárodní skupiny v určité jurisdikci by byla vybírána buď
prostřednictvím IIR nebo prostřednictvím UTPR. Výpočet doplňkové daně s ohledem na každou složku
podniku subjektu se provádí nezávisle na rozdělení této povinnosti podle IIR a UTPR. Pokud se použije
IIR, má IIR přednost před UTPR.
Pokud se použije IIR, vyžaduje se, aby daňový poplatník, který je mateřskou společností skupiny
nadnárodních podniků (nebo částí skupiny nadnárodních podniků), byl povinen uhradit daňový
poplatek skupiny tak, že by zaplatil dodatečnou daň ze svého poměrného podílu na příjmech jakéhokoli
subjektu s nízkým zdaněním ve skupině mezinárodních podniků, v níž má tento daňový poplatník přímý
nebo nepřímý vlastnický podíl.
Pokud by se na danou skupinu mohlo vztahovat IIR opakovaně ze stejného příjmu složeného subjektu,
koordinační pravidlo ("přístup shora dolů") dává přednost příjmům složeného subjektu, které jsou
předmětem daně z příjmů jurisdikce tvořícího subjektu, který je nejblíže vrcholu vlastnického řetězce
v rámci skupiny nadnárodních podniků, počínaje UPE. Výjimka z přístupu "shora dolů" platí v případě
"rozděleného vlastnictví“, v nichž je významná část (např. 10 % nebo více) podílů na základním kapitálu
v daňovém subjektu držená osobami, které nejsou součástí skupiny nadnárodních podniků.
Pravidlo přechodu zajišťuje, že daňové úřady v sídle mateřského subjektu mohou uplatnit své
vnitrostátní právo IIR na zdanění zisků připadajících na stálou provozovnu mateřského subjektu i v
případě, že daňová smlouva by jinak tyto zisky osvobodila od daně.
f)

Pravidlo nedostatečně zdaněných příjmů (UTPR)

Tento plán druhého pilíře stanovuje, že doplňková daň vypočtená ve vztahu k ziskům nadnárodních
podniků se vybírá buď prostřednictvím IIR, nebo prostřednictvím UTPR. Pokud se uplatní UTPR, bude
vyžadováno, aby ustavující subjekt, který se nachází v jurisdikci po zavedení UTPR ("daňový poplatník
UTPR"), provedl úpravu s ohledem na jakoukoli doplňkovou daň, která je tomuto daňovému
poplatníkovi přidělena od ustavujícího subjektu s nízkou daní ze stejné skupiny. Účelem UTPR je sloužit
jako pojistka k IIR a omezit pobídky k daňově motivovaným inverzím. UTPR má rovněž řešit erozi
základu daně prostřednictvím odečitatelných plateb uvnitř skupiny.
Jak již bylo zmíněno výše, IIR má přednost před UTPR. Nicméně pokud se IIR neuplatňuje na úrovni
UPE, ale uplatňuje se na úrovni dílčího holdingu, pak subjekty s nízkým zdaněním mohou mít povinnost
platit UTPR. Zda se na příjem složky s nízkým zdaněním vztahuje IIR nebo UTPR, musí být určeno na
základě jednotlivých subjektů.
Pokud se IIR vztahuje na majoritního akcionáře subjektu s nízkým zdaněním, tak UTPR se neuplatňuje.
Pokud se IIR na takového vlastníka nevztahuje, pak se uplatní UTPR. Pokud IIR uplatňuje menšinový
akcionář tvořícího subjektu s nízkým zdaněním, uplatní se rovněž UTPR, ale sníží se o částku dodatečné
daně, která je uložena podle IIR. UTPR a IIR by používaly stejnou mechaniku pro stanovení výše
doplňkové daně s ohledem na ustavující subjekt s nízkou daňovou sazbou. IIR a UTPR mají používat
stejnou aplikaci převodu ztrát z minulých let a nadměrných odpočtů daní k řešení časových rozdílů a
výpočtu ETR v každé jurisdikci.
Daňovému poplatníkovi, kterému je přidělena doplňková daň podle UTPR, by byl buď odepřen odpočet
za vnitroskupinové platby, nebo by musel provést ekvivalentní úpravu podle vnitrostátních právních
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předpisů, v důsledku čehož by daňový poplatník podle UTPR měl dodatečnou daňovou povinnost
rovnající se výši přidělené doplňkové daně. Vzhledem k tomu, že IIR má přednost před UTPR, byla by
daňovému poplatníkovi nabídnuta možnost osvědčit, že zisky z nízkého zdanění tvořícího subjektu
podléhají IIR, a v takovém případě se UTPR neuplatní.
Dále tento návrh druhého pilíře navrhuje, aby daňový poplatník podléhající UTPR mohl osvědčit, že se
na něj UTPR nevztahuje, protože: (i) všechny tvořící subjekty ve skupině nadnárodních podniků platí
ETR v alespoň minimální dohodnuté sazbě, nebo (ii) platby uvnitř skupiny nemohou vést k uvalení
doplňkové daně z důvodu daňových stropů.
Pokud by se UTPR uplatnila, byl by daňový poplatník povinen poskytnout informace nezbytné pro
uplatnění UTPR každému příslušnému daňovému orgánu ve standardizovaném formátu. Požadované
informace budou pravděpodobně zahrnovat pro každé období:
•

seznam všech jurisdikcí, v nichž má skupina nadnárodních podniků své složky, a seznam
skupiny nadnárodních podniků, v nichž má skupina nadnárodních podniků své složky;

•

jurisdikční ETR v každé z těchto jurisdikcí, jakož i zůstatky ve fondech převedených prostředků
pro ztráty, místní daně a daňové odpočty IIR;

•

celková částka dodatečné daně vzniklé v daném období v jurisdikcích, kde má skupina
nadnárodních podniků sídlo,

•

jurisdikce, kde je nižší než dohodnutá minimální sazba;

•

celková částka vnitroskupinových plateb provedených každým daňovým poplatníkem UTPR
každé složce s nízkými daněmi;

•

celková částka dodatečné daně uložené v daném roce v důsledku prvního alokačního klíče;

•

čisté vnitroskupinové výdaje každého daňového poplatníka UTPR.

g) Zvláštní pravidla pro společné podniky a osiřelé subjekty
Návrh obsahuje také zvláštní pravidla pro společné podniky a osiřelé subjekty. Zvláštní pravidla pro
společné podniky znamenají uplatnění zjednodušené IIR na příjmy skupiny nadnárodních podniků,
které lze přičíst vlastnictví nadnárodních podniků v subjektech nebo uspořádáních, které jsou
vykazovány ekvivalenční metodou. Zvláštní pravidlo pro osiřelé jednotky je navrženo tak, aby rozšířilo
aplikaci UTPR na uspořádání, která by jinak mohla být použita k vyvádění zisku z nadnárodní skupiny,
což by vedlo k riziku obcházení daňové povinnosti. Tato pravidla se vztahují na společné podniky, kde
není dominantním vlastníkem jeden subjekt.
Zjednodušené IIR se uplatňuje pro příjmy nadnárodní skupiny připadající na nadnárodní skupinu
vlastnických podílů v účetních jednotkách nebo uspořádáních, které jsou vykazovány ekvivalenční
metodou. Zjednodušené IIR určuje ETR pro příjem, který lze připsat každému takovému subjektu, na
základě metodiky výnosu skupiny podle ekvivalenční metody, tedy na základě poměrného podílu na
dani z příjmů naúčtované účetní jednotkou a jejími dceřinými společnostmi, pokud existují, za daný rok
(včetně zohlednění převáděných ztrát nebo podobných úprav).
Tento výpočet se liší od obecného IIR ve třech ohledech: (i) je ve skutečnosti založen na celosvětovém
smíšení výnosů a daní účetní jednotky a všech jejích dceřiných společností; (ii) daň z příjmů se určuje
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na základě celosvětového daňového pravidla finančního účetnictví, včetně účtování o odložené dani,
(iii) zohledňuje pouze daně, které jsou považovány za daně z příjmů pro účely finančního účetnictví.
Pokud je ETR vypočtená pro společný podnik nižší než minimální sazba, tak bude vyměřena doplňková
daň, která bude alokována na základě vlastnických podílů. Zjednodušené IIR se však neuplatní v případě
společného podniku, který přijal pravidla GloBE a má ETR vyšší než minimální sazbu.
Zároveň je zde vyjádřena obava, že subjekty nebo uspořádání, které nejsou součástí skupiny, ale jsou
ovládány stejným akcionářem (akcionáři) jako zakládající subjekty tvořící nadnárodní finanční skupinu
(tzv. "osiřelé subjekty"), by mohly být využívány k vyvádění zisku ze skupiny nadnárodních podniků.
Proto se navrhuje, aby zisky osiřelých subjektů podléhaly UTPR za určitých podmínek a okolností.
Konkrétně bude osiřelý subjekt povinný platit UTPR, pokud je takový osiřelý subjekt "propojenou
osobou" a získává více než určitou částku nebo více než určitého procenta svého ročního obratu z
odečitatelných vnitroskupinových plateb, které byly uskutečněny přímo nebo v rámci skupin skupiny
nadnárodních podniků.
Kromě toho je osiřelá entita zahrnuta do oblasti působnosti UTPR pouze v případě, že by to vedlo ke
zvýšení celkové částky doplňkové daně, kterou lze vybrat v rámci UTPR. Dvě právnické osoby jsou pro
účely tohoto pravidla považovány za "spojené osoby", pokud na základě všech relevantních skutečností
a okolností jedna z nich ovládá druhou, nebo jsou obě pod kontrolou téže osoby.
V každém případě se osoba nebo podnik považují za propojené s jinou osobou, pokud: (i) jedna z nich
vlastní přímo nebo nepřímo více než 50 % skutečných podílů v druhé (nebo má více než 50 %
hlasovacích práv), nebo ii) pokud jiná osoba vlastní přímo nebo nepřímo druhou osobu a tuto řídí

2. Pilíř – Předmět daňového pravidla (STTR)
STTR by doplňoval pravidla GloBE a zaměřoval by se na platby uvnitř skupiny, které využívají určitých
ustanovení smluv k přesunu zisků z jurisdikce zdroje do druhé smluvní strany, kde platba podléhá nízké
nominální sazbě daně. STTR vychází z toho, že zdrojová jurisdikce, která se vzdala práva na zdanění
určitých položek příjmu podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění, by měla mít právo na zdanění
zbytku příjmu. Konkrétně by jurisdikce měla mít možnost uplatnit doplňkovou daň ke sjednané
minimální sazbě, pokud by v důsledku určitých struktur byl příjem v druhé smluvní jurisdikci zdaněn
nižší než minimální sazbou.
V současné podobě by se STTR vztahovala pouze na určité odpočitatelné platby v rámci skupin. Dále
bude zváženo, zda by se STTR měla vztahovat na transakce mezi subjekty z různých jurisdikcí. STTR
nebude provedena prostřednictvím změn ve vzorové daňové úmluvě OECD. Spíše bude navrženo
samostatné smluvní ustanovení, které by kodifikovalo STTR a jednotlivé prvky tohoto návrhu. Stejně
jako GloBE se STTR nebude vztahovat na platby fyzickým osobám.
a) Spojené právnické osoby
STTR se bude vztahovat na kryté platby mezi spojenými osobami. Dvě osoby jsou "propojené", pokud
jedna ovládá druhou, nebo jsou obě ovládány stejnou osobou. Požadavek kontroly je obecně splněn,
pokud existuje více než 50% přímé nebo nepřímé vlastnictví skutečných podílů na subjektu, tj. jedná
se o stejný test kontroly, který se používá u osiřelých subjektů. Test kontroly může být doplněn
v budoucnosti pravidly proti zneužívání, zaměřenými na strukturování společností.
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b) Zahrnuté platby
Tento návrh druhého pilíře se vztahuje pouze na "kryté platby", které jsou definovány jako:
•

úroky a licenční poplatky;

•

franšízový poplatek nebo jiná platba za užívání nebo právo na užívání nehmotného majetku v
kombinaci se službami;

•

pojistné nebo zajistné;

•

poplatek za záruku, zprostředkování nebo financování;

•

nájemné nebo jakákoli jiná platba za užívání nebo právo užívat movitý majetek;

•

částky vyplácené příjemci nebo jím zadržená částka, která je protihodnotou za poskytování
marketingu, obstarávání, agenturní nebo jiné zprostředkovatelské služby.

Výlučný seznam zahrnutých plateb má zahrnovat platby, které představují vyšší základní riziko eroze,
protože hodnota platby je především kompenzací za mobilní faktory, jako je např. kapitál, aktiva nebo
riziko, které vlastní nebo přebírá osoba oprávněná k platbě, a nikoliv za hodnotu, která se vztahuje k
platbě. STTR by se nevztahoval na platby, které jsou zahrnuty do příjmů stálé provozovny ve státě
zdroje, protože stát zdroje již má právo na zdanění těchto příjmů. STTR by se rovněž nevztahoval na
platby, které vytvářejí nízký výnos, jako jsou úpravy převodních cen na základě nákladů či přirážky.
c) Vyloučené entity
STTR má stejné výjimky jako IIR a UTPR, tedy investiční a penzijní fondy, vládní úřady, mezinárodní
organizace a neziskové organizace.
d) Hranice významnosti
STTR se zaměřuje na nejpodstatnější rizika přesunu zisku, aniž by vytvářel nadměrnou administrativní
zátěž spojenou s dodržováním předpisů. STTR tedy bude uplatňován až od určité hranice. Bez tohoto
omezení by skupina nadnárodních podniků potenciálně musela určit nominální sazbu daně u tisíců
zahrnutých plateb provedených spojeným osobám. V zájmu dosažení správné rovnováhy bude STTR
zahrnovat práh podstatnosti, který má skupiny nadnárodních podniků odradit od vytváření struktur s
významným rizikem eroze základu daně, a zároveň vyloučí daň z de minimis zisků. Plán druhého pilíře
uznává, že vhodná hranice významnosti se může lišit v jednotlivých jurisdikcích a nastiňuje potenciální
přístupy, které lze použít samostatně nebo v kombinaci.
Prvním přístupem je hranice založená na velikosti skupiny nadnárodních podniků, tedy na prahu příjmů
v rámci CbCR. Druhým přístupem by byla prahová hodnota založená na odstupňované hodnotě krytých
plateb, provedených ve prospěch propojeným osobám v druhém smluvním státě. Prahová hodnota by
mohla být nižší pro menší ekonomiky, aby zohlednila rozdíl v tom, co malé a velké jurisdikce považují
za významné riziko.
Třetím přístupem by byl práh založený na poměru. Podle tohoto přístupu by se STTR neuplatňoval,
pokud kryté platby propojeným osobám klesnou pod určitý poměr v porovnání s celkovým objemem
plateb. Poměr by se počítal bez ohledu na náklady na prodané zboží. Poslední dva uvedené přístupy
vyvolávají administrativní problémy a problémy s dodržováním předpisů, protože plátce musí v den
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platby určit, zda se STTR uplatní, ale prahová hodnota by se určovala na základě plateb provedených v
průběhu celého roku. Oba tyto přístupy mohou rovněž vyžadovat protiopatření, aby se zabránilo
rozdělení plateb mezi více plátců za účelem vyhnutí se prahové hodnotě u skupin nadnárodních
finančních institucí.
e) Test nominální sazby daně
STTR by se uplatňoval na základě jednotlivých plateb a byl by spuštěn v okamžiku, kdy by byla
provedena platba podléhající nominální sazbě daně, která je nižší než dohodnutá minimální sazba.
Použití stejného testu jako u ETR bylo zamítnuto, protože často není možné určit ETR pro jednotlivé
platby, a celkový ETR příjemce nemusí být stanoven, pokud je platba provedena v souladu s daňovým
zákonem. Zahrnuté daně, které se berou v úvahu pro účely stanovení nominální sazby, jsou ty, které
jsou ve smlouvě definovány v ustanoveních, která odpovídají článku 2 Modelového daňového zákona
OECD. Tyto daně se mohou lišit od zahrnutých daní pro účely pravidel GloBE.
Nominální sazba daně se určuje na základě zákonné sazby v jurisdikci příjemce, přičemž jsou
zohledněny případné preferenční sazby nebo osvobození od daně, vztahující se na konkrétní platbu
nebo příjemce. Například u položky příjmu by se nominální sazba upravila o případné:
•

uplatnění preferenční sazby;

•

vyloučení určitého procenta ze zdanění;

•

uplatnění nižší sazby na částku vyšší, než je příjem, nebo

•

povolení odpočtu domnělého výdaje spojeného s platbou.

Při použití testu nominální sazby na upravenou nominální sazbu by nebyly zohledněny odpočty, které
nejsou přímo spojeny s krytou platbou nebo kategorií příjemce.
f)

Dorovnávací daň

Minimální sazba daně má být stanovena v rozmezí 7-9 %. Zdaněn bude rozdíl mezi skutečně
zaplacenou daní a touto minimální sazbou.

Implementace a koordinace
Tento návrh druhého pilíře se zabývá otázkami implementace, včetně slučitelnosti smluv GloBE a
dalších pravidel druhého pilíře se stávajícími závazky vyplývajícími ze smluv o zamezení dvojího
zdanění, jakož i mechanismy na podporu daňového systému, účinnou koordinaci a řešení sporů, které
mohou vzniknout v souvislosti s uplatňováním těchto pravidel.
a) Nutné změny mezinárodních smluv
Navrhovaná pravidla jsou v rozporu se stávajícími dvoustrannými daňovými smlouvami, které by bylo
třeba upravit, aby bylo možné je ve většině zemí zavést. Jak bylo uvedeno výše, zvažuje se provedení
těchto změn na mnohostranném základě, a to buď změnou stávající MLI, nebo prostřednictvím dohody
o zamezení dvojího zdanění v rámci nové mnohostranné úmluvy.
Zatím není jasné, zda by přijetí takových smluvních změn bylo povinné, nebo nepovinné. Naproti tomu
plán druhého pilíře uvádí, že IIR i UTPR by mohly být implementovány ve vnitrostátních právních
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systémech, přičemž mechanismus, jak tak učinit, je ponechán na jednotlivých jurisdikcích s tím, že je
třeba zajistit, aby implementace byla v souladu s dohodnutými podmínkami pravidel GloBE.
Plán druhého pilíře dále poznamenává, že zatímco některé jurisdikce mohou chtít uplatňovat IIR na
skupiny nadnárodních podniků se sídlem v jejich zemi, některé jurisdikce mohou chtít uplatňovat IIR
na skupiny nadnárodních podniků se sídlem v jejich jurisdikci, které nedosahují prahové hodnoty
konsolidovaných příjmů. Zvažuje se tedy vhodnost zavedení práva toto omezit, a sice celkovou
dohodou o pravidlech GloBE. To by dávalo smysl vzhledem k tomu, že podobné právo neexistuje ve
vztahu k UTPR.
b) Mechanismus pro koordinaci
Plán druhého pilíře uvádí, že vzorové právní předpisy, které stanoví podrobná pravidla pro IIR a
UTPR, budou vypracovány jako příklad, který by jednotlivé jurisdikce mohly použít jako základ pro
domácí legislativu. Navíc budou v rámci inkluzivního rámce vypracovány pokyny, které budou
odpovídat na otázky výkladu. Kromě toho bude zaveden proces přezkoumání, který by určil, zda
jurisdikce zavedla IIR v souladu s pravidly GloBE.
Tento proces přezkumu by vycházel ze vzorových právních předpisů a pokynů. Zvažuje se rovněž
obecnější přezkum pravidel GloBE v návaznosti na jejich zavedení, aby se zajistilo, že fungují tak, jak
mají, včetně zjišťování, zdali některá konkrétní pravidla, která jsou v souladu s pravidly účetních
standardů, nevedou k podstatnému narušení hospodářské soutěže.
Zvažuje se rovněž možnost vypracování mnohostranné úmluvy, která by mohla obsahovat klíčové
prvky a hlavní zásady pravidel GloBE. Jednalo by se o pořadí pravidel, přístup shora dolů pro IIR, jakož
i všechna pravidla, která vyžadují společné definované pojmy. Plán druhého pilíře uvádí, že tato
mnohostranná úmluva by byla samostatným právním nástrojem, který by řešil "konzistentní,
koordinované a komplexní" uplatňování pravidel GloBE a koexistoval by se stávajícími daňovými
pravidly včetně smluv o zamezení dvojího zdanění. Mnohostranná úmluva by mohla řešit slučitelnost
se stávajícími smlouvami o zamezení dvojího zdanění a mohla by poskytovat mechanismy pro výměnu
informací a řešení sporů.
c) Předcházení a řešení sporů
Obecně se v plánu druhého pilíře předpokládá, že rizika dvojího zdanění budou řešena prostřednictvím
stávajícího mezinárodního daňového rámce. STTR a SOR budou začleněny do stávajících daňových
smluv s využitím stávajících mechanismů řešení sporů.
V případě IIR a UTPR návrh druhého pilíře uvádí, že koncepce IIR a UTPR, která zahrnuje vývoj
vzorových právních předpisů, pokynů a dalších nástrojů, jako jsou standardizovaná přiznání, má
zabránit vzniku sporů. Kromě toho platí, že pokud bude vypracována mnohostranná úmluva, mohla by
obsahovat výslovné ustanovení pro předcházení sporům a jejich řešení týkající se pravidel GloBE.
Taková úmluva by také mohla stanovit výměnu informací, aby se zajistilo, že jurisdikce budou mít
přístup k informacím o subjektech, které by jinak mohly být mimo kontrolu místních daňových úřadů.
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5.5 Prohlášení z října 2021 (konsenzus)69
Jak již bylo uvedeno výše, z posledního dokumentu OECD z října 2021, který je v porovnání s původními
Blueprinty poměrně stručný, není zcela zřejmé které aspekty z původního obsáhlého návrhu budou do
finální podoby dvou-pilířového globálního mechanismu vtěleny a které naopak vyřazeny či upraveny.
Vedle úpravy hraničních hodnot a některých sazeb lze za zřejmě největší změnu považovat zejména
rozsah firem, které mají být předmětem zdanění v rámci prvního pilíře. Ten ve své původní verzi z roku
2020 směřoval zejména na digitální firmy, přičemž návrh z roku 2021 již uvádí širší definici, do které
spadají všechny globální firmy přesahující stanovenou míru světového obratu a ziskovosti (tedy změna
definice Rozsahu A v rámci prvního pilíře). Následující část textu již představuje aktuální parametry
globálního konsenzu zveřejněného v říjnu 2021, od kterého se zároveň bude nadále odvíjet debata
týkající se přesné podoby finálního dvou-pilířového daňového mechanismu.

1. Pilíř
Rozsah A („Scope A“)
Do tzv. Rozsahu A spadají nadnárodní společnosti, jejichž celosvětový obrat přesahuje prahovou
hodnotu 20 mld. EUR a jejich míra ziskovosti přesahuje hranici 10 % (tj. zisk před zdaněním/výnosy).
Zároveň platí, že prahová hodnota obratu bude snížena na 10 miliard EUR, a to za podmínky úspěšné
implementace legislativy včetně aspektu daňové jistoty u Množství A („Amount A“), přičemž příslušný
přezkum bude zahájen 7 let po vstupu dohody v platnost a dokončen bude nejpozději do jednoho roku.
Těžební průmysl a regulované finanční služby jsou z Rozsahu vyloučeny.
Rámec A („Nexus A“)
Nexus (resp. Rámec) stanovuje pravidlo přerozdělení daňových práv mezi jednotlivé tržní jurisdikce.
Do Rámce A tedy spadají dané tržní jurisdikce, ve kterých nadnárodní společnost definovaná v rámci
Rozsahu A vykazuje příjmy ve výši alespoň 1 milion EUR. Pro menší tržní jurisdikce s HDP nižším než 40
mld. EUR bude hraniční hodnota pravidla Nexus stanovena na 250 tisíc EUR.
Pravidlo Nexus bude využíváno výhradně pro určení, zda daná jurisdikce splňuje podmínky pro
přidělení Množství A.
Náklady na dodržování předpisů (včetně nákladů na sledování malých objemů tržeb) budou omezeny
na minimum.
Množství („Quantum“)
U nadnárodních podniků definovaných Rozsahem A bude 25 % reziduálního zisku (definovaného jako
zisk přesahující 10 % hranici ziskovosti) přiděleno tržním jurisdikcím definovaných Rámcem A (Nexus)
a to prostřednictvím tzv. alokačního klíče.
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Zdroj výnosů („Revenue sourcing“)
Pravidlo určení zdroje výnosů bude založeno na identifikaci tržních jurisdikcí, kde dochází ke spotřebě
daného zboží nebo využití daných služeb. Pro uplatňování této zásady budou vypracována podrobná
pravidla zohledňující konkrétní kategorie transakcí. Při uplatňování těchto pravidel musí nadnárodní
podnik využít spolehlivou metodu zohledňující konkrétní okolnosti a specifika nadnárodního podniku.
Stanovení základu daně („Tax base determination“)
Příslušná metrika pro stanovení zisku nebo ztráty nadnárodního podniku bude určena s ohledem na
výkazy finančního účetnictví s pouze malým počtem úprav.
Ztráty budou převáděny do dalších období.
Segmentace
K segmentaci dojde pouze ve výjimečných případech, kdy bude daný segmentu spadat do definice
Rozsahu A (na základě segmentů zveřejněných v rámci účetní závěrky).
Bezpečný přístav marketingu a distribuce
Pokud jsou reziduální zisky nadnárodního podniku již zdaněny v dané tržní jurisdikci, bude bezpečný
přístav zisků plynoucích z marketingu a distribuce omezovat reziduální zisky přidělené tržní jurisdikci
prostřednictvím Množství A. Na podobě bezpečného přístavu se bude dále pracovat s ohledem na jeho
komplexní rozsah.
Eliminace dvojího zdanění
Dvojímu zdanění zisku přiděleného tržním jurisdikcím bude zamezeno buďto metodou osvobození od
daně nebo metodou zápočtu.
Subjekt (nebo subjekty), který ponese daňovou povinnost, bude vybrán z těch, které dosahují
reziduálního zisku.
Daňová jistota („Tax certainty“)
Nadnárodní podniky definované Rozsahem A budou podléhat stanoveným mechanismům, jejichž
cílem je předejít případným sporům nebo je vyřešit. Tyto závazné mechanismy zamezí dvojímu zdanění
v rámci Množství A, přičemž dále také řeší některé sporné situace související s Množstvím A (např.
spory o převodní ceny a zisky z podnikání). Tyto související nejasnosti budou řešeny povinným a
závazným způsobem, aby nedocházelo ke zdlouhavému prodlení.
Závazný mechanismus řešení sporů bude k dispozici pouze pro otázky týkající se Množství A v
rozvojových ekonomikách, které jsou oprávněné odložit své hodnocení („peer review“) definované v
dokumentu BEPS Action 1470 a nemají žádnou nebo nízkou úroveň sporů v rámci MAP (Mutual
Agreement Procedure). Způsobilost jurisdikce pro tento mechanismus bude pravidelně
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přezkoumávána, přičemž jurisdikce, které budou na základě přezkoumání shledány nezpůsobilými,
zůstanou nezpůsobilými i ve všech následujících letech.
Množství B („Amount B“)
Uplatňování zásady tržního odstupu na tzv. základní marketingové a distribuční činnosti vykonávané
ve výchozím daném státě bude zjednodušeno a zefektivněno, přičemž zvláštní důraz bude kladen na
zohlednění států s nízkou kapacitou („low capacity countires“). Detaily tohoto aspektu budou
dopracovány do konce roku 2022.
Administrace
Povinnosti související s plněním daňových předpisů budou zjednodušeny (včetně podávání daňového
přiznání) a zároveň bude nadnárodním společnostem umožněno zajistit celý proces prostřednictvím
jediného subjektu.
Jednostranná opatření
Tzv. Mnohostranná úmluva (Multilateral Convention – MLC) vyžaduje, aby všechny zúčastněné strany
zrušily veškeré dosavadní daně z digitálních služeb a další příslušná podobná opatření ve vztahu ke
všem společnostem a zároveň se zavázaly, že obdobná opatření v budoucnu nezavedou. Od 8. října
2021 až do 31. prosince 2023 nebo do vstupu MLC v platnost (v závislosti na tom co nastane dříve)
tedy nebudou vůči žádné společnosti uplatňovány nově zavedené digitální daně ani jiná příslušná
podobná opatření. Způsob odstranění stávajících daní z digitálních služeb a jiných příslušných
podobných opatření bude vhodně koordinován.
Implementace
MLC (Multilateral Convention) bude vypracována a připravena k podpisu v roce 2022, přičemž
v platnost vejde v roce 2023.

2. Pilíř
Celkový design
Druhý pilíř se skládá z dvou vzájemně provázaných vnitrostátních pravidel (GloBE) a IIR, které ukládají
mateřské společnosti dodatečnou daň s ohledem na nízko zdaněné příjmy této společnosti a pravidla
UTPR, které dodatečně daní příjmy, které nepodléhají dani podle IIR.
GloBE je doplněno STTR, které umožňuje národním jurisdikcím uložit omezené zdanění určitých plateb
spřízněným společnostem, které podléhají dani nižší než minimální sazba. STTR bude započitatelné
jako krytá daň podle pravidel GloBE.
Status pravidel
Pravidla GloBE budou mít status společného přístupu. To znamená, že členské státy BEPS nemají
povinnost přijmout pravidla GloBE, ale pokud je přijmou, budou je implementovat způsobem, který je
v souladu s výsledky stanovenými v rámci druhého pilíře, a to i s ohledem na modelové situace, které

55/68

jsou v souladu s pokyny schválených v rámci IF. Participující státy bude také akceptovat uplatňování
pravidel GloBE ostatními členy IF, včetně dohody o pořadí pravidel a uplatňování všech dohodnutých
bezpečných přístavů.
Oblast působnosti
Pravidla GloBE se budou vztahovat na nadnárodní společnosti, které budou mít příjmy nad 750 milionů
eur za rok, jak je stanoveno podle BEPS opatření 13. Země mají možnost uplatňovat IIR na nadnárodní
společnosti se sídlem v jejich zemi i v případě, že nedosahují této prahové hodnoty. Vládní subjekty,
mezinárodní organizace, neziskové organizace, penzijní fondy nebo investiční fondy, které jsou
konečnými mateřskými subjekty (Ultimate Parent Entities - UPE) skupiny nadnárodních podniků, nebo
jakékoli holdingové nástroje používané těmito subjekty, organizacemi nebo fondy, nepodléhají
pravidlům GloBE.
Návrh pravidel
IIR uvaluje doplňkovou daň na základě přístupu shora dolů, pro podniky, kde žádná společnost nemá
vlastnický podíl alespoň 80 %. UTPR stanovuje dorovnávací daň pro jurisdikce s nízkým zdaněním,
včetně těch, které se nacházejí v jurisdikci UPE. Pravidla GloBE stanoví výjimku z UTPR pro nadnárodní
podniky v počáteční fázi jejich mezinárodní činnosti, definované jako ty nadnárodní podniky, které mají
v zahraničí hmotná aktiva ve výši maximálně 50 milionů EUR a které působí v zahraničí, a to v počáteční
fázi své činnosti v maximálně pěti dalších jurisdikcích. Tato výjimka je omezena na dobu pěti let od
doby, kdy mezinárodní společnosti poprvé spadá do působnosti pravidel GloBE. U nadnárodních
podniků, které spadají do působnosti pravidel GloBE, když vstoupí v platnost, začíná pětileté období
běžet v okamžiku, kdy vstoupí v platnost pravidla UTPR.
Výpočet ETR
Pravidla GloBE budou fungovat tak, že se bude ukládat dorovnávací daň pomocí testu efektivní daňové
sazby, která se vypočítá na základě konkrétní daňové jurisdikce a který používá společnou definici
zahrnutých daní. Pokud jde o stávající systémy daně z rozdělení, nebude existovat žádná dodatečná
daňová povinnost, pokud jsou zisky rozdělovány do čtyř let a zdaněny na minimální nebo vyšší úrovni.
Minimální sazba daně
Minimální sazba daně pro IIR a UTPR bude 15 %.
Dočasné snížení sazby daně
Pravidla GloBE stanoví snížení daně, která vyloučí část příjmu, která činí 5 % účetní hodnoty hmotného
majetku a mzdových prostředků. V přechodném období 10 let bude částka činit 8 % účetní hodnoty
hmotných aktiv a 10 % mzdových prostředků a bude se každoročně o 0,2 procentního bodu po dobu
prvních pěti let a o 0,4 procentního bodu pro hmotná aktiva a o 0,8 procentního bodu pro mzdové
náklady po dobu druhých pěti let. Pravidla GloBE rovněž stanoví výjimku de minimis pro ty jurisdikce,
kde má nadnárodní podnik příjmy či zisky nižší než 1 milion EUR za rok.
Další výjimky
Pravidla GloBE rovněž stanoví výjimku pro příjmy z mezinárodní lodní dopravy s použitím definice
těchto příjmů podle Modelové daňové úmluvy OECD.
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Zjednodušení
Aby se zajistilo, že správa pravidel GloBE bude co nejcílenější a aby se předešlo nepřiměřeným
administrativním nákladům, bude prováděcí rámec zahrnovat bezpečné přístavy a/nebo jiné
mechanismy úlevy.
Koexistence GILTI
Je dohodnuto, že v rámci druhého pilíře bude uplatňována minimální sazba na základě daňové
jurisdikce. V této souvislosti budou dále zváženy pravidla, za kterých bude režim GILTI v USA existovat
společně s pravidly GloBE, aby se zajistila rovnost mezi oběma jurisdikcemi uvnitř EU a USA.
STTR a rozvojové země
Členové IF, kteří uplatňují nominální sazby daně z příjmů právnických osob nižší než minimální sazba
STTR u úroků, licenčních poplatků a definovaného souboru dalších plateb, by implementovaly STTR do
svých dvoustranných smluv s rozvojovými členy IF, pokud o to budou požádáni. Právo na zdanění bude
omezeno na rozdíl mezi minimální sazbou a sazbou daně z platby. Minimální sazba pro STTR bude činit
9 %.
Implementace
Druhý pilíř projde legislativních procesem během roku 2022 s účinností od roku 2023, s výjimkou UTPR
které bude platit od 2024.

5.6 Předpokládané dopady návrhu a dosavadní diskuse
Cílem prvního pilíře je zajistit spravedlivější rozdělování zisků a daňových práv mezi jednotlivými
zeměmi ve vztahu k podnikatelské činnosti největších nadnárodních společností, a to bez ohledu na to,
zda fyzicky působící v dané tržní jurisdikci, či nikoliv. Mechanismus prvního pilíře má tedy mezi
jednotlivé tržní jurisdikce, kde globální společnosti podnikají (resp. kde se nacházejí uživatelé jejich
služeb nebo zákazníci), přerozdělit přibližně 25 % dodatečných firemních zisků. Jednotlivé tržní
jurisdikce si tedy mají ročně přerozdělit na základě této legislativy daňová práva na více než 125 mld.
USD dodatečných zisků.71
Mechanismus prvního pilíře stručně shrnuje následující obrázek 4. Mezinárodní společnost („MNE“,
neboli Multinational Enterprise) fyzicky sídlí např. v zemi A („Country A“), kde zároveň prodává své
výrobky a služby. Do země B („Country B“) prodává společnost své výrobky a služby prostřednictvím eshopu a distribučního centra a v zemi C („Country C“) poskytuje klientům své on-line marketingové
služby. Zisk společnosti a s ním spojené inkaso daně je pak přerozděleno mezi veškeré tržní jurisdikce
kde společnost působí (resp. kde se nacházejí uživatelé jejich služeb či zákazníci), tedy země A, B i C.
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Obrázek 4: Mechanismus 1. pilíře

Zdroj: OECD (2021)72

Zhruba polovina z nově re-alokovaných finančních prostředků má plynout z příjmů cca stovky
největších nadnárodních společností, přičemž z inkasa daně mají benefitovat všechny ekonomiky
světa, bez rozdílu jejich velikosti. Nejvyšší procentuální nárůst příjmů by ale zaznamenaly země
s relativně nízkými příjmy, následované zeměmi se středními příjmy a nakonec zeměmi s vysokými
příjmy.
Cílem druhého pilíře je především zavedení spodní hranice korporátní daně z příjmů. V případě, že
bude celosvětově zavedena minimální sazba daně ve výši 15 %, lze očekávat dodatečné inkaso
v přibližné výši 150 mld. USD ročně, a to především v důsledku toho, že příjmy nebudou v tak velké
míře přelévány do tržních jurisdikcí s relativně nižšími sazbami. Další klíčové benefity mají vyplynout
především ze stabilizace mezinárodního daňového systému.73 Tento mechanismus ilustruje následující
obrázek 3. Ústřední pobočka nadnárodní společnosti sídlí v zemi A („Country A“) a zároveň provozuje
svou dceřinou společnost v zemi B („Country B“). V důsledku implementace minimální hranice
korporátní daně z příjmu dojde ke zvýšení inkasa této daně (přímý efekt) a zároveň bude omezeno
přelévání příjmů do tzv. daňových rájů (nepřímý efekt).
V tomto kontextu je však vždy třeba uvažovat také fakt, že dané hospodářsky prosperující státy či státy
s relativně stabilnějším legislativně-právním prostředím mohou být i nadále vyhledávány jakožto
destinace vhodné k registraci sídla firem.
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Obrázek 5: Mechanismus 2. pilíře – zamezení přesouvání zisků

Zdroj: OECD (2021)74

Vedle pozitivních dopadů na inkaso daně z příjmu, resp. na jeho zvýšení, zmiňuje OECD jako jeden
z dalších možných dopadů také vliv na investice. V důsledku zvýšení sazby daně z příjmu může totiž
dojít také k nárůstu investičních nákladů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Na druhou
stranu lze očekávat, že investice budou efektivněji alokovány do ekonomicky produktivních regionů
namísto států s relativně příznivějšími daňovými sazbami.
V neposlední řadě dále OECD upozorňuje na rizika související se vznikem mnohých jednostranných
řešení digitálního zdanění, přičemž tlak na hledání dodatečných fiskálních příjmů roste především nyní
v kontextu pandemie COVID-19 a globálního ekonomického poklesu. Případné daňové a obchodní
spory plynoucí z kolize různých daňových pravidel napříč světem by značně přibrzdily kýžené
ekonomické oživení a také negativně ovlivnily globální ekonomický růst v dlouhodobém horizontu. Dle
dopadové analýzy OECD z října 2020 lze předpokládat krátkodobý a velmi nízký negativní vliv na
globální HDP (pokles o 0,1 %). V případě, že dojde k přijetí jednostranných opatření, mohou
komplikované daňové systémy přispět k propadu globálního HDP o 0,24 %, přičemž v případě
rozsáhlého přijetí jednostranných opatření napříč světem může dojít k propadu globálního HDP o 1,21
%.75
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https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-economic-impact-assessment0e3cc2d4-en.htm
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V říjnu 2021 se však po dlouhých diskusích na daňovém návrhu OECD shodlo více než 130 zemí, které
reprezentují více než 90 % světového HDP. Jednotný systém zdanění v této oblasti přitom již od
samotného začátku iniciovaly všechny státy G7 (Německo, Itálie, Kanada, Francie, Velká Británie,
Japonsko a USA). V tabulce č. 1 níže jsou dále uvedeny nejčastější argumenty, které debatu o digitální
dani doprovázejí.
Tabulka 4: Nejčastěji zmiňované argumenty pro a proti zavedení globálního systému digitální daně
ARGUMENTY PRO
•

•

•
•

•
•
•

Dochází k rozsáhlé digitalizaci napříč všemi
odvětvími ekonomiky a stávající daňové
předpisy tento vývoj nereflektují, a nemohou
tedy pružně reagovat.
Jednostranné daňové předpisy mohou být
diskriminační vůči největším tržním hráčům.
Globální společný systém těmto rizikům
předchází.
Jednostranné daňové předpisy mohou
v krajní situaci vést až k obchodním válkám
mezi jednotlivými státy.
Současný návrh OECD řeší tuto oblast
komplexně, zabraňuje případnému dvojímu
zdanění a přesně definuje, jaké firmy budou
předmětem daně.
Významné zvýšení inkasa daně globálně
znamená více finančních prostředků pro
jednotlivé vlády.
Návrh OECD představuje mechanismus
zdanění,
který
nevyžaduje
fyzickou
přítomnost dané firmy v dané tržní jurisdikci.
Návrh OECD dále řeší otázku přesouvání
zisků.

ARGUMENTY PROTI
•
•

•

•
•
•

Jednotná sazba daně může výrazně omezit
daňovou konkurenci mezi jednotlivými státy.
Omezení možnosti konkurovat nižší daňovou
sazbou
může
negativně
dopadnout
především na relativně menší ekonomiky, pro
které je možnost daňové konkurence jedním
z hlavních lákadel zahraničních firem.
Dodatečná daňová zátěž může zpomalit
kýžený návrat k růstovým hodnotám
v kontextu ekonomické nejistoty způsobené
pandemií COVID-19.
Negativní dopad na ziskovost dotčených
firem a jeho multiplikace do ekonomiky.
Riziko administrativních a jiných bariér při
implementaci jednotného systému do
národních legislativ.
Daň má být počítána na základě výnosů,
nikoliv zisku.
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5.7 Vyhodnocení dopadů návrhu OECD
V této části přiblížíme vyhodnocení dopadů návrhu digitální daně dle OECD na jednotlivé jurisdikce.
Tento návrh vychází ze studie OECD z roku 2020, která nabízí „ex-ante“ vyhodnocení několika variant
podoby digitální daně. Z definice „ex-ante“ vyhodnocení jsou odhady založené na ilustrativních
předpokladech o podobě a parametrech prvního a druhého pilíře (detail návrhu a užitých parametrů
je shrnut pod Tabulkou 5, dále pouze „návrh digitální daně“). V době zadání ještě nebyl znám výsledek
jednání na půdě OECD z druhé půlky roku 2021. Nicméně, toto jednání nenaznačuje signifikantně
odlišné parametry (nepatrně se liší například minimální sazba daně), což znamená minimální vliv na
uvedené výsledné hodnoty níže. Navíc, vzhledem k metodologii tyto výpočty již reflektují určitou míru
nejistoty ohledně podkladových údajů a modelování. Vztažení vyhodnocení návrhu digitální daně
k dani z příjmu právnických osob tedy nabízí robustní analýzu dopadů na reálném základě.
Rozsah studie OECD, na které je analýza založená, je velmi široký, neboť zahrnuje více než 200
jurisdikcí, včetně všech 137 aktivních členů OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Studie je založena
na rozsáhlé a důkladné analýze dat a také na poznatcích z ekonomické literatury. Analýza využila
rozsáhlé interakce se zástupci jurisdikcí „Inclusive Framework“ a výměny názorů s akademiky, zástupci
občanské společnosti, s podniky a dalšími mezinárodními organizacemi. Její metodika se opírá o řadu
zjednodušujících předpokladů, například o podobu návrhů a způsob, jakým mohou nadnárodní
podniky a vlády reagovat na jejich provádění.
Datovou základnu pro výpočty tvořily databáze (Country by Country Report) CbCR, ORBIS, OECD AMNE
a Analytical AMNE. Následně byla použita data o přímých zahraničních investicích za účelem výpočtu
zisků společností. Chybějící data byla dopočtena pomocí extrapolace z existujících zdrojů. Databáze
ORBIS, kterou poskytuje Bureau van Dijk (BvD), je největší databází informací o vlastnictví a finančních
účtech firem napříč zeměmi po celém světě. Opírá se o informace z různých podkladových zdrojů,
včetně ratingových agentur (např. Cerved v Itálii) a národních bank (např. Národní banka Belgie). ORBIS
obsahuje údaje na úrovni firem jak pro veřejně kótované, tak pro soukromě vlastněné společnosti.
Dostupné proměnné obvykle zahrnují rozvahové informace (např. aktiva, pasiva), informace z výkazu
zisku a ztrát (např. obrat, náklady na zaměstnance, zisk před úroky a zdaněním (EBIT), zisk před
zdaněním), údaje o počtu zaměstnanců a informace o vlastnictví (např. přímí a koneční vlastníci
subjektu, vlastnické podíly) (OECD, 2020b).
Databáze OECD AMNE obsahuje údaje o aktivitách zahraničních poboček v zemích OECD ("inward"
údaje) a také o zahraničních aktivitách poboček nadnárodních společností se sídlem v zemích OECD
("outward" údaje). Databáze OECD AMNE je založena na údajích vykazovaných OECD a dalšími
institucemi, včetně Eurostatu (kde je zahrnuta do databáze Eurostat FATS) a amerického BEA (kde je
zahrnuta do databáze US AMNE), v rámci ročních šetření o činnostech podniků v zahraničním
vlastnictví.
Následující tabulka ukazuje přehled dopadů návrhu digitální daně v procentech příjmů z daně
právnických osob dle výpočtů OECD (2020b). Výsledky naznačují, že globální zvýšení příjmů z druhého
pilíře by mohlo být významné. Dopad druhého pilíře by zasáhl nadnárodní společnosti s nízkými
zdanitelnými zisky, a to i v důsledku omezení přesouvání zisku. Přesná výše přírůstku daňových příjmů
by závisela na podobě druhého pilíře a na dohodnuté minimální sazbě daně. Kromě přímých zisků z
daňových příjmů získaných prostřednictvím ustanovení druhého pilíře o minimálním zdanění (např.
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pravidlo o zahrnutí příjmů nebo pravidlo o nezdaněných platbách) se očekává, že druhý pilíř přinese i
nepřímé zisky z daňových příjmů díky omezení přesouvání zisků nadnárodních podniků.76
Tabulka 5: Přehled globálních dopadů návrhů na daňové příjmy
ODHADOVANÉ GLOBÁLNÍ DAŇOVÉ ZISKY

PILÍŘ I

PILÍŘ II

V % CELOSVĚTOVÝCH PŘÍJMŮ Z DANĚ
PRÁVNICKÝCH OSOB

Celkem Pilíř I

0,2 %-0,5 %

Přímé zvýšení příjmů

0,9 %-1,7 %

Další zisky díky sníženému přesunu zisků

0,8 %-1,1 %

Celkem Pilíř II

1,7 %-2,8 %

CELKEM PILÍŘ I A PILÍŘ II

1,9 %-3,2 %

Poznámka: Odhady v této tabulce vycházejí z následujících ilustrativních předpokladů. Předpokládá se, že první
pilíř, pro který je modelována pouze částka A, se zaměří na automatizované digitální služby (ADS) a podniky
zaměřené na spotřebitele (CFB) s prahovou hodnotou globálních příjmů ve výši 750 milionů EUR, prahovým
procentem ziskovosti ve výši 10 % (na základě poměru zisku před zdaněním k obratu), procentem přerozdělení ve
výši 20 % a prahovou hodnotou nexusových příjmů ve výši 1 milion EUR pro ADS a 3 miliony EUR pro CFB.
Předpokládá se, že druhý pilíř bude zahrnovat minimální sazbu daně ve výši 12,5 % a 10% kombinovanou výjimku
na mzdové náklady a odpisy. Předpokládá se, že režim GILTI v USA bude ilustrativně "koexistovat" s druhým
pilířem. Dále se uvažuje, že nadnárodní podniky v reakci na zavedení druhého pilíře sníží intenzitu přesouvání
zisku, což povede k dodatečnému zvýšení daňových příjmů. V této tabulce je zohledněna interakce mezi prvním a
druhým pilířem. Odhady jsou uvedeny v rozmezí, které odráží nejistotu ohledně podkladových údajů a
modelování.
Zdroj: (OECD, 2020b) Table 1.1

Druhý pilíř by snížil rozdíly v efektivních daňových sazbách v jednotlivých jurisdikcích, které jsou jednou
z hlavních hnacích sil přesouvání zisku. Snížení těchto rozdílů v daňových sazbách by snížilo motivaci
nadnárodních podniků přesouvat zisk do jurisdikcí s nízkým zdaněním. To by pravděpodobně vedlo k
přehodnocení jejich daňově optimalizačních strategií. Některé nadnárodní společnosti by
pravděpodobně usoudily, že výnosy z určitých schémat přesouvání zisku by již nestály za vynaložené
ekonomické náklady (např. finanční náklady a náklady na poradenství v rámci těchto schémat, náklady
na reputaci atd.).
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V této souvislosti je zajímavé úvest studii (Ljungqvist et al., 2014), která zkoumala cca 250 státních změn daně
z příjmu právnických osob v letech 1970-2010 v USA a posuzovala jejich dopad na zaměstnanost a příjmy.
Porovnáním blízkých okresů napříč státy autoři mohli izolovat dopady změn daně z příjmu právnických osob ve
srovnání s jinými politikami, které mohou ovlivňovat hospodářský růst. Autoři studie zjistili, že snížení zákonných
sazeb daně z příjmu právnických osob o 1 procentní bod vede ke zvýšení zaměstnanosti o 0,2 % a ke zvýšení mezd
o 0,3 %. Zjistili, že zvýšení daní je téměř uniformě škodlivé v jakémkoliv ekonomickém cyklu, zatímco snížení daní
má zřejmě nejsilnější pozitivní dopad v období recese. Autoři zkoumají především krátkodobé efekty a je možné,
že tyto pozitivní účinky mohou v delším časovém horizontu růst.
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Přesný rozsah omezení přesouvání zisků a umístění zisků ve světě po zavedení druhého pilíře je obtížné
s jistotou předvídat, protože systémy přesouvání zisků jsou velmi složité a specifické pro jednotlivé
firmy. Nicméně se očekává, že snížení přesouvání zisků významně přispěje ke globálnímu zvýšení
příjmů z druhého pilíře. Celkově jsou odhadované globální zisky po zavedení Pilíře I a II ve výši mezi 1,9
% až 3,2 % výnosu z daně z příjmů právnických osob. Tento výsledek bere v potaz heterogenitu mezi
různými jurisdikcemi, detailní návrh je uveden v poznámce pod tabulkou. Zde je velmi důležité
zdůraznit, že globální odhadované zisky jsou výsledkem současného zavedení Pilíře I a II, což zde
nazýváme „návrh digitální daně“.77
Následující tabulka shrnuje daňový přínos z návrhu digitální daně OECD v relaci k vybranému DPH a
dani z příjmu právnických osob. V tabulce lze najít odhadovaný přínos DST jako procento z daně příjmů
právnických osob (poslední sloupec). Tato metoda navazuje na metodiku analýzy OECD a výsledky jsou
tak mezi sebou porovnatelné. Dále se v tabulce zabýváme zeměmi s již přijatými právními předpisy;
zeměmi, které oznámily přijetí DST; zeměmi, které čekají na globální řešení; zeměmi, které jsou ve fázi
národních návrhů; a v poslední řadě zeměmi, kde byl národní návrh na DST zamítnut. U velké většiny
zemí dosahuje daňový přínos z návrhu OECD řádu nízkých jednotek procent daně vybrané v rámci DPH.
Například v případě České republiky je tento poměr 0,9 %, tedy odhadovaný přínos z návrhu digitální
daně OECD dosahuje výše 171mil. USD, kdežto na DPH vybrala ČR 18 826mil. USD.
Tabulka 6: Přehled dopadů na jednotlivé státy OECD v relaci k DPH a DPPO
DAŇ
Z
PŘÍJMŮ
PRÁVNICKÝCH OSOB 2018
(MIL. USD)

DAŇOVÝ PŘÍNOS Z OECD
NÁVRHU DIGITÁLNÍ DANĚ
(MIL. USD)

ZEMĚ S PŘIJATÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY

¯(SEŘAZENO)

1,9 % Z DPPO

VELKÁ BRITÁNIE

198 273

75 084

1 427

FRANCIE

197 500

58 482

1 111

MEXIKO

46 111

42 226

802

ITÁLIE

129 012

38 871

739

ŠPANĚLSKO

93 531

35 024

665

TURECKO

37 211

16 255

309

RAKOUSKO

34 602

12 321

234

POLSKO

47 836

12 273

233

PORTUGALSKO

21 080

8 027

153

ZEMĚ OECD

77

DAŇ
Z PŘIDANÉ
HODNOTY (DPH) 2018
(MIL. USD)

Samotný druhý Pilíř se totiž nemusí jevit jako čistě digitální daň v pravém slova smyslu.
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ŘECKO

18 039

4 718

90

MAĎARSKO

16 520

2 116

40

OZNÁMENO/ZÁMĚR REALIZOVAT
JAPONSKO

204 509

204 561

3 887

NORSKO

34 523

28 219

536

IZRAEL

25 854

11 924

227

DÁNSKO

33 991

10 190

194

NOVÝ ZÉLAND

20 369

10 762

204

LOTYŠSKO

2 889

363

7

ČEKÁNÍ NA GLOBÁLNÍ ŘEŠENÍ
USA

886 934

205 774

3 910

ŠVÝCARSKO

22 151

22 591

429

ŠVÉDSKO

51 822

15 815

301

FINSKO

25 209

7 005

133

NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ/VEŘEJNÁ KONZULTACE
KANADA

77 438

64 625

1 228

ČESKÁ
REPUBLIKA

18 826

9 020

171

SLOVENSKO

7 456

3 473

66

ODMÍTNUTÍ VEŘEJNÉHO OZNÁMENÍ/NÁVRHU
NĚMECKO

277 829

84 837

1 612

AUSTRÁLIE

48 860

79 736

1 515

CHILE

23 360

13 897

264

Poznámka: Daňový přínos z OECD návrhu je počítán jako spodní hranice odhadu, tj. 1,9 % z daně právnických osob
Zdroj:
OECD
(2021),
"Revenue
Statistics: Comparative
tables", OECD
Tax
Statistics (database), https://doi.org/10.1787/data-00262-en (accessed on 11 October 2021). (OECD, 2020a)
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6 ZÁVĚR
Analýza představuje průvodce aktuální diskusí o zavedení DST. Pozornost je věnována zejména
aktuálnímu návrhu OECD, který představuje řešení v podobě dvou hlavních pilířů:
•

1. Pilíř – Přerozdělení daňových práv („Re-allocation of taxing rights“)

•

2. Pilíř – Globální mechanismus zabraňující narušení daňového základu („Global anti-base
erosion mechanism“).

Tento návrh daňového mechanismu lze považovat z globálního hlediska za naprosto klíčový, neboť
v říjnu 2021 OECD oznámila, že došlo k přijetí finálního návrhu dvou-pilířového systému, na němž se
shodlo 136 států světa.
Součástí analýzy je vyhodnocení dopadů návrhu DST dle OECD na jednotlivé jurisdikce. Pro toto
vyhodnocení byla využita metodika z reportu OECD. Na základě dostupných dat by první a druhý pilíř
mohly společně zvýšit celosvětové příjmy daně z příjmů právnických osob (CIT) přibližně o 50-80 miliard
USD ročně.
První pilíř by znamenal významnou změnu ve způsobu rozdělování daňových práv mezi jurisdikce,
přičemž daňová práva na přibližně 125 miliard USD dodatečného zisku by dle pravidel prvního pilíře
byla přerozdělena do daných jurisdikcí. To by vedlo k mírnému zvýšení celosvětových daňových příjmů.
V průměru by ze zvýšení příjmů profitovaly ekonomiky s nízkými, středními a vysokými příjmy (v
uvedeném pořadí), zatímco "investiční centra" by daňové příjmy spíše ztrácela.
Druhý pilíř by přinesl výrazné zvýšení příjmů daně z příjmů právnických osob v ekonomikách s nízkými,
středními i vysokými příjmy. Výrazně by snížil motivaci nadnárodních společností přesouvat zisky do
jurisdikcí s nízkým zdaněním, což by vedle přímých zisků vybraných prostřednictvím samotné minimální
daně přineslo i zvýšení příjmů. Odhaduje se, že kombinované zvýšení příjmů z obou pilířů by bylo v
podstatě podobné – jako podíl na současných příjmech z CIT – v jurisdikcích s nízkými, středními a
vysokými příjmy. Jinými slovy se navrhované řešení jeví jako pareto optimální.
Analýza zároveň obsahuje přehled doposud zvažovaných či zavedených jednostranných opatření
v oblasti digitálního zdanění, včetně základní charakteristiky těchto opatření a (dle dostupnosti
informací) také předpokládané výnosy daně v jednotlivých jurisdikcích. Závěrem lze uvést, že pouze
zlomek členských států OECD (zejména Velká Británie, Francie, Itálie, Španělsko či Rakousko) se
rozhodlo svůj vlastní návrh DST skutečně realizovat, a to i navzdory vyšetřování a rizika sankcí ze strany
USA. Vzhledem k faktu, že legislativa v těchto zemích vešla v platnost v průběhu roku 2020, je velmi
obtížné v této chvíli odhadovat jakékoliv reálné dopady zdanění na makroekonomické indikátory, i
s ohledem na případná odvetná americká protiopatření. Ekonomickou aktivitu v roce 2020 navíc
významně zkreslila pandemie COVID-19. Nicméně i tyto státy považují své aktuální jednostranné
opatření za dočasné, a to do doby, než bude nalezen globální konsenzus ze strany OECD. Naprostá
většina analyzovaných států se rozhodla vyčkat na globální řešení, a své aktuální návrhy tak dočasně
pozastavila, či zcela zrušila.
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