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Daňové úniky státní kasy v Evropské unii obírají o miliardy eur. Z

předložila 28. ledna 2016 balíček návrhů proti vyhýbání se daňovým povinnostem

společností. Cílem této iniciativy je harmonizovat 

účelem účinného a efektivního boje

zvýšení transparentnosti mezi členskými státy a zajištění

spravedlivější hospodářskou soutěž.

vytvářejí zisky. Balíček návrhů zahrnuje mimo jiné právně závazná opatření blokující nejběžnější 

metody, které obchodní korporace

jak předcházet zneužívání daňových úmluv či návrh týkající se výměny daňových informací o 

nadnárodních společnostech působících v EU mezi členskými státy. 

spolupráci s mezinárodními partnery. 

ke zdanění příjmů právnických osob a navazuje na dohodu OECD, jež poskytuje vládám řešení pro 

modernizaci mezinárodních daňových pravidel.

 

Cílem debaty je diskutovat o opatřeních navržených Komisí v

jejich vazbách na národní úroveň. 

 

Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek:

rájů? Jak zajistit spravedlivou soutěž 

takové možnosti optimalizovat daně nemají?

v ČR znamenat? Jsou obavy nadnárodních podniků týkající se zvýšení administrativních nákladů a

snížení konkurenceschopnosti oprávněné
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kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké 
skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Hospodářskou komorou ČR ve spolupráci 

Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na prague@cebre.cz.  
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Evropské unii obírají o miliardy eur. Z tohoto důvodu 

balíček návrhů proti vyhýbání se daňovým povinnostem

je harmonizovat daňové právní předpisy v jednotlivých

ího boje proti agresivním daňovým praktikám nadnárodních 

i mezi členskými státy a zajištění pro všechny podniky na jednotném trhu 

spravedlivější hospodářskou soutěž.Základním mottem je, že firmy by měly platit daně tam, kde 

Balíček návrhů zahrnuje mimo jiné právně závazná opatření blokující nejběžnější 

poracevyužívají k vyhýbání se placení daní, doporučení členským státům, 

jak předcházet zneužívání daňových úmluv či návrh týkající se výměny daňových informací o 

nadnárodních společnostech působících v EU mezi členskými státy. EU také bude usilovat o užší

mezinárodními partnery. Balíček odráží aktuální globální politický a ekonomický přístup 

ke zdanění příjmů právnických osob a navazuje na dohodu OECD, jež poskytuje vládám řešení pro 

modernizaci mezinárodních daňových pravidel. 

diskutovat o opatřeních navržených Komisí v oblasti boje proti daňovým únikům a 
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Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek:Může Evropská unie zabránit přesouvání zisků do daňových 

rájů? Jak zajistit spravedlivou soutěž mezi velkými nadnárodními firmami a domácími firmami, které 

takové možnosti optimalizovat daně nemají?Jaké iniciativy balíček přináší a co bude pro firmy aktivní 

Jsou obavy nadnárodních podniků týkající se zvýšení administrativních nákladů a

konkurenceschopnosti oprávněné? 
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Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1 

tohoto důvodu Evropská komise 

balíček návrhů proti vyhýbání se daňovým povinnostem nadnárodních 

v jednotlivých zemích EU za 

m praktikám nadnárodních korporací, 

pro všechny podniky na jednotném trhu 

, že firmy by měly platit daně tam, kde 

Balíček návrhů zahrnuje mimo jiné právně závazná opatření blokující nejběžnější 

placení daní, doporučení členským státům, 

jak předcházet zneužívání daňových úmluv či návrh týkající se výměny daňových informací o 

EU také bude usilovat o užší 

odráží aktuální globální politický a ekonomický přístup 

ke zdanění příjmů právnických osob a navazuje na dohodu OECD, jež poskytuje vládám řešení pro 

oblasti boje proti daňovým únikům a 

Může Evropská unie zabránit přesouvání zisků do daňových 

mezi velkými nadnárodními firmami a domácími firmami, které 

a co bude pro firmy aktivní 

Jsou obavy nadnárodních podniků týkající se zvýšení administrativních nákladů a 

analýz Hospodářské komory 
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