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JEDNOTNÝ SYSTÉM ZDAŇOVÁNÍ PODNIKŮ: EP schválil jednotný systém firemního zdaňování, který se týká i
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digitálních podniků. Usnesení EP budou zaslána EK a Radě (ministrů) EU, která musí rozhodnout o konečném
znění nové legislativy. Jedná se o návrh směrnice o konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob
CCCTB – obsahuje jednotný systém zdaňování firemních příjmů v EU, a návrh směrnice o společném základu
daně z příjmu právnických osob CCTB, která obsahuje doplňková opatření vytvářející základ pro
harmonizovaný systém zdaňování příjmu právnických osob (viz OCM 13. 10. 2017, problematika vysvětlena viz
OCM 31. 3. 2017, 10. 6., 22. 4., 18. 3. 2016, usnesení Senátu PČR zde). Návrhy obsahují kritéria k určení digitální
přítomnosti firem, resp. daňové příslušnosti i využití počtu uživatelů, kontraktů a objemu digitálního obsahu
na výpočet daně. Parlament žádá, aby byla nastavena kritéria zdaňování digitálních aktivit podniků v členských
státech/ČS (např. na základě počtu uživatelů, či poplatníkem shromážděného objemu digitálního obsahu, počtu
digitálních smluv) s cílem získat jasnější obraz o tom, kde a v jakém objemu daná společnost generuje zisk.
Osobní údaje (získané např. společností Facebook, Amazon, Google) jsou vysoko ceněným obchodním artiklem,
který umožňuje lépe cílit reklamu a zvyšuje tak příjmy a zisky, proto by se dle poslanců mělo k jejich objemu
při výpočtu daňových závazků přihlížet. Daňové závazky společností by se měly určovat na základě zisků a
ztrát jejich poboček ve všech ČS. Jimi splatná daň by se následně měla rozdělit mezi země EU podle toho, kde
vygenerovaly jaký zisk. ČS bude přidělen podíl na zisku v závislosti na tom, kolik produkce, zaměstnanců a
obratu má daná nadnárodní společnost na jejich území. Cílem tohoto opatření je zabránit přesunům daňové
základny do zemí s nízkým zdaněním (EK nedávno poukázala na to, že například Belgie, Kypr, Maďarsko, Irsko,
Lucembursko, Malta a Nizozemsko umožňují velkým korporacím agresivní daňové plánování a tím zhoršují
daňové příjmy ostatních zemí EU. EK navrhuje, aby země EU nejprve přijaly společný základ daně z příjmů
právnických osob (CCTB) a poté CCCTB - společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob). Pro
všechny ČS by měl v momentě nabytí účinnosti nové legislativy platit jednotný soubor daňových pravidel.
Společnosti by už tedy neměly zápasit s 28 odlišnými soubory vnitrostátních předpisů a podléhaly by jediné
daňové správě. „Je to skvělá příležitost vytvořit obrovský skok v oblasti zdaňování podniků. Tato legislativa
zdaněním digitálního hospodářství vytváří model, který je vhodnější pro dnešní ekonomiku, a zároveň zdaňováním
zisků v místě, kde byly vygenerovány, ukončuje neomezené soupeření systémů zdaňování právnických osob
na jednotném trhu,“ uvedl zpravodaj A. Lamassoure (EPP, FR). „Lídři členských států a EU chápou, že současný
systém zdaňování podniků je zastaralý a nechává občany a malé společnosti v méně výhodném postavení. Změna
vyžaduje mezinárodní zásah. EU je naší nejlepší šancí k vytvoření spravedlivějšího a modernějšího daňového
systému,“ uvedl zpravodaj P. Tang (S&D, NL). „Co nejdříve potřebujeme digitální daň. Náš výzkum naznačuje, že
ztráty na daních jenom od Googlu a Facebooku činí 5,1 miliard eur za poslední tři roky. Je čas změnit pravidla hry
tak, aby byla spravedlivá.“ Kritici poukazují na možnost otevření nařizování výše daně v ČS, také na omezení
zdravé konkurence v daňové oblasti v ČS. Konsolidovaný příjem skupiny, který bude podléhat návrhu, má být
750 milionů eur za finanční rok předcházející příslušnému finančnímu roku. Tato prahová hodnota se v
průběhu maximálně sedmi let má snížit na nulu. Kvůli daňovým únikům a vyhýbání se daňovým
povinnostem se ale každoročně ztrácí obrovské sumy peněz. Podle studie, zpracované pro výbor PANA, jen z EU
takto zmizí až 1 000 mld. eur ročně. Vlády by tyto peníze mohly využít například k investicím do zdravotnictví,
vzdělávání a jiných veřejných služeb, z prostředků, které se národním orgánům „ztratily“ ve spojitosti s kauzou
Panama Papers, by se dalo vytvořit dle studie 1,5 milionů nových pracovních míst. Peníze putují do tzv. daňových
rájů. Zavedení černé listiny daňových rájů bylo jedním z klíčových požadavků zvláštního výboru PANA, který
vyšetřoval, jaká opatření jsou potřeba k zastavení daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem. V této
souvislosti: ministři financí ČS se dne 23. 1. 2018 rozhodli vyjmout osm zemí z černé listiny s ohledem na
to, že se zavázaly zabývat výtkami a požadavky EU. Rozhodnutí se týká Panamy, Barbadosu, Grenady, Jižní
Koreje, Macaa, Mongolska, Tuniska a Spojených arabských emirátů. Tento krok byl europoslanci bývalého
výboru PANA kritizován. Kauzy Panama a Paradise Papers odhalily, že bohatí skrývají nejméně 6 000 mld eur
před daňovými orgány prostřednictvím globální sítě daňových rájů. „Rozhodnutí Rady [...] je nepřiměřené. Rada
by neměla rozhodovat o vyjmutí států z černé listiny na základě nezávazných dopisů a ujištění, ale na základě
faktů. V neposlední řadě by měla uvažovat nad tím, které členské státy EU by měly být na listinu zařazeny,“ řekl
bývalý předseda zvláštního vyšetřovacího výboru PANA, německý křesťanský demokrat Werner Langen. „Mám
za to, že rozhodnutí podrývá důvěryhodnost EU, která od počátku nebyla velmi přesvědčivá. Mezi největší daňové
ráje totiž patří několik členských států, které neustále brání zásadním vnitřním reformám,“ souhlasila
místopředsedkyně bývalého výboru, portugalská sociální demokratka Ana Gomes. Tématem se EP zabývá
dlouhodobě (viz usnesení ze dne 25. 11 2015 a usnesení ze dne 6. 7 2016 o daňových rozhodnutích a jiných
opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem, doporučení ze dne 13. 12. 2017 adresované Radě a Komisi
v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků, viz OCM 23. 9., 27.
6., 10. 6., 22. 4., 8. 4., 18. 3. 2016, 4. 12., 26. 6., 5. 6. 2015) a ustavuje k šetřením ad-hoc zvláštní výbory (TAXE,
TAXE2, PANA), aktuálně TAX3 – pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové
úniky. Mandát výboru (s ročním trváním) byl schválen dne 1. 3., dne 14. 3. proběhlo na plénu jmenování členů,
mezi kterými jsou také čeští europoslanci Luděk Niedermayer a Petr Ježek, který byl zvolen dne 22. 3.
předsedou. PŘEMÍSTĚNÍ EVROPSKÉ AGENTURY PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Z LONDÝNA DO AMSTERDAMU: poslanci
schválili stanovisko k návrhu nařízení, které upravuje přemístění Evropské agentury pro léčivé přípravky z
Londýna do Amsterdamu (kvůli Brexitu). Zdůrazňují ale dodržení dodací lhůty pro výstavbu nové budovy
Vivaldi v Amsterdamu a navrhují revizi postupu pro rozhodování o umístění agentur EU. Poslanci konstatovali,
že EP nebyl do procesu výběru zapojen a pouze se očekává, že jednoduše potvrdí výběr. S cílem zajistit plnou
kontinuitu činnosti agentury by její dočasné umístění mělo být zajištěno od 1. 1. 2019 s tím, že trvalé sídlo má
být dokončeno do 15. 11. 2019. Přesun se nyní bude řešit v trialogu. VRAŽDA JÁNA KUCIAKA: případ
dvojnásobné vraždy slovenského investigativního novináře a jeho snoubenky M. Kušnírové byl předmětem
plenární rozpravy dne 14. 3. EP se tématem zabývá do té míry, že vyslal na Slovensko ad hoc delegaci 6
poslanců (ve dnech 8. - 9. 3. 2018). Poslanci konstatovali, že do vyšetřování vražd by se měl zapojit Europol a EU
by měla přijmout opatření ke zlepšení ochrany novinářů a oznamovatelů. Poslanci vyzvali k důkladnému
prošetření vražd, včetně zapojení Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) do vyšetřování možného
zneužití fondů EU. Vyzvali taktéž EK, aby obnovila vydávání výroční zprávy o boji proti korupci v EU. V debatě
ale zazněl také nesouhlas s vměšováním se do politické situace na Slovensku. Na základě zprávy delegace bude
EP v dubnu hlasovat o usnesení k tématu.

