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1. Úvod

1. Úvod
Pojem daňová harmonizace je velmi úzce spjat se samými počátky
evropských integračních snah. Prvotní harmonizační záměry lze nalézt již v roce 1957,
kdy ve smlouvě o Evropském hospodářském společenství byla poprvé zakotvena
myšlenka jednotného vnitřního trhu, který začíná nabývat na významu zejména
v posledních 20 – 30 letech. Důvodem je zpomalování ekonomického a technologického
růstu a s tím související pokles konkurenceschopnosti Západní Evropy.
V roce 1985 vypracovala Evropská komise dokument Bílá kniha pod
názvem Dokončení vnitřního trhu s výhledy do roku 1992, který analyzoval především
stávající situaci a upozorňoval na překážky jednotného trhu (tedy na bariéry bránící
volnému pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu). Jednou z významných oblastí byla také
oblast daňová – zejména rozdílné systémy zdaňování a rozdílné sazby daní a akcízů1.
Přístup k daňové harmonizaci v rámci Evropské unie prošel od začátku
velkým vývojem. Na počátku byl pojem harmonizace ať už daní přímých či nepřímých
spojen s myšlenkou úplné harmonizace, tedy zahrnoval jak harmonizaci strukturální, tak
harmonizaci sazeb.
Pozdější snaha o praktickou implementaci odhalila nesmírnou složitost
především v oblasti daní přímých, danou zejména rozdílnou ekonomickou vyspělostí
jednotlivých zemí, rozdílnou inflací a nesmírně odlišnými strukturami v systémech
zdaňování.
Výše uvedené důvody vyvolaly změnu v přístupu k daňové harmonizaci a v
jejím chápání. Harmonizace začala být uvažována pouze v úzké souvislosti s vnitřním
trhem, tedy jako nástroj k odstraňování distorzních účinků nesjednocených daňových
ustanovení. Proto se daňová harmonizace

stala nutnou především v oblastech, ve

kterých odlišnost daňových předpisů omezuje fungování jednotného vnitřního trhu.
Z tohoto důvodu se nejdříve zaměřila pozornost na harmonizaci daní, které souvisí
s volným pohybem zboží a služeb, tedy zejména na akcízy a daň z přidané hodnoty.
Přímé daně v této souvislosti nepředstavovaly donedávna oblast, která by
vyžadovala

rozsáhlou harmonizaci. Výjimku ovšem tvoří daňová ustanovení, která

1

Akcíz – spotřební daň. V naší legislativě zcela chybně užíván, neboť kategorie spotřební daň je v daňové teorii
považována za kategorii nadřazenou, která zahrnuje nejen akcízy, ale i daň z přidané hodnoty (neboť i ta je daní
ze spotřeby) a ekologické daně. Pojem akcíz dále užívám v souladu s daňovou teorií, tedy ve významu daně
z minerálních olejů, piva, vína, alkoholu, tabáku a tabákových výrobků.
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způsobují daňovou diskriminaci či dvojí zdanění, což je překážkou jednotného
vnitřního trhu. Harmonizace v této oblasti je nesmírně složitá, neboť přímé daně
představují tradiční a hluboce zakořeněné sociální a politické preference jednotlivých
států. Bouřlivý ekonomický vývoj posledních let, rostoucí globalizace, technologické
změny, změny ve firemních strategiích, rozvoj nadnárodních společností a zejména
liberalizace kapitálových trhů, to vše jsou faktory, které velmi intenzivně ovlivnily a
ovlivňují oblast přímých daní a způsobují nutnost alespoň parciální harmonizace či
koordinace korporativního zdaňování a zdaňování kapitálu v rámci Evropských
společenství.
Česká republika stejně jako další nové členské státy musela před vstupem
provést řadu úprav daňové legislativy, implementovat směrnice a nařízení Evropské
komise, tak aby v oblastech (nepřímé daně, přeshraniční spolupráce podnikatelských
subjektů), které se dotýkají jednotného vnitřního trhu nejvíce, byla dosažena alespoň
částečná harmonizace.
Lze konstatovat, že k datu rozšíření Evropské unie byly harmonizační
požadavky na Českou republiku kladené v podstatě naplněny (i když v řadě oblastí si
Česká republika vyjednala výjimku, či alespoň přechodné období). Je nutné ovšem
podotknout, že některé změny legislativy byly překotně prováděny na poslední chvíli a
podnikatelským subjektům nebyl ponechán dostatečný čas na přizpůsobení se a vstřebání
změn, což výrazně přispělo k velké právní nejistotě a to zejména v oblasti daně z přidané
hodnoty. Paradoxně tedy určitou chvíli harmonizace v oblasti daně z přidané hodnoty pro
české podnikatelské subjekty neznamenala odstranění bariér na trhu, ale právě naopak
„jejich přechodné vytvoření“. Rok po implementaci změn lze ale konstatovat, že následné
novely zákona odstranily velkou část ustanovení, která svou nejasností vyvolávala právní
nejistotu.
Předkládaná doktorská disertační práce je jedním z výstupů řešení
grantového projektu GA ČR č. 402/02/1388 „Optimalizace daňového systému České
republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a
právního prostředí.“
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Cílem vědeckého zkoumání v obecné rovině je porozumět věcem,
okolnostem a dějům obklopujícím člověka. Jedním z hlavních poslání vědy je pomáhat
lidstvu interpretovat realitu, proto je třeba porozumět prostředí, ve kterém žijeme a které
nás obklopuje. Vědecké poznávání znamená postup od popisu zkoumaného jevu přes
jeho predikci až k vysvětlení. Deskripce umožňuje rozložit spektrum okolností, věcí a
událostí do srozumitelné polohy, popsat charakteristické znaky a prostřednictvím nich je
kategorizovat.
Praktickou úlohou vědeckého poznání je rovněž dokázat předvídat, neboť
z deskripce často přecházíme na zkoumání vztahů mezi jevy a jejich souvislostí. Zjištění
souvislostí mezi změnami dvou jevů významně obohacuje možnosti efektivního
přizpůsobování se prostředí a rovněž umožňuje efektivně přizpůsobovat toto prostředí
našim potřebám. Předvídáním pak překračujeme časovou hranici bezprostředního
okamžiku. Tato skutečnost umožňuje předem očekávat, plánovat a měnit jevy a
okolnosti, a to včetně vlastního chování.
Možnosti poznávání nejsou ohraničeny pouze predikcí, i když problematika
vývoje daňových soustav a jejich instrumentů včetně širokého okruhu problémů
týkajících se daňové konkurence, koordinace a harmonizace, je s predikcí důvodně
spojena. Porozumění věcem, okolnostem a dějům obklopujícím člověka zahrnuje nejen
deskripci a predikci, ale také vnímavé pozorování společných změn dvou nebo více
znaků. V této souvislosti je však třeba se ptát „proč“, neboť konstatování o těsnosti
vztahu není automaticky závěrem o příčině a následku. Proto je kromě využití
metodického přístupu k vyhodnocení problematiky daňové soutěže prostřednictvím
statistické analýzy ověřující hypotézu o přesunu daňového břemene z korporací na
fyzické osoby, věnována pozornost příčinám a následkům, které jsou identifikovány
především v části disertační práce orientované na výsledky, závěry a doporučení. Otázka
„proč“ se tedy týká hlavně hledání vysvětlení příčinných souvislostí. Podle mého soudu
je vysvětlení jedním z rozhodujících úkolů vědeckého poznávání.
Cílem disertační práce je přinést shrnující a utříděné poznatky o
problematice

harmonizace

daňových

soustav

v členských

zemích

Evropských

společenství, porozumět dosavadním přístupům k pojetí a mechanismu fungování daňové
harmonizace v souvislosti s vnitřním trhem a v návaznosti na nutnost uplatňování
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nástrojů na odstraňování distorzních účinků nesjednocených ustanovení v národních
daňových předpisech, která omezují fungování jednotného vnitřního trhu a způsobují, že
subjekty na tomto trhu působící nemohou požívat všech výhod, které by s jednotným
trhem měly být spojeny. Naznačený cíl disertační práce zahrnuje i návrh dalších opatření
v této oblasti tak, aby na druhé straně nebyly ohroženy funkční mechanismy jak
jednotného trhu, tak v globálním měřítku světového trhu, neboť v rámci ekonomického
vývoje a tržního klimatu je třeba sledovat problematiku konkurenceschopnosti a v rámci
ní i mechanismů daňové konkurence. Vzhledem k tomu, že vymezený cíl práce zahrnuje
řadu dílčích kroků k objektivizaci vědeckého poznání řešené problematiky, lze obecný cíl
disertační práce v rozvinuté podobě separovat do dílčích cílů, které je možné vymezit
následovně:
-

objektivní poznání vývoje názorů na problematiku harmonizace daní v rámci
Evropských společenství studiem tuzemské a zejména zahraniční literatury a
předpisů dotýkajících se předmětné problematiky,

-

identifikace faktorů ovlivňujících požadavky na parciální harmonizaci
daňových soustav a koordinaci korporativního zdaňování a zdaňování kapitálu
v rámci Evropských společenství,

-

vyhodnocení implementace legislativních změn v oblasti nepřímých daní a
naznačení potřeby jejich případné další harmonizace,

-

statistické testování hypotézy o přesunu daňového břemene z korporací na
fyzické osoby a vyhodnocení vzájemné závislosti časových řad výnosu z
výběru daně z příjmů fyzických osob a domácností a výnosu z výběru daně
z příjmů korporací s využitím matematicko-statistického aparátu (korelační
analýzou vč. testování alternativních hypotéz s využitím testovacího kritéria P
– value),

-

vymezení pozitivních a negativních stránek daňové soutěže,

-

poznání vývoje harmonizačního procesu týkajícího se akcízů včetně
identifikace předpokladu spontánního harmonizačního efektu,

-

identifikace změn v ekonomickém prostředí a jejich dopady na vývoj procesu
harmonizace korporativního zdaňování,

-

vymezení okruhu problémů vyplývajících z existence rozdílných účetních
systémů, které mají výrazný dopad na konstrukci základu daně z příjmů,
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-

posouzení nominální a efektivní sazby daně a možností strukturální
harmonizace včetně otevření prostoru pro spravedlivou daňovou soutěž,

-

posouzení role judikatury Evropského soudního dvora v procesu harmonizace
přímých daní v Evropských společenstvích,

-

deskripce a posouzení mechanismu fungování právních a daňových aspektů
tzv. Evropské společnosti (Societas Europaea - SE) a role SE v harmonizačním
procesu,

-

kvantifikace, identifikace a explanace problematiky efektivní sazby daně
z přidané hodnoty.

Uváděný okruh dílčích cílů disertační práce umožňuje zvýšit stupeň
objektivizace poznání zkoumané problematiky a na základě provedené analýzy
syntetizovat dosažené poznatky tak, aby bylo možné vymezit explanační a predikční
charakteristiky předmětného zkoumání. Cílem práce prioritně není formulovat
v souvislosti s harmonizací daňových soustav konkrétní doporučení pro daňovou politiku
České republiky, zejména v oblasti poskytování investičních pobídek v rámci procesu
daňové konkurence.
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Od 60. let 20. století začíná být ve všech vyspělých zemích a tedy i
v členských zemích Evropských společenství velmi intenzivně vnímána problematika,
která bývá v daňové teorii a praxi nazývána harmonizace daňových soustav.
Harmonizace daní je přizpůsobení daňových soustav zemí, které patří
k ekonomickému integračnímu seskupení tak, aby se konstrukce daní řídila stejnými
principy. Tento proces ovšem nepředpokládá stejné daňové sazby. (Encyklopedie
Diderot, Praha 1999).
Neumark (1962) konstatuje, že na poli nepřímého zdanění je explicitně
nutné harmonizovat daně z obratu a spotřební daně, neboť mohou představovat překážky
ve fungování společného trhu. Potřeba harmonizace daní přímých není tak silná, nicméně
autor opět zdůrazňuje nutnost harmonizace v těch oblastech, které by mohly způsobovat
překážky ve fungování společného trhu.
Dosser (1968) uvádí, že pozornost se upřela na potřebu harmonizace daní
nepřímých na společném trhu. Potíže, které pramení ze zcela rozdílné struktury
všeobecného nepřímého zdanění v různých členských zemích – kaskádový typ daně a typ
daně z přidané hodnoty – byly podrobně rozpracovány v Tinbergenově zprávě2. Bylo také
učiněno rozhodnutí o principu zdaňování: pro všeobecné daně z obratu byl stanoven
princip země původu, pro akcízy pak země určení.
Jak dále autor zdůrazňuje, existují dva hlavní kroky k realizaci společné
daně z přidané hodnoty. Prvním z nich je sblížení daňové struktury, druhým pak
harmonizace sazeb. V roce 1967 byly Radou ministrů přijaty dvě direktivy, které
umožnily detailní implementaci. První krok – strukturální harmonizace, měl
dokončen 1. ledna

být

1970. Druhým krokem, tedy harmonizací sazeb, byla pověřena

Evropská komise roku 1967. Stále ještě bohužel ale není jasné, kdy vstoupí v platnost
jednotná (společná) sazba daně.
Dle autora je pozornost na poli přímého zdanění směřována ke zdaňování
korporací, méně pak ke zdaňování individuálních příjmů. Jak autor zdůrazňuje, důležité
je harmonizovat daň z příjmu korporací, neboť kapitál je na rozdíl od práce vysoce
mobilním faktorem. Jako další důvod pro zvolený postup autor uvádí to, že daň
z individuálního příjmu nevstupuje do ceny výrobků a služeb. V případě zdaňování
2

Report on the Problems Raised by the Different Turnover Tax Systems Applied Within the Common Market,
1953.
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korporací bude aplikována podobná procedura jako u daní nepřímých, tedy nejprve
harmonizace strukturální a harmonizace sazeb až následně. Závěrem autor dodává, že
oblast akcízů bude harmonizována tak, aby byly odstraněny překážky, které by bránily
volnému pohybu zboží.
Van der Bijl (1991) uvádí, že problém harmonizace daní se stal aktuální
zejména v souvislosti se zavedením jednotného vnitřního trhu. Výše uvedené se týká
především oblasti nepřímého zdaňování, kde se plánuje zrušení fiskálních hranic od roku
1993. Zrušení hranic v oblasti nepřímého zdanění bude vyžadovat uvážlivé změny
v sazbách daní z přidané hodnoty a spotřebních daní dosud aplikovaných v členských
státech.
Současný systém daně z přidané hodnoty, který uvaluje daň na přeshraniční
transakce mezi jednotlivými členskými státy, bude muset být nahrazen systémem novým,
který již nebude obsahovat kategorii export či import mezi členskými státy, neboť by to
bylo v rozporu s jednotným trhem. Ačkoliv se toto opatření nezdá složité, ve skutečnosti
je politicky velmi obtížné jej prosadit, neboť nesmí být dotknuty rozpočtové příjmy
(plynoucí z výběru daně) jednotlivých členských států. Kromě výše uvedeného problému
existuje ještě další, a to výše a počet daňových sazeb aplikovaných členskými státy. Jako
řešení Evropská komise navrhla, že sazby by měly být redukovány na dvě, pro které by
byly stanoveny minimální limity.
Na poli přímého zdanění bylo od roku 1957 dosaženo jen málo. Svědčí to o
faktu, že harmonizace přímých daní má u členských států velice nízkou prioritu, neboť je
považována jako neakceptovatelný pokus o omezení fiskální suverenity. Ačkoliv
v minulosti Evropská komise věnovala nezměrné úsilí snahám o harmonizaci struktury,
sazeb a daňových základů u korporativní daně, vždy se tato snaha u členských států
setkala s odporem. Proto v dubnu 1990 Evropská komise veřejně ohlásila, že snahy o
harmonizaci v oblasti přímých daní se napříště zaměří na ta ustanovení korporativního
zdanění, která by mohla způsobovat mezinárodní dvojí zdanění, nebo která by mohla
vytvářet překážky v expanzi korporací na jednotném vnitřním trhu.
Závěrem autor dodává, že v budoucnu se může stát, že členské státy se
stanou vnímavější a nakloněnější ke globální harmonizaci korporativního zdanění, která
by mohla obsahovat omezení pro strukturu, sazby a základy daně.
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Hameakers (1993) konstatuje, že problém určité nechutě členských států
k daňové harmonizaci souvisí s fiskální suverenitou a strachem z jejího omezení. Daně
nejsou jen příjmem státního rozpočtu, ovlivňují také ekonomické a sociální klima v zemi.
V tomto ohledu je daň z přidané hodnoty zcela odlišná od přímých daní. Již
během 60. let spolupracovaly členské státy na harmonizaci systému daně z obratu, neboť
zavedení daně z přidané hodnoty mělo jasné výhody – zejména vysoký stupeň neutrality.
Daň z přidané hodnoty pro některé členské státy také znamenala zvýšení rozpočtových
příjmů. Zatímco v minulosti bylo možné upravovat sazby daně např. z rozpočtových
důvodů, dnes je tato možnost velice omezena. Důvodem je jednak přijetí direktivy o
minimálních sazbách a jednak fungování jednotného vnitřního trhu.
Autor upozorňuje na možnost tzv. spontánního harmonizačního efektu,
který může nastat, pokud je privátním spotřebitelům, vyjmutým osobám a skupinám se
zvláštním režimem dovoleno nakupovat tam, kde jsou ceny nejnižší z důvodu nejnižší
sazby daně. Tento fakt pak mezi sousedními zeměmi vede ke spontánní harmonizaci
sazeb daně z přidané hodnoty.
V oblasti přímých daní byly přijaty v roce 1990 po více než dvacetiletém
vyjednávání dvě směrnice a jedna konvence týkající se korporativního zdanění. Směrnice
o mateřských a dceřinných společnostech (The Parent-Subsidiary Directive) má za úkol
snížit rozdíly v daňových zákonech upravujících zdanění skupin korporací, působících
v národním měřítku a skupin korporací, působících v rámci Evropských společenství.
Druhá směrnice – směrnice o fúzích (The Merger Directive) – upravuje odklad daňové
povinnosti plynoucí z kapitálových výnosů při fúzi, rozdělení společnosti, převodu aktiv
a výměně akcií přes hranice v rámci Evropských společenství. Konvence by měla bránit
dvojímu zdanění, které by mohlo vzniknout při odlišné interpretaci principu
transferových cen různých zemí.
V dubnu roku 1990 vydala Evropská komise dokument pod názvem
Guidelines for Corporate Taxation (Průvodce korporativním zdaněním), ve kterém uvádí,
že daň z příjmu korporací bude harmonizována pouze v těch oblastech, které by
způsobovaly distorze na jednotném vnitřním trhu. Závěrem autor dodává, že
z ekonomického hlediska je nezbytný vysoký stupeň daňové harmonizace, neboť
náklady, které přináší fungování odlišných systémů, jsou příliš vysoké.
Zlámal (1994) zdůrazňuje, že daňová politika je velice citlivá složka vládní
politiky, neboť má vliv na státní rozpočet, tvorbu cen, ale i kupní sílu obyvatelstva. Při
vytvoření jednotného trhu tedy sblížení daňových sazeb v oblasti nepřímých daní patřilo
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k nejdůležitějším úkolům, neboť nešlo jen o odstranění překážek, ale také o harmonizaci
hlavního zdroje financování veřejných rozpočtů.
Jako první tedy bylo potřeba harmonizovat daně z obratu a spotřební daně.
Tato snaha je viditelná již od samého začátku procesu ekonomické integrace. V roce
1963 byla vypracována první zpráva – tzv. ABC zpráva, na jejímž základě vzniklo pět
směrnic. První směrnice z roku 1967 zavedla systém daně z přidané hodnoty, členským
zemím doporučila harmonizovat systémy nepřímého zdanění. Druhá směrnice
doporučovala, aby se předmětem daně staly veškeré dodávky zboží a poskytování služeb.
Další tři směrnice obsahovaly speciální režimy pro uplatnění druhé směrnice. Šestá
směrnice byla přijata v roce 1977 a zavazovala členské státy k harmonizaci obratových
daní.
V roce 1989 Komise pro daň z přidané hodnoty navrhla dvě pásma. Snížená
sazba 4 až 9% měla být aplikována na základní životní potřeby, druhá standardní sazba
14 až 20% . V červnu 1991 bylo odsouhlaseno sblížení těchto sazeb – pro základní sazbu
bylo stanoveno minimum 15%, pro sníženou pak 5% s účinností od roku 1993. Pro
nulovou sazbu bylo stanoveno přechodné období 1993-1996.
Od zavedení daně z přidané hodnoty byl aplikován princip země určení,kdy
je daň vybírána u firmy, které bylo zboží dodáno. V oblasti spotřebních daní byly
s platností od roku 1993 dohodnuty závazné minimální sazby

pro nejdůležitější a

nejvýnosnější daně – tedy pro daň z minerálních olejů, daň z cigaret a tabáku a daň
z alkoholu.
Přímé zdanění je oblastí, která velice často naráží na odpor k harmonizaci, a
z tohoto důvodu již mnoho snah o koordinaci v této oblasti ztroskotalo. Zdanění
korporací ovšem způsobuje ekonomické deformace, neboť ovlivňuje rozhodování o
umisťování finančních investic. Z výše uvedeného důvodu byl ustanoven v roce 1990 tzv.
Rudingův výbor, který se zabýval zejména otázkami, zda rozdílné zdanění způsobuje
deformace na vnitřním trhu, zda se dá čekat, že tyto deformace budou odstraněny
působením tržních sil, nebo zda bude třeba zásahu, a jaká opatření budou nutná pro
odstranění těchto deformací. Výbor zjistil, že díky národním opatřením se zdanění
korporací do určité míry sbližovalo. Důrazně však upozorňoval, že v žádném případě
nešlo o koordinování ze strany Evropské komise, ale o nezávislé opatření jednotlivých
národních vlád. Výsledkem provedených studií bylo několik doporučení. Jednalo se
zejména o doporučení odstranění diskriminačních a deformujících rysů daňových
předpisů jednotlivých zemí, dále o stanovení minimálních sazeb daně z korporací a
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společných zásad pro daňový základ a prosazení maximální transparentnosti všech
daňových stimulů poskytovaných členskými státy.
Závěrem autor zdůrazňuje, že by bylo předčasné hovořit o harmonizaci
v oblasti přímých daní, proto bylo navrženo provést přibližování ve třech etapách, do
konce roku 1994, během formování hospodářské a měnové unie a při završení
hospodářské a měnové unie.
Šrein (1997) konstatuje, že daňovou problematikou se zabývají již základní
smlouvy o založení Evropských společenství, a to v článcích 95 až 99. Článek 95
zakazuje členským státům uvalovat na dovážené výrobky vyšší, tedy znevýhodňující
daně, než jsou uvalovány na výrobky domácí. Článek 96 uvádí, že při vývozu výrobků do
jednotlivých členských zemí nesmí refundace daní převýšit objem daní, které byly
původně vybrány. Ustanovení o vývozu najdeme i v článku 98, který zakazuje nejen
zvýhodňování exportu do členských zemí formou úlev na přímých daních, ale také postih
importu do členských zemí daňovými opatřeními. Článek 99 ukládá Radě ministrů, aby
na základě doporučení Evropské komise přijala veškerá opatření, která jsou nezbytná pro
harmonizaci nepřímých daní, zejména v souvislosti se zabezpečením fungování
jednotného trhu.
Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci Evropských společenství je
uvažováno pouze o harmonizaci zákonů v oblasti nepřímých daní, nejedná se tedy ani o
unifikaci ani o společnou politiku v této oblasti. Rozdíly v sazbách nepřímých daní
vytvářejí rozdíly v úrovni reálných mezd, vytvářejí rozdílné ocenění nákladů
v jednotlivých zemích, což může vést k neefektivní alokaci výrobních faktorů.
Oblast přímých daní zůstává plně v kompetenci jednotlivých států,
Evropská unie v podstatě nemá možnost do této oblasti zasahovat. I zde se ovšem
v širším rámci jednotného trhu ukazuje nutnost koordinovat daně přímé, a to zejména
zdaňování kapitálu, aby nedocházelo k přelévání investic do států s výhodnějším
daňovým zatížením.
Závěrem autor dodává, že při snaze o koordinaci v oblasti daní přímých by
Komise měla vycházet z faktu, že členské státy nehodlají ustoupit od svých zavedených
systémů, a že odmítnou jakékoliv pokusy, pokud by ohrožovaly obvyklé daňové příjmy
rozpočtů a zájmy vlivných skupin.
Štěpánek (1997) poukazuje na fakt, že jsme ze strany Evropské unie
nabádáni k přiblížení našich daňových předpisů, i když v žádném případě nelze hovořit o
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jednotných západoevropských pravidlech, neboť existují různorodosti především
v oblasti terminologie, soustavy nástrojů, subjektů výběru, sazeb atd.
Na poli přímého zdanění fyzických osob existují rozdílnosti spíše
formálního rázu. V sedmi státech je pro daň z příjmů ze závislé činnosti uplatňována
zvláštní norma, jiné státy používají oddělenou normu pro výběr ve prospěch státu. Také
příspěvek na sociální zabezpečení či předpisy pro zaměstnavatele a zaměstnance jsou
v některých zemích upraveny samostatně.
Úprava daňových předpisů v oblasti daně z příjmů korporací je podstatně
méně sladěná. Problém je již v samotném termínu, neboť např. v Německu se tato daň
nazývá daň z průmyslu a obchodu, ve Španělsku jako daň z hospodářských aktivit. Také
samotný pojem korporace má v různých státech odlišný výklad, v Belgii se pod tímto
pojmem rozumí profesní sdružení, pojem společnost je chápán nejen jako podnikatelský
subjekt, ale také jako občanské sdružení s odlišným principem zdanění. Kromě výše
uvedených přímých daní existují v různých zemích také další daně, zaměřené dle druhů
příjmů nebo dle druhů činností, mnohdy bez rozlišení fyzických osob a korporací.
Majetkové daně představují ještě různorodější kategorii. Jsou uplatňovány
ve většině států pod nejrůznějšími názvy. Ve Finsku je to daň z kapitálu, ve Francii daň
z budov, v dalších státech daň z realit, nebo také daň z nemovitostí. V oblasti daně
dědické a darovací panují rozdíly především terminologické. Někdy jsou ovšem
kombinovány s předpisy o poplatcích, které jsou již převážně nepřímými.
Závěrem autor dodává, že největší snaha o harmonizaci směřuje do oblasti
daní spotřebních a daně z přidané hodnoty. I zde ovšem ale nacházíme velké odlišnosti
nejen v sazbách, ale i v osvobozujících výjimkách, nebo ve druzích zboží a služeb
zařazených do kategorie snížené sazby.
Kubátová (1998) spatřuje potřebu daňové harmonizace a koordinace
v souvislosti s rostoucí všeobecnou globalizací světa. Celosvětová globalizace vyvolává
snahu poplatníků snižovat své daňové zatížení v mezinárodním měřítku, což vyvolává
tzv. škodlivou daňovou konkurenci3 mezi státy. Tuto konkurenci označujeme škodlivou i
přes fakt, že faktor konkurence obecně za škodlivý nepovažujeme. V oblasti daní ovšem
konkurence nemůže zajistit efektivní alokaci zdrojů, neboť placení daní se neděje na
základě tržního principu – poplatník neobdrží za platbu daně protihodnotu. Oblastí,

3

Snaha přilákat do země daňové základy jako jsou důchody, obraty firem, úroky a dividendy prostřednictvím
výhodnějších daňových režimů (Kubátová, K. Harmonizace daní v Evropské unii. Daně,1998, IV, č.7-8, s. 2).
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kterou tato škodlivá konkurence ohrožuje nejvíce, jsou mobilní daňové základy, tedy
dividendy, úroky, příjmy korporací, atd.
Pojem

daňové

koordinace

autorka

označuje

jako

první

stupeň

mezinárodního sbližování daňových systémů. Je chápána jako nezbytný krok na cestě
k daňové

harmonizaci.

Daňová

koordinace

představuje

zejména

vytváření

multilaterálních schémat zdanění, v jejímž rámci jsou formována doporučení v
nejdůležitějších oblastech škodlivé daňové soutěže a doporučení pro smluvní vztahy
jednotlivých členských zemí.
Daňovou harmonizaci autorka chápe jako přibližování národních daňových
systémů a jednotlivých daní při dodržování společných pravidel. Harmonizace většinou
probíhá ve třech krocích: určení harmonizované daně, harmonizace daňového základu a
naposled harmonizace daňové sazby. Tento pojem ale nutně neznamená stejné daně, nebo
stejné vymezení základů daně čí sazeb daně, jde především o jejich přiblížení nebo
sladění.
Harmonizace daní v Evropské unii je úzce spjata se zavedením jednotného
vnitřního trhu. V současnosti má politika Evropské unie v daňové oblasti za cíl zejména
stabilitu daňové kapacity, úspěšné fungování jednotného trhu a podporu růstu
zaměstnanosti. Hlavními nástroji, které Evropská unie využívá pro koordinaci a
harmonizaci daní, jsou nařízení, která jsou závazná pro všechny členské státy a směrnice,
kde je rozhodnutí o aplikaci svěřeno do kompetence jednotlivých států a tudíž směrnici
nemusí přijmout všechny členské státy.
V oblasti harmonizace přímých daní doposud Evropská unie nezaznamenala
větší pokrok a po několika neúspěšných pokusech se od harmonizace v této oblasti
víceméně upustilo. Příčinou nezdaru je fakt, že členské země nejsou ochotny ustoupit od
svých zaběhnutých zvyklostí a jakoukoliv snahu o změnu chápou jako vměšování do
vnitřních záležitostí státu. Největší rozdíly panují v pojetí zisku, který je předmětem
daně. Zde proti sobě stojí dva zcela odlišné principy. První princip uplatňuje především
Velká Británie a Nizozemí – zde se účetní zisk značně liší od základu daně. Druhý
princip je uplatňován například v Německu, kde se účetní zisk v podstatě neliší od zisku
daňového.
Zcela naopak je tomu v oblasti daní nepřímých, kde již Evropská unie určitý
stupeň harmonizace prosadila. Tento fakt souvisí jednak se zavedením jednotného trhu,
což by bez určitého stupně harmonizace nebylo možné, jednak s větší ochotou států
k přizpůsobování v této oblasti. I zde ovšem existují faktory, které brzdí proces
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harmonizace. Jde například o výše sazeb daně z přidané hodnoty a jejich počet.
V některých státech nepřichází snížení vysokých sazeb v úvahu, neboť by došlo
k vážnému ohrožení rozpočtových příjmů. U spotřebních daní se jedná zejména o daně,
které se týkají národních zvyklostí. Proto se například tradiční producenti vína brání
zvyšování sazeb daně z této komodity.
V roce 1977 byla v Evropské unii nahrazena daň z obratu daní z přidané
hodnoty, která se tak stala jedinou všeobecnou daní ze spotřeby. Od té doby se návrhy na
stanovování základu a sazby měnily. V současnosti je základ daně jednotně vymezen jako
každý prodej zboží a služeb, s výjimkou kapitálových statků, finančních a právních
služeb, u nichž lze stanovit základ daně jen obtížně. Existuje také výčet zboží a služeb,
které jsou od daně osvobozeny. Původně byl jako cíl harmonizace vymezen přechod
z principu země určení na zemi původu. Tento princip ovšem vyžaduje zavedení jednotné
sazby, neboť jinak by se prodávalo jedno zboží s různými sazbami daně, podle toho,
odkud by pocházelo. Z výše uvedených důvodů tedy k zavedení tohoto principu ještě
stále nedošlo. V oblasti spotřebních daní nesmí v členských státech s účinností od roku
1994 existovat jiné spotřební daně než daň z minerálních olejů, tabáku, piva a vína.
Výjimku ovšem tvoří daně, které nejsou překážkou pro jednotný vnitřní trh.
Monti (1998) zdůrazňuje, že daně představují klíčový faktor působící na
ekonomický růst a vytváření pracovních míst. Dále uvádí, že důsledkem toho členské
státy volají po další koordinaci v daňových oblastech. Autor spatřuje další vývoj daňové
koordinace zejména v přesouvání části daňového břemene z práce na jiné zdroje, např.
kapitál, spotřebu nebo energii. Dle citovaného autora redukce daňového zatížení práce, ať
již prostřednictvím redukce vládních výdajů nebo prostřednictvím přesunu na jiné daňové
základy, není sama o sobě dostatečná ke zvýšení zaměstnanosti a proto tvrdí, že je nutné
ji implementovat spolu s dalšími opatřeními. Autor konstatuje, že cílem takové daňové
politiky není jen zabránit překážkám na trhu práce, které vyplývají z daňových systémů,
ale také stát se součástí širšího procesu strukturálních a ekonomických reforem
zaměřených na eliminaci bariér na trhu práce.
Tykvová (1998) se zabývá problémem, zda úsilí Evropské unie o
harmonizaci daní není jen pokusem o omezení suverenity jednotlivých států. Autorka
upozorňuje, že proti harmonizaci hovoří zejména fakt, že struktura a výše daní odpovídá
specifickým podmínkám jednotlivých zemí a při harmonizaci by tedy nemohly být
zohledněny. Dalším důvodem je prospěšnost daňové soutěže, neboť tato zabraňuje
nadměrnému růstu státní byrokracie. Harmonizace daní by tuto soutěž omezila, což by
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vedlo k vysokým daním. Jako poslední důvod autorka uvádí, že právě daňová soutěž
mezi jednotlivými systémy vede ke sbližování a není tedy nutné se o to pokoušet uměle.
Z empirických zkušeností ovšem víme, že v současné době naopak soutěž
mezi jednotlivými státy vede ke zvyšování daňové zátěže a státních deficitů. Sbližování
daňových systémů (na bázi soutěže, nikoliv harmonizace) má ovšem také neblahé
důsledky. Jde zejména o nadbytečné zdaňování nemobilních a nedostatečné zdaňování
mobilních faktorů. Příkladem může být zdanění kapitálu (mobilní faktor), které velice
pokleslo, zatímco zdanění práce (méně mobilní) se zvýšilo. Daňová soutěž také vede
k nevhodné struktuře vládních výdajů, neboť vlády se snaží přilákat mobilní kapitál tím,
že poskytují nejrůznější pobídky a podpory.
V současnosti harmonizace daní v Evropské unii nezaznamenala větší
posun, pouze v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřebních daní bylo dosaženo určitého
pokroku. Daně přímé ovšem zůstávají i nadále zcela v pravomoci jednotlivých států.
Snaha o harmonizaci nepřímých daní byla spojována především s bariérami jednotného
vnitřního trhu. Ovšem již po jeho zavedení bylo jasné, že se harmonizace v této oblasti
nepodaří. Z tohoto důvodu tedy Evropská unie musela ustoupit od plánu zavést princip
zdanění dle země původu a zůstat u principu zdanění dle země určení.
Boss (1999) konstatuje, že v Evropě již mnoho let existují politické záměry
harmonizovat daňové sazby. V oblasti zdanění kapitálových příjmů se daňová soutěž
velice často zdá být škodlivá, neboť v současnosti se mezinárodní kapitál stal vysoce
mobilním faktorem. Není tajemstvím, že většina zemí redukuje sazbu daně
z kapitálových příjmů, aby přilákala kapitál nový, nebo neztratila kapitál již v zemi
alokovaný.
Autor dále uvádí, že pokud by se měla daňová soutěž stát ostrou, jak
někteří pozorovatelé tvrdí, měli bychom brát v úvahu argumenty ve prospěch daňové
soutěže na místo harmonizace. Pokud v procesu daňové soutěže dochází ke snižování
sazeb, snižují se příjmy státních rozpočtů a vládní výdaje musí být redukovány. Tato
skutečnost zabraňuje plýtvání nebo neefektivnímu chování ve veřejném sektoru.
Závěrem autor konstatuje, že daňová soutěž by mohla pomoci najít lepší
daňové systémy. Naopak daňová harmonizace by zřejmě dle citovaného autora vedla
v Evropské unii k vyšším daním.
Congdon (1999) uvádí, že členové Evropské unie obhajují daňovou
harmonizaci v rostoucím jednotném „Evropském státě“ nikoliv daňovou soutěž mezi
suverénními národními státy na volném trhu. Dále autor varuje, že úplná harmonizace
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daní v rámci Evropské unie by mohla vyústit ve speciální daň z bohatství navrženou tak,
aby vyrovnávala mzdové náklady. To by pak dále mohlo vést ve všech evropských
ekonomikách k dalšímu posunu směrem k práci s nižší produktivitou.
Cunha (1999) konstatuje, že ačkoliv jednou z částí ekonomické unie zcela
jistě bude dosažení určitého stupně konvergence daňového systému, Smlouva o
Evropském společenství4 o této problematice nepojednává. Autor uvádí, že článek 99
Římské smlouvy obsahuje ustanovení, které je nutné v zájmu rozvoje vnitřního trhu
přijmout v daném časovém limitu. Jedná se především o ustanovení, která se týkají
harmonizace legislativy v oblasti daní z obratu, akcízů a jiných forem nepřímého
zdanění5. Takový způsob harmonizace autor považuje za nezbytný pro zajištění
fungování vnitřního trhu.
Gangemi (1999) upozorňuje, že Fiskální výbor provedl detailní studii na
téma zdanění vkladů. V této komparativní studii byla provedena analýza rozdílů ve
zdanění příjmů z dividend a úroků v rámci členských zemí Evropské unie, ale i Polska,
Švýcarska, České republiky, Slovinska a Slovenska. Výsledkem studie je zjištění, že
harmonizace těchto daní je nezbytným elementem pro vytvoření jednotného evropského
trhu.
Dle autora je hlavní pozornost na poli nepřímého zdanění věnována
iniciativě SLIM (jednodušší legislativa pro vnitřní trh). V této souvislosti byla vytvořena
pracovní skupina složená z expertů patřících k administrativám jednotlivých států a
z představitelů profesních organizací, kterých se relevantní legislativa týká. Tento tým
zvažuje návrhy na zjednodušení a harmonizaci legislativy vztahující se k dani z přidané
hodnoty. Dle autora by měla být pozornost věnována obzvláště konkrétním návrhům na
zjednodušení, harmonizaci a zejména implementaci do právních řádů jednotlivých
členských zemí.
Smith (1999) konstatuje, že vysoké sazby daní v Evropě jsou hlavní
příčinou toho, že Evropská unie trpí dlouhodobou nezaměstnaností 10,5%. Tato situace je
důvodem k velmi pečlivému zvažování daňové harmonizace v rámci EU.

4

Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství, tzv. Římská smlouva z roku 1957, je jednou
ze tří zakládajících smluv (společně s tzv. Pařížskou smlouvou o založení Evropského společenství uhlí a
oceli – 1951, a tzv. druhou Římskou smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii –
1957).
5
Smlouva samotná neobsahuje žádná ustanovení o společné politice, ale spíše malý počet ustanovení, které
by měly v budoucnu umožnit realizaci snah o harmonizaci.
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V Evropské unii má harmonizace dlouhou historii, neboť první kroky byly
učiněny již v roce 1969. Za nejvýznamnější posun v této oblasti je považováno stanovení
minimální sazby 15% u daně z přidané hodnoty.
Některé členské země v současnosti považují nízké sazby daní za ekvivalent
ilegální státní pomoci. Argumentují faktem, že neexistuje fundamentální rozdíl mezi
přímou podporou nebo granty a nízkým zdaněním. Pokud bychom výše uvedené
aplikovali v minulosti, mělo by to dalekosáhlé následky. Autor uvádí například Irsko,
které by se bez aplikace nízkého korporativního zdanění zcela jistě nestalo „keltským
tygrem“. Podobně autor popisuje i případ kandidátských zemí, které musí zaplatit vstupní
poplatek do Evropské unie v podobě přizpůsobení svých výhodných daňových režimů.
Autor upozorňuje, že tvrzení o nutnosti harmonizace ať již z důvodu
jednotného trhu nebo evropské měnové unie, je mylné. Tento názor autor zastává i přes
fakt, že velké rozdíly v sazbách daně z přidané hodnoty mohou způsobit distorze na trhu,
že silné společnosti mohou donutit členské země k tzv. „daňové válce“, která by velice
rychle způsobila posun v daňovém zatížení směrem ke zdaňování osobních příjmů. Dle
citovaného autora ovšem výše uvedené není dostatečným argumentem pro harmonizaci.
Argumenty proti harmonizaci autor uvádí na příkladech. Prvním z nich je
fakt, že v USA existují značné rozdíly ve zdanění mezi jednotlivými státy, ačkoliv jde o
území s daleko vyšší integritou, než jaká panuje v Evropské unii. Dalším příkladem je
Irsko, které i přes výrazně nižší zdanění než v ostatních státech nezpůsobuje přesun
ekonomických aktivit z jiných zemí.
Závěrem autor uvádí, že za současné politické a ekonomické situace by
harmonizace zcela jistě způsobila sbližování úrovně veřejných výdajů a zdanění, která již
byla stanovena zeměmi s velkým podílem státu na ekonomických aktivitách. Daňová
soutěž by ovšem dle autora měla zcela opačný efekt. Postupně by vyústila v tlak na země
s vyšším zdaněním, aby redukovaly zdanění a veřejné výdaje6.
Bolkestein (2000) uvádí, že na poli nepřímého zdanění je nutný vysoký
stupeň harmonizace, neboť je jasné, že nepřímé daně mohou tvořit překážku volnému
pohybu zboží a poskytování služeb na jednotném trhu Evropské unie. Kromě výše
uvedeného autor upozorňuje, že nesoulad v oblasti nepřímých daní může způsobovat
překážku soutěži na trhu.

6

Autor uvádí, že mnoho evropských zemí se potýká s neefektivností ve sféře veřejných výdajů, a právě
daňová soutěž je dle autora prostředkem, který by tuto skutečnost pomohl odstranit.
- 21 -

3. Přehled o současném stavu řešené problematiky

Autor dále konstatuje, že na poli přímého zdanění existují aspekty, které
vyžadují pouze velmi omezenou koordinaci či harmonizaci. Členské státy EU necítí
potřebu harmonizovat přímé daně, pokud ovšem nezpůsobují diskriminaci, dvojí zdanění
nebo naopak nezdanění. Na členské státy je kladen požadavek, aby eliminovaly daňové
překážky, které omezují fyzické osoby a společnosti, které si přejí pracovat nebo
podnikat na jednotném vnitřním trhu.
Závěrem autor dodává, že v zájmu dosažení rovnováhy v daňové politice
Evropské unie je nutné, aby byla věnována pozornost také zájmům daňových poplatníků.
Výše uvedená skutečnost tedy znamená nutnost zaměřit se na eliminaci překážek, které
znemožňují požívání základních svobod vyplývajících z Římských smluv.
Kučerová (2000) popisuje, že přímé daně a tedy především daně důchodové
a daně z kapitálu jsou v jednotlivých státech Evropské unie velmi odlišné, což umožňuje
nekalou konkurenci na vnitřním trhu a zvyšuje nebezpečí daňových podvodů.
Dále autorka uvádí, že na poli nepřímého zdanění není jen snaha o
koordinaci jako u daní přímých, ale že se zde ukazuje nutnost harmonizace, neboť
nepřímé daně vstupují do ceny produktů, které vstupují na jednotný vnitřní trh.
Minčič (2000) upozorňuje, že důsledná harmonizace daně z přidané
hodnoty představuje pro členské země Evropské unie fiskální riziko. Toto riziko
způsobené rozdílností vzájemných platebních bilancí a sazeb daně může v jednotlivých
zemích výrazně vychýlit daňové příjmy národních rozpočtů (pokud daň z přidané
hodnoty zůstane jako příjem národních rozpočtů).
Široký (2000) uvádí, že již Římský pakt z roku 1957 v článcích 95-98
obsahoval prvky daňové harmonizace a koordinace členských zemí. Původně Evropská
unie předpokládala, že se budou harmonizovat daně přímé i nepřímé. Ovšem po několika
nezdařilých pokusech o harmonizaci daně z příjmu korporací, zůstávají tyto daně plně
v kompetenci jednotlivých členských zemí.
Naopak, pozornost se zaměřila na harmonizaci daní nepřímých, neboť bez
sbližování by nebylo možno naplnit jeden ze základních pilířů Evropské unie – volný
pohyb zboží přes hranice. Harmonizaci v této oblasti řeší direktiva Rady ministrů č.
92/77, která stanovuje, že od roku 1997 smí členské země používat jen jednu základní
sazbu daně z přidané hodnoty a jednu či dvě sazby snížené, to ovšem ale v praxi není
naplněno. Dále direktiva stanovuje, že základní sazba musí dosahovat minimálně 15% a
snížená sazba nesmí být nižší než 5%.
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Závěrem autor dodává, že se daňová legislativa v Evropské unii neustále
vyvíjí, a proto je třeba ji sledovat zejména v souvislosti s harmonizací daňové soustavy
České republiky a je nutné tyto změny promítnout do novelizace daňových zákonů.
Jak zdůrazňuje Vašutová (2000), harmonizace v oblasti spotřebních daní,
jako části daní nepřímých, v Evropské unii ve srovnání s harmonizací daní přímých,
výrazně pokročila. Většina členských států cítí nutnost přizpůsobit se potřebám
jednotného trhu – tzn. umožnit volný pohyb zboží.
Autorka však podotýká, že i přes existenci výše uvedených důvodů, které
upozorňují na potřebu alespoň částečného přizpůsobení, ještě stále v některých členských
státech panuje v oblastech akcízů neochota přizpůsobit se. Tento stav úzce souvisí
s neschopností potlačit své národní zvyklosti. Jedná se např. o spotřební daně z vína
v zemích tradičních producentů nebo spotřební daně z whisky ve Velké Británii.
Jak uvádí Bolkestein (2001), spolu s vývojem jednotného vnitřního trhu
musí jednotlivé členské státy eliminovat v daňové oblasti překážky, se kterými se
setkávají podnikatelé, kteří by chtěli volně podnikat na evropském trhu. Evidentními
překážkami jsou, zejména po zavedení měnové unie, rozdílné systémy zdanění.
Existují tři směry, kterými se může daňová politika ubírat. Jedná se o
daňovou koordinaci, daňovou harmonizaci daňovou soutěž. Autor se domnívá, že na poli
nepřímého zdanění je nutný vysoký stupeň harmonizace, neboť tyto daně podstatným
způsobem ovlivňují pohyb zboží a služeb na jednotném vnitřním trhu.
Ovšem v oblasti přímého zdanění panuje zcela jiná situace. Autor
zdůrazňuje, že v oblasti zdaňování osobních příjmů nepanuje potřeba jakékoliv
harmonizace, pouze s výjimkou situace, kdy by rozdílná ustanovení mohla vést
k diskriminaci, dvojímu zdanění, či naopak k nechtěnému nezdanění.
Autor upozorňuje na existenci tzv. přechodné zóny v oblasti přímého
zdaňování mobilních faktorů. Jedná se především o daň z příjmu korporací a zdaňování
finančního kapitálu, neboť tyto mohu mít přímé efekty na jednotný vnitřní trh. Tato část
daňového systému vyžaduje ze strany členských států zvýšenou koordinaci. Autor zde
zdůrazňuje, že cílem Komise není zavedení jednotné evropské sazby daně z příjmu
korporací.
Daňovou soutěž autor chápe jako nástroj k dosažení efektivnosti veřejných
výdajů jednotlivých členských států, neboť nutí státy poskytovat „nejlepší služby za
nejnižší ceny“. Upozorňuje ovšem taktéž na fakt, že daňová soutěž může být škodlivá,
pokud negativně narušuje schopnost členských států financovat veřejné služby.
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Fialková (2001) zdůrazňuje, že cílem Evropské komise není harmonizace,
ale koordinace a přibližování. Komise se již spíše zaměřuje na zjednodušení a zejména
modernizaci současných systémů, jejich lepší aplikaci a na administrativní spolupráci.
V oblasti daně z příjmů korporací Evropská unie uvažuje o zavedení
minimálního zdanění v rozmezí 18 až 20%, ovšem současně by byla jednotlivým
členským státům ponechána pravomoc tuto sazbu zvýšit. Toto ustanovení by tedy plně
respektovalo princip subsidiarity, neboť by byla zachována suverenita států při
rozhodování o jejich daňových systémech. Diskutována jsou také další opatření, týkající
se zejména vytvoření jednotných definic základních pojmů, jako jsou např. daňový
základ, odpisy, rezervy, atd.

Dalším, velice důležitým opatřením je nahrazení

dvoustranných smluv o zamezení dvojího zdanění smlouvami multilaterálními, což by
mělo zabránit diskriminaci a byrokratickým překážkám. Komise rovněž klade větší důraz
na spolupráci mezi jednotlivými finančními správami v boji s daňovými úniky.
Na poli zdaňování korporací a dividend stále přetrvávají rozdílná pravidla
ve zdaňování. Mezi největší rozdíly můžeme zařadit zdanění příjmů z prodeje akcií a
podílů, zdanění skupin společností, daňové zacházení se ztrátou a užíváni metody LIFO
při oceňování zásob. V této oblasti Evropská unie ještě stále hledá souhrnné řešení, které
je jediným způsobem, jak tyto rozdíly odstranit.
Fourcans (2001) konstatuje, že Komise doporučila koordinaci opatření
proti škodlivé daňové soutěži v Evropě. Jejím cílem je redukce stále existujících distorzí
na jednotném evropském trhu.
Autor zdůrazňuje, že bez harmonizace zdanění se mohou objevit problémy
vedoucí k suboptimální daňové rovnováze. Daňová soutěž dle autora může mimo jiné
způsobit rozpočtové problémy a nemusí být dosaženo vyrovnaného rozpočtu.
Sedmihradský (2001) uvádí, že důvodem pro harmonizaci daní byl vznik
jednotného evropského trhu a především pak zrušení fiskálních hranic, které si vynutilo
změnu v technice výběru daní uvalovaných na zboží a služby. V této souvislosti autor
upozorňuje na vznik problému daňové konkurence, kterou mohou uplatňovat některé
země.
Ačkoliv je harmonizace daní v Evropské unii velice diskutované téma,
v posledních letech na tomto poli nebylo přijato rozhodnutí, které by znamenalo
výraznější posun kupředu. Důvodem je fakt, že daně jsou významným nástrojem
hospodářské politiky a zejména přerozdělování.
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Závěrem citovaný autor dodává, že se v Evropské unii v současné době
zcela mění přístup k daňové harmonizaci. Komise spolu se skandinávskými zeměmi a
Británií zastávají názor, že není nutná úplná harmonizace daní, spíše upozorňují na
nutnost odstraňování takových ustanovení v daňové oblasti, která vážně narušují jednotný
trh.
Aujean (2002) podotýká, že z hlediska rozdílných daňových systémů a
zejména preferencí jednotlivých členských států není harmonizace nutná ani vhodná.
Pokud se ovšem na harmonizaci podíváme v mezinárodním kontextu, můžeme
konstatovat, že daňová koordinace mezi členskými státy přispívá k větší koherenci pozic
členských států v mezinárodních fórech, jako je např. OECD.
Autor dále dodává, že i tam, kde není nutná harmonizace, musí členské státy
respektovat principy zakotvené ve Smlouvě o založení Evropské unie – tedy volný pohyb
zboží, služeb, osob a kapitálu a zejména princip nediskriminace. Právě k dodržování
těchto základních principů je nutná koordinace, zejména v oblastech přeshraničních
aktivit, dvojího zdanění a zabraňování diskriminaci.
Gabaglio (2002) se domnívá, že je třeba urychleně provést reformu daně z
příjmů korporací. Uvádí, že sice bylo dosaženo stability celkových daňových příjmů,
ovšem za cenu postupného přesouvání daňového břemene na méně mobilní faktory jako
je práce. Daňové systémy tedy nejenže nepodporují zaměstnanost, ale jsou i sociálně
nespravedlivé. Škodlivá daňová soutěž by tedy dle autora měla být potlačena a pro
systém korporativního zdanění, zdaňování kapitálu a ekologické daně by měla být
zavedena jednotná úprava na úrovni Evropské unie.
Hamburger a Lewis (2002) uvádí, že téma harmonizace v Evropské unii se
stává velmi aktuálním a to zejména v oblasti přímého zdanění. Cílem Komise je
v současnosti snížit rozdíly v jednotlivých daňových systémech, které by mohly odradit
potencionální investory, zabránit členským státům v poskytování investičních pobídek
zahraničním investorům a zjednodušit celoevropské aktivity korporací. Komise se tedy
snaží nadnárodním korporacím nabídnout možnost podnikat na jednotném trhu, který
nabízí určitou formu daňové harmonizace s přijatelnou efektivní sazbou daně a s výrazně
sníženými vyvolanými náklady zdanění.
Levin a Lannoo (2002) ve své studii uvádí, že současná podoba
korporativního zdaňování je velice komplexní, ovšem na druhé straně nákladná. Tato
nákladnost spolu s evropskou integrací roste. Autoři se domnívají, že decentralizovaný
systém zdaňování zvyšuje možnost, že stupeň regulace a zabezpečení veřejných služeb
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budou v souladu s preferencemi občanů. A co více, je také velmi účinnou ochranou před
nadměrným daňovým zatížením. Decentralizované zdaňování umožňuje daňovou soutěž
mezi jednotlivými státy, což v konečném důsledku udržuje výši zdanění zhruba na stejné
úrovni. Decentralizace ovšem může být i taková, že začne způsobovat distorze v
ekonomickém chování subjektů (např. ovlivňuje rozhodování o umísťování investic).
Za ideální scénář řešení v oblasti korporativního zdaňování autoři rozhodně
nepovažují zavedení jednotné daňové sazby. Nejlepší řešení spatřují v zavedení tzv.
jednotného základu daně z příjmů korporací, na jehož základě by se zdaňovaly zisky
společností. Členské státy by tak byly i nadále schopny daňové soutěže, ovšem pouze na
základě rozdílných daňových sazeb.
Ruding (2002) zdůrazňuje nutnost reformovat systém korporativního
zdaňování. Hlavním důvodem je existence bariér v oblasti daně z příjmu korporací na
jednotném vnitřním trhu. Vývoj této oblasti ukázal, že tradiční nástroje, které Komise
užívala k prosazování směrnic, selhaly, neboť vyžadují jednomyslný souhlas. Právě tento
je příčinou velmi pomalé koordinace. Navrhuje tedy, aby Komise napříště prosazovala
koordinační ustanovení prostřednictvím nelegislativních nástrojů, které nevyžadují
jednomyslnost.
Sedmihradský (2002) považuje za největší překážky pro jednotný trh
skutečnost, že podniky, které mají dceřinné společnosti v jednotlivých členských státech
Unie, pracují s patnácti odlišnými daňovými systémy a pravidly pro určování základu
daně. Ačkoliv jsou transferové ceny dle legislativy všech členských států založeny na
principu nezávislých cen, v řadě případů neexistují nebo nemají ekonomické
opodstatnění. Navíc požadavky jednotlivých daňových správ na dokumentaci použité
ceny se značně liší. Proto se často stává, že daňová správa jiného státu často uplatní jinou
cenu a rozdíl zdaní. Takto vzniklému dvojímu zdanění by měla zamezit dohoda o
arbitrážním řízení při nápravě převodních cen.
Sedmihradský (2003) uvádí, že ačkoliv legislativa tzv. Evropské
společnosti byla přijata již v roce 2001, dosud vyvolává více otázek než odpovědí.
Zejména není jasné, jak bude Evropská společnost zdaněna a jak bude rozdělován zisk
mezi jednotlivé státy, ve kterých bude působit. Tento problém by měla vyřešit jednotná
pravidla pro daň z příjmů. Evropská komise tedy hodlá harmonizovat základ daně
z příjmů právnických osob, což by ušetřilo evropským nadnárodním korporacím značné
administrativní náklady. Evropská unie se tedy tímto modelem přiblíží USA, kde jsou
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pravidla pro stanovování základu daně jednotné, stejně tak jako federální sazba, ale
jednotlivé státy ještě navíc vybírají svou státní daň.
Van der Hurk (2003) upozorňuje, že se Evropská unie stále více přibližuje
k harmonizaci. Významnou roli v tomto posunu sehrává Evropský soudní dvůr a jeho
rozsudky a to zejména v oblasti přímého zdanění. V posledních letech se týkaly zejména
zdaňování přeshraničních aktivit. Ze všech rozsudků vyplývá, že Smlouva o Evropských
společenstvích zakazuje všeobecně členským státům zdaňovat transakce rozdílně
v případě domácí a zahraniční dceřinné společnosti. Toto pravidlo by mělo být striktně
dodržováno, neboť jeho porušování je také v rozporu s principem svobody založení, které
je taktéž součástí Smlouvy o Evropských společenstvích.
Verrue (2003) zdůrazňuje, že rostoucí globalizace klade na daňovou
politiku nové nároky. Domnívá se, že daňové systémy by jednak měly být vysoce
flexibilní, tak aby mohly držet krok s celkovým vývojem, na druhé straně by si ovšem
měly zachovat jednoduchost, aby nevyvolávaly dodatečné náklady. Dalším požadavkem,
který autor klade na systémy zdanění, je transparentnost, která by měla zajišťovat, aby
„správná daň byla placena ve správnou dobu na správném místě“.
Feyerbaden, Nagler a Kieniger (2004) konstatují, že jednotlivé členské
země stále mají vlastní pravidla, dle kterých zdaňují residenty. To způsobuje, že se
korporace kromě vyvolaných nákladů zdanění7, způsobených rozdílnými systémy
přímého zdanění, setkávají také s bariérami přeshraničního obchodu, a to zejména
s nerovnými podmínkami pro residenty a non-residenty ve stejných situacích, neexistencí
možnosti přeshraničního zápočtu daně a ztráty, atd.
Ačkoliv je členským zemím v daňových záležitostech ponechána národní
suverenita, národní ustanovení musejí být konzistentní s právem Evropské unie. Dle
evropského práva je tedy členské zemi ponecháno právu stanovit daňovou sazbu, ale tato
sazba se musí vztahovat ve stejné míře na domácí i přesharniční operace. Pokud se však i
přes výše uvedené stane, že je některý subjekt diskriminován, může se tento obrátit na
Evropský soudní dvůr, jehož rozhodnutí je pro členské státy závazné. Efektem závaznosti
rozhodnutí Evropského soudního dvora tedy není harmonizovat, nýbrž zabraňovat
diskriminaci.
Jonas (2004) upozorňuje, že je nutno co nejrychleji uvést do praxe jednotný
harmonizovaný základ daně z příjmů korporací. Hlavní význam tohoto kroku spatřuje ve

7

Compliance costs of taxation.
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snížení vyvolaných nákladů zdanění. V oblasti sazeb daně navrhuje ponechat daňovou
konkurenci, neboť při jednotné konstrukci základu daně by měla být efektivní.
Zdůrazňuje, že výše daňové sazby není hlavním faktorem při rozhodování společností o
umístění kapitálu, je jen jedním z celé řady faktorů.
Persoff (2004) zdůrazňuje, že nadnárodní korporace a vlády jednotlivých
členských států se v současnosti setkávají se stále výraznějším vlivem práva evropské
unie na národní systémy korporativního zdaňování. Klíčovou roli v tomto procesu autor
připisuje Evropskému soudnímu dvoru, který svými rozsudky „válcuje“ mezinárodní a
národní daňové principy fungující několik dekád. Dle autora je tedy jasně viditelné, že
Evropský soudní dvůr rozšiřuje svou působnost ve vymahatelnosti evropského práva i na
oblast daňovou, která tradičně byla v kompetenci jednotlivých členských států.
Oblast harmonizace daní lze sledovat také v dokumentech, které jsou
publikovány Komisí. Tytu dokumenty mapují nejrůznější oblasti daňové harmonizace a
proto považuji za nutné se o nich zmínit.
Podle evropského dokumentu označeného SEC (96) 487 je kladen důraz na
fakt, že na poli daňové koordinace existuje velký kontrast mezi potřebami a doposud
přijatými rozhodnutím. Při daňové koordinaci v Evropské unii se lze setkat se dvěma
hlavními

překážkami - s pravidly procesu rozhodování a s nedostatkem všeobecné

perspektivy, která by ukazovala na ekonomické a sociální nevýhody při nepřijmutí
rozhodnutí. Opakované selhání při snaze o dosažení vývoje v oblasti daňové koordinace
přispělo nejen k distorzím na jednotném trhu, ale i ke generování nezaměstnanosti a
především pak k erozi daňových základů.
Závěrem dokument uvádí, že Komise se bude snažit řešit každý problém
individuálně – tzn. že tam, kde je to nutné, bude navržen určitý stupeň harmonizace,
v ostatních případech budou užity vhodnější nástroje.
Publikace

Eurostat

(1997)

uvádí,

že

v současné

době

zdanění

v jednotlivých členských zemích dosáhlo výše asi 40% hrubého domácího produktu.
Protože jde o velkou sumu vládních příjmů, jejich výběr má na ekonomiku rozhodný vliv.
Při analýze ekonomických efektů zdanění je nejprve nutné analyzovat strukturu daňových
systémů.
Daňové systémy jednotlivých členských zemí se velice liší a tudíž je krajně
obtížné provádět jakákoliv jejich srovnání. Rozdíly ve zdanění se v jednotlivých
členských zemích stávají důležitými pro investice, zaměstnanost, spotřebu a rozhodování
o uložení dočasně volných peněžních prostředků. Publikace závěrem uvádí, že je z výše
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uvedených důvodů nutné sestrojit jednotný rámec, dle kterého by mohly být srovnány
heterogenní daňové systémy jednotlivých členských zemí. Bez tohoto rámce by nebylo
možné v oblasti daňové politiky Evropské unie přijímat jakákoliv rozhodnutí.
Dokument European Communities (2000) považuje zdanění za nástroj
ekonomické regulace, který může být užit pro ovlivňování spotřeby, přílivu kapitálu či
organizačního uspořádání společností. Aby mohl být založen jednotný trh, musí daně
splňovat podmínku neutrality. Z tohoto důvodu Evropská unie nahradila existující daně
z obratu daní z přidané hodnoty, ačkoliv je členským zemím dovoleno zavést si vlastní
sazby (jsou stanoveny pouze minimální a maximální sazby).
I přes fakt, že si Evropská unie do budoucna stanovila nové priority, její
hlavní cíle zůstávají stejné – zajistit, aby daňové politiky jednotlivých členských států
neměly negativní efekt na jiné členské státy.
Odpovědnost za daňovou politiku v Evropské unii leží na členských státech,
které mohou část pravomocí delegovat na regionální či lokální úroveň. To ovšem závisí
na administrativní a konstituční struktuře vlády. Cílem Evropské unie není standardizovat
národní systémy povinných daní a příspěvků, ale jednoduše zajistit, aby tyto systémy
byly kompatibilní nejen navzájem, ale i s cíli Evropské unie.
Podle závěrů uvedených v materiálu COM (2001)260 final je daňová
politika Evropské unie v posledních letech úzce spojena s vývojem vnitřního trhu,
evropskou měnovou unií a bližší ekonomickou integrací.
Dokument dále uvádí, že absence společné politiky na poli přímého zdanění
a fakt, že daňové návrhy byly diskutovány izolovaně a ne v kontextu širší politiky
Evropské unie, vedl k potřebě dalšího vývoje daňové koordinace v rámci Evropské unie,
kterou vyjádřila Evropská komise v dubnu 1996 na neformálním mítinku ve Veroně.
Důvodem pro zrevidování daňové politiky Evropské unie je také rostoucí globalizace
ekonomiky a výrazný technologický vývoj ovlivňující povahu ekonomických aktivit.
Z pohledu Evropské komise je nezbytný vysoký stupeň harmonizace
nepřímých daní, neboť pro správně fungující vnitřní trh je nutné, aby spotřební daně a
daň z přidané hodnoty byly efektivní a plně odrážely potřeby společností a spotřebitelů.
Současná strategie v této oblasti je zaměřena především na zjednodušení, modernizaci a
vyšší jednotnost při aplikaci současných ustanovení.
Evropská komise zdůrazňuje, že na oblast přímých daní má největší vliv
globalizace. Při odstraňování daňové soutěže by mělo být vzato v úvahu, že kooperace na
poli daňové politiky není zacílena na jednotné daňové sazby, ale spíše na redukci distorze
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na jednotném trhu zejména z pohledu stimulujícího ekonomického růstu a zvýšení
mezinárodní konkurenceschopnosti. Zdanění osobních příjmů je třeba koordinovat tak,
aby bylo zamezeno dvojímu zdanění nebo právě naopak neúmyslnému nezdanění.
Závěrem dokument zmiňuje fakt, že při tvorbě cílů daňové politiky Evropské unie by měl
být brán v úvahu i proces rozšiřování.
V dokumentu COM (2003)726 final se Evropská komise zabývá existencí
bariér na jednotném vnitřním trhu v oblasti korporativního zdaňování. Zdůrazňuje, že
existence patnácti odlišných systémů korporativního zdaňování společnostem jednak
způsobuje dodatečné náklady, ale zejména jim neumožňuje plně využívat výhod, které
plynou z podnikání na jednotném vnitřním trhu. Navíc, ekonomické prostředí
v posledních letech prošlo obrovský vývojem, na což by měla reagovat

daňová

legislativa.
Komise zde uvádí, že je nezbytné v oblasti harmonizace korporativního
zdaňování i nadále užívat tzv. two track (někdy také twin track) strategie. Tato strategie
sleduje několik cílů současně. Prvním, krátkodobým cílem, by mělo být zavedení tzv.
zdaňování v domácí zemi, které by mělo pomoci odstranit překážky, se kterými se
setkávají zejména malé a střední podniky. V dlouhodobém horizontu ale Komise počítá
s prosazením směrnice, která by harmonizovala základ daně z příjmů korporací.
Závěrem Evropská komise podotýká, že klíčem k dosažení alespoň
dostačujícího vývoje v oblasti
nezbytné, co nejrychleji

ekonomického růstu a vytváření pracovních míst, je

provést v rámci Evropské unie reformu korporativního

zdaňování.
Postoj Evropské komise k problematice harmonizace daně z přidané
hodnoty je tématem dokumentu COM(2003)614 final. Evropská komise zde uvádí, že
zavedením směrnice č. 2001/4/EEC by se mělo podařit odstranit strukturální nerovnosti a
deformaci hospodářské soutěže v určitých sektorech, neboť směrnice stanovuje, že do 31.
prosince 2005 musí členské státy začít respektovat minimální hranici pro standardní
sazbu daně ve výši 15%.
Evropská komise původně v oblasti daně z přidané hodnoty plánovala jako
cílový stav princip země původu a současný princip země určení byl považován pouze za
přechodný stav, v podstatě vynucený okolnostmi (neschopností harmonizovat sazby daně
z přidané hodnoty). Přesto však v závěru Evropská komise připouští, že zavedený systém
se osvědčil, zejména proto, že při odlišných daňových sazbách zaručuje daňovou
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neutralitu – tzn. že členským zemím umožňuje stanovit výši daňové sazby tak, aby
nezpůsobovala soutěžní deformace a přesuny společností poskytujících služby.
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4. Teoreticko – metodologický přístup
4.1.

Vědecké metody jako prostředky poznání
V rámci teoreticko-metodologického přístupu k řešení zadané problematiky

byl uplatněn postup, který zahrnuje metody, kterých se zpravidla využívá u vědeckých
prací zaměřených na ekonomickou problematiku. Součástí vědeckých prostředků
zkoumání je rovněž vědecký vyjadřovací jazyk a testovací procedury navazující na
matematicko-statistické metody zkoumání. V disertační práci byly uplatněny metody
vědecké práce, z nichž převážná většina má charakter metod abstrakce, konkretizace,
zobecnění, indukce, dedukce, hypotézy, deskripce, klasifikace, komparace, analogie,
analýzy, syntézy a explikace. Prostřednictvím vědeckých metod a dalších teoretickometodologických nástrojů vědy lze získat ucelený systém informací.
Vědecké metody mají převážně empirickou povahu, která je dána opíráním
se o data, přičemž manipulace s těmito daty vedou kromě jiného k jejich porovnávání a
ke zevšeobecňování společných znaků.

4.1.1 Indukce
Indukce je metodou, která znamená postup od jednotlivých dat k jejich
zevšeobecnění, jde tedy o cestu od konkrétního, bezprostředně daného k abstraktnímu,
zevšeobecňujícímu. Indukce je zároveň nástrojem kauzální analýzy, protože umožňuje
formulovat nejen pravidla, principy a zákonitosti, ale příčinné vysvětlení jevů. Ukazuje
se, že základní procedury zjišťování kauzálně příčinných vztahů jsou postaveny na
induktivním usuzování. Indukce představuje nástroj vědeckého poznání umožňující
překračovat v poznání hranice bezprostředně daných věcí a jevů. Pravdivost induktivního
závěru ovšem není absolutní, jen více či méně pravděpodobná, i když jsme k poznání
dospěli na základě nepopiratelných faktů a objektivních dat. Tato část nejistoty pramení
z komplexnosti a bohatosti světa, kdy teorie induktivně zobecňuje z dostupných a
ověřených dat i data, jež z různých důvodů ověřena a dostupná nebyla. Metoda indukce
umožnila zejména využití statistických dat o stavu a vývoji objemu výběru daně z příjmu
fyzických osob a domácností, a daně z příjmů korporací ke zevšeobecnění poznatků
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vyplývajících z testování hypotézy o přesunu daňového břemene z korporací na fyzické
osoby.

4.1.2 Dedukce
Dedukce jako metoda vědeckého poznání znamená opačný postup než
metoda indukce. Vychází se od všeobecného a hledají se cesty, jak teorii potvrdit nebo
jak vyvrátit induktivně získané tvrzení. Ověřujeme specifická tvrzení a předpoklady,
které z něho logicky vyplývají. Tyto specifické předpoklady nazýváme deduktivně
vyvozené hypotézy a postup od všeobecného výroku k formulování specifických
důsledků tohoto výroku dedukcí. Metoda dedukce byla využita zejména při studiu
tuzemských a zahraničních pramenů týkajících se vývoje názorů a směrnic souvisejících
s problematikou daňové harmonizace, soutěže a koordinace. Na jejich základě byly
konstruovány a v rámci predikce a kauzálních souvislostí implementovány do návrhu na
směrování dalšího vývoje harmonizačního úsilí induktivně získaná tvrzení.

4.1.3 Hypotéza
Hypotéza je výrok o vztazích mezi zkoumanými proměnnými a obsahuje
implikace pro ověřování těchto vztahů. Hypotéza musí být formulována v podobě, v níž
je testovatelná. Hypotéza, kterou není možné testovat, resp. přímo ověřovat, nemá pro
vědu žádný bezprostřední význam. Hypotéza je netestovatelná tehdy, když obsahuje
pojmy, které jsou vágní, nejasné, příliš všeobecné nebo mnohovýznamové nebo pokud
nějaký jev vysvětlujeme tímtéž jevem nebo skutečností. Metoda testování hypotézy byla
v disertační práci uplatněna v rámci statistické analýzy v tzv. základní podobě (H0),
definované s cílem jejího zamítnutí na 5 % hladině významnosti v podobě výroku
„daňová soutěž není škodlivá, nedochází k přesunu daňového břemene z korporací na
fyzické osoby, časové řady jsou nezávislé“, přičemž proti základní hypotéze je stavěna
alternativní hypotéza (H1) prezentovaná výrokem „daňová soutěž je škodlivá, dochází
k přesunu daňového břemene z korporací na fyzické osoby, časové řady jsou závislé“.
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4.1.4 Analýza
Prostřednictvím metody analýzy lze identifikovat vlastnosti zkoumaných
jevů a jejich strukturu. Hloubka a rozsah ekonomické, funkcionální a statistické analýzy
byly dány dostupností dat, která byla k tomuto účelu k dispozici. I přesto byla metoda
analýzy uplatněna v disertační práci poměrně frekventovaně. Výrazné její uplatnění je
zejména v kapitole 3., pojednávající o přehledu současného stavu řešené problematiky,
v rámci níž bylo analyzováno spektrum individuálních názorů odborníků na problematiku
daňové koordinace a harmonizace, a dále byly analyzovány jednotlivé směrnice s
problematikou daňové harmonizace související. Využití metody je evidentní rovněž při
vyhodnocování statistických dat o vývoji ukazatelů týkajících se výběru daně z příjmu
fyzických osob a domácností a daně z korporací, a v této návaznosti rovněž na
předpoklady a závěry testovací procedury. Metoda analýzy je předmětem zájmu
disertační práce i v části subkapitoly pojednávající o harmonizaci nepřímých daní včetně
harmonizačního procesu týkajícího se konkrétně daně z přidané hodnoty a akcízů. V
neposlední řadě byla rovněž využita v subkapitole o harmonizaci přímých daní s návrhem
čtyř možných variant harmonizace systému korporativního zdaňování, přičemž v rámci
tohoto návrhu již byly získané poznatky syntetizovány a návazně byla tedy uplatněna
metoda syntézy.

4.1.5 Syntéza
Syntéza je postupem poznání, které je uplatňováno při rozboru jednotlivých
objektů zkoumání vyúsťujícím v konstrukci sjednocovacího charakteru. Jak již bylo
uvedeno, poznání syntetického charakteru bylo uplatněno při návrhu možných variant
harmonizace systému korporativního zdaňování, ke kterým patří zejména varianta
zdanění v domácí zemi, společný konsolidovaný základ daně, evropská korporativní daň
nebo povinný harmonizovaný základ daně. Metoda syntézy je však protkána téměř všemi
kapitolami disertační práce, neboť získané poznatky jsou důvodně syntetizovány tak, aby
umožnily vyšší stupeň objektivizace poznání.

- 34 -

4. Teoreticko – metodologický přístup

4.1.6 Deskripce a klasifikace
Metoda deskripce je základní metodou, která umožňuje přesnou identifikaci
a popis zkoumaných jevů a skutečností, zarámování jejich struktury a utřídění informací
prostřednictvím klasifikace tak, aby bylo dosaženo vyššího stupně přehlednosti a
strukturovanosti jednotlivých informačních bází. Uplatnění metody deskripce a
klasifikace je de facto prvním úkolem v rámci vědeckého bádání, neboť je třeba primárně
zjistit charakteristiku elementů, které tvoří předmět našeho zkoumání. Popis umožňuje
identifikaci charakteristických znaků okolností, věcí a událostí a jejich následnou
klasifikaci v rámci kategorizace. V disertační práci je metoda deskripce základní páteří
vědecké práce, která při vhodně voleném uspořádání informací umožňuje lépe poznat a
identifikovat zkoumané jevy. Metoda deskripce byla v disertační práci využita téměř ve
všech kapitolách a má přímou návaznost na dílčí cíle vymezené v kapitole 2. Využití
metody klasifikace je evidentní především v uspořádání statistických dat a jejich
implementaci do tabulkových přehledů a grafických znázornění (viz subkapitola 5.2).

4.1.7 Komparace
Metoda komparace umožňuje přispět k vědeckému poznání prostřednictvím
srovnání jednotlivých jevů a procesů. V disertační práci byla uplatněna metoda
komparace především při srovnávání názorů významných odborníků na vývoj
harmonizačního a koordinačního úsilí v Evropské unii, dále pak při porovnávání sazeb
daně z přidané hodnoty v jednotlivých evropských zemích, které dokumentují
neschopnost Evropské komise implementovat do praxe směrnici č. 92/77/EEC. V
neposlední řadě byla užita při srovnávání dvou účetních systémů, které mají rozdílný vliv
na konstrukci základu daně z příjmů korporací. K významným výsledkům přispělo
využití metody komparace při srovnávání nominálních a efektivních sazeb korporativní
daně a rovněž při srovnávání výnosů daně z přidané hodnoty v % HDP8, spotřeby vlády a
soukromého sektoru v % HDP a standardních, snížených a efektivních sazeb daně
z přidané hodnoty. Z těchto komparací vyplynuly významné závěry, které přispěly
k naplnění stanovených cílů disertační práce.

8

Hrubý domácí produkt.
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4.2.

Metodický přístup ke statistické analýze
Statistická analýza ověřující hypotézu o přesunu daňového břemene

z korporací na fyzické osoby (domácnosti) se opírá o vzájemnou závislost dvou časových
řad:
•

výběr daně z osobních příjmů fyzických osob a domácností,

•

a výběr daně z příjmů korporací.

Hypotézu (H0) definujeme s cílem jejího zamítnutí, negativně a testujeme na
5% hladině významnosti. „Hladina významnosti je pravděpodobnost chybného zamítnutí
hypotézy, která je ve shodě se skutečností.“ 9 Proti základní hypotéze stavíme hypotézu
alternativní (H1):
H0: Daňová soutěž není škodlivá, nedochází k přesunu daňového
břemene z korporací na fyzické osoby, časové řady jsou nezávislé;
H1: Daňová soutěž je škodlivá, dochází k přesunu daňového břemene
z korporací na fyzické osoby, časové řady jsou závislé.

Vlastní korelační analýza časových řad je specifická problematikou
zdánlivých, klamných korelací. Zdánlivé závislosti vznikají působením procesů
v reálném čase, přičemž se tyto procesy vyvíjejí stejným směrem, i když spolu logicky
nemohou souviset. Příčinou je existence autokorelací („korelace mezi jednotlivými
hodnotami (pozorováními) časové řady“)10 v časové řadě. Na straně druhé ale mezi
časovými řadami můžeme vzájemný zjistit velmi těsný vztah.
Hypotézu, zda analyzovaná časová řada obsahuje zdánlivé, klamné
závislosti, ověřuje Durbin-Watsonův test autokorelace. „Proti nulové hypotéze o
nezávislosti náhodných poruch stavíme alternativní hypotézu tvrdící, že náhodné poruchy
jsou závislé.“11 Testové kritérium, DW statistika12 je definována následovně:

∑
DW =

n
t =2

(et − et −1 ) 2
n

∑t = 2 et

9

2

(1)

Minařík B. Statistika II. pro ekonomy a manažery. Brno: MZLU, 1998, s.84-99, ISBN 80-7157-197-0.
Hindls, R. Hronová, S. Novák I. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Praha: Management Press, 2000,
s.163-166, ISBN 80-7261-013-9.
11
Seger, J.; Hindls, R. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 345-346,
ISBN 80-7187-058-7.
12
Hodnoty DW statistiky se pohybují v intervalu <0;4>, v případě neexistence autokorelací v časové řadě kolem
hodnoty 2, přímá závislost je vykazována hodnotou 0, nepřímá závislost hodnotou 4.
10
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kde e jsou rezidua vstupující do testu o nezávislosti vykazující vlastnosti náhodné složky,
bílého šumu.
DW statistika je testována na 5% hladině významnosti. Pro očištění
reálných korelací v časové řadě od korelací zdánlivých, je nejčastěji používána technika
detrendování13 a statistické filtry14. Pro jednoduchost detrendování předpokládejme
časovou řadu aditivního typu:

yt = Ty ,t + ε y ,t
xt = Tx ,t + ε x ,t

(2)

pro t=1,2,....n, kde pro dané t značí yt empirickou hodnotu časové řady, Ty,t hodnotu
trendové složky a εy,t hodnotu náhodné složky (pro druhou časovou řadu analogicky).
Pří regresní analýze prokládáme empiricky zjištěné hodnoty funkčními
křivkami na základě metody nejmenších čtverců. V analýze byly použity následující typy
regresních funkcí:
(1) y´= a + b*t

(lineární funkce);

(2) y´= a + b*t + c*t2
(3) y´= ea + b * t

(kvadratická funkce);

(exponenciální funkce).

(3)
(4)
(5)

Označme posloupnost odhadů trendových hodnot symboly T´x a T´y, při
očištění časových řad od další náhodné závislosti, odstranění autokorelací budeme
vycházet z odhadů náhodných složek, reziduí:
ex = xt − T ´x
ey = yt − T ´y

(6)

Použitím statistických filtrů pro další očištění dochází bohužel nejen
k eliminaci zdánlivých závislostí, ale také k transformaci dat, kdy jsou struktury určitého
charakteru buď zesíleny, zeslabeny nebo potlačeny. Použití různých filtrů je přímo
závislé na schopnostech analytika a na jeho subjektivních závěrech. Mnohdy neexistuje
inverzní transformace, která by byla schopna z filtrovaných dat plně rekonstruovat data
primární. Dochází tak nutně ke ztrátě informací, důležitých pro další analýzu. Dále proto
od statistických filtrů abstrahuji a použiji jinou metodu15.

13

Detrendování bylo v této analýze provedeno lineárním, kvadratickým a exponenciálním trendem
identifikovaným pro každou časovou řadu individuálně.
14
Cipra, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha: SNTL, 1986, s. 178 – 212;
15
Použitá Box – Jenkinsova metodologie je založena na modelech přenosových funkcí a modelech na principu
filtrů, jejichž identifikace probíhá podle předem objektivně definovaného postupu.
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Výsledkem očištěné časové řady by měla být rezidua, vykazující vlastnosti
náhodné složky, vlastnosti bílého šumu16. Pokud je analyzovaná časová řada
stacionární17, lze s ohledem na požadavky analýzy použít Box-Jenkinsovu metodologii,
identifikovat procesy AR a MA, modelující autokorelace a parciální autokorelace mezi
daty v časové řadě. Autoregresní proces AR je v podstatě lineární kombinací klesajících
geometrických posloupností a sinusoid různých frekvencí s geometricky klesajícími
amplitudami. Nechť B je operátor zpětného posunutí a yt stacionární stochastický proces,
pak autoregresní model řádu p AR(p) má tvar
yt = φ1 yt −1 + ... + φ p yt − p + at

(7)

pomocí operátoru zpětného posunutí

φ ( B) yt = at

(8)

kde

φ ( B) = 1 − ∑ j =1φ j B j
p

(9)

je autoregresní operátor. Proces klouzavých průměrů řádu q značený MA(q) je definován
jako:
yt = at − θ1at −1 − ... − θ q at −q

(10)

a pomocí operátoru zpětného posunutí
yt = θ q ( B )at

(11)

kde operátor klouzavých průměrů je

θ q ( B) = 1 − θ1B − ... − θ q B q .

(12)

Protože bílý šum at z procesu MA(q) lze vyjádřit také ve tvaru:
(1 − θ1B ) −1 yt = at

(13)

můžeme tvar procesu AR(p) definovat pomocí Box-Jenkinsovy reprezentace, proces
MA(q) označit za invertibilní k procesu AR(p) a definovat smíšený tvar procesu
ARMA(p,q):

φ ( B) yt = θ q ( B)at
16

(14)

Pokud mají náhodné složky nulové střední hodnoty, konstantní rozptyly a jsou párovně nezávislé, označujeme
je za bílý šum.
17
Stacionarita časových vyjadřuje „ustálenost“ chování časové řady. Slabá stacionarita je definována
stochastickým procesem s konstantní střední hodnotou, rozptylem a kovarianční strukturou nezávislou v čase.
Test stacionarity časových řad byl proveden pomocí periodogramu, autokorelačních a parciálních
autokorelačních funkcí. Problematikou stacionarizace časových řad se blíže zabývá např. Arlt, J. Moderní
metody modelování ekonomických časových řad. Praha: Grada Publishing, 1999, 312 s., ISBN 80-7169-539-4.
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což je podstata Box-Jenkinsovy metodologie a její schopnosti modelovat autokorelační
závislosti v časové řadě.
Pokud rezidua vytvořená očištěním časové řady smíšeným procesem
ARMA(p,q) prokáží na základě Durbin-Watsonova testu nepravděpodobný výskyt
zdánlivých závislostí, jsou využita pro vlastní analýzu závislosti časových řad. Korelační
analýza využívá Pearsonova koeficientu produktivního momentu korelace (r) měřícího
intenzitu, sílu lineární závislosti mezi dvěma proměnnými x a y:18

r=

SS xy

(15)

SS xx SS yy

kde SSxx a SSyy jsou součty průměrných čtvercových odchylek kolem aritmetického
průměru (rozptyly) a SSxy je kovariancí obou znaků. Hypotéza o korelačním koeficientu
je následně statisticky testována na 5% hladině významnosti hypotézou o nezávislosti
proti její alternativní hypotéze:
H0 : r = 0

(16)

H1 : r ≠ 0

4.3.

Vymezení pojmu harmonizace
Ačkoliv je v současnosti pro sbližování daňových soustav jednotlivých

členských států Evropské unie užíván nejčastěji termín daňová harmonizace, výklad
tohoto termínu v daňové teorii není jednotný.

Musgrave (1967) uvádí, že harmonizace by měla být chápána jako proces
přizpůsobování národních fiskálních systémů společným ekonomickým cílům.

Dosser (1973) daňovou harmonizaci chápe spíše jako daňovou koordinaci
mezi jednotlivými státy v procesu integrace (ať již jde o měnovou či ekonomickou unii),
tedy jako konzultační proces v oblasti přizpůsobování daňových systémů.

Rounds (1992) navrhuje používat pojem harmonizace v situacích, kdy jsou
odstraňovány rozdíly ve zdanění v jednotlivých státech buď jejich vzájemnou kooperací,
nebo federální vládní politikou.

18

Koeficient korelace, pohybující se v intervalu <-1;1> měří sílu lineární závislosti mezi každým párem dat
daných proměnných.
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Hitris (1994) uplatňuje na harmonizaci širší úhel pohledu, definuje dva
přístupy. Prvním je tzv. sblížení, jehož výsledkem je stav, kdy všechny země mají stejný
daňový systém. Druhým přístupem je pak tzv. fiskální rozdílnost, která dovoluje každé
zemi užívat vlastní daňový systém jako nástroj k dosahování hlavních ekonomických
cílů. Fakt, že autor dospěl ke dvěma rozdílným výkladům pojmu, jej vede k závěru, že je
nutné dále zkoumat pojem harmonizace.

Kubátová (1998) pod pojmem daňová harmonizace rozumí přibližování a
přizpůsobování národních daňových systémů při dodržování společných pravidel.
Harmonizace jednotlivých daní dle autorky probíhá ve třech fázích:
•

zvolení daně, kterou je nutno harmonizovat;

•

harmonizace daňového základu;

•

harmonizace daňové sazby.

Dle autorky harmonizace daně nutně neznamená stejné daně, stejné
vymezení základů a sazeb daně; díky politickým důvodům jde spíše o jejich sladění a
přiblížení. Autorka opět spojuje harmonizaci zejména se společným trhem a jeho
fungováním.

Simon (2000) definuje pojem harmonizace daní jako proces odstraňování
bariér a rozdílností mezi

členskými zeměmi Evropských společenství. První část

definice, tedy odstraňování bariér, úzce souvisí s jednotným trhem a v podstatě znamená,
že zboží a služby, které vstupují na jednotný trh, by neměly být fiskálně diskriminovány
oproti domácímu zboží a službám. V druhé části pak pojmem rozdílnost upozorňuje, že
význam pojmu harmonizace by měl spočívat ve sbližování a standardizaci. Kompletní,
nebo také celková harmonizace dle autora znamená, že každý stát má stejný daňový
systém – tedy že každý stát má stejné daně, které uvaluje na stejné daňové základy (tj.
zboží a služby). Výše uvedené by také ovšem dle autora mělo znamenat, že ve všech
státech bude uvalována stejná sazba daně.
Autor dále analyzuje možné významy pojmu daňová harmonizace, bere
v úvahu nejrůznější souvislosti – např. uvalované daně, daňové základy, sazby daně a
zejména způsob daňové administrativy. Na základě těchto souvislostí pak autor dospěl
k názoru, že harmonizaci můžeme rozdělit do několika stupňů.
Stupně harmonizace:
•

v každé zemi rozdílné daně;

•

některé daně „evropské“, některé daně národní;
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•

ve všech zemích stejné daně.

Stupeň harmonizace daní, kdy jsou ve všech zemích rozdílné daně, můžeme
dále následovně rozdělit na situace, kdy:
•

neexistují smlouvy o zamezení dvojího zdanění, neexistuje spolupráce
na administrativní úrovni a tudíž nejde o harmonizaci;

•

existují smlouvy o zamezení dvojího zdanění, existuje i další
spolupráce na administrativní úrovni, v tomto případě jde o tzv.
mírnou harmonizaci.

Při stupni harmonizace, kdy země užívají pro některé daně společná
ustanovení a pro jiné daně ustanovení národního charakteru užíváme pojem dílčí

harmonizace.
Stupeň harmonizace, kdy jsou ve všech zemích uplatňovány stejné daně,
můžeme dále následovně členit na situace, kdy jsou:
•

rozdílné daňové základy a rozdílná administrativa, zde pak hovoříme
o tzv. nominální harmonizaci;

•

stejné daňové základy.

Při stejných daňových základech rozlišujeme další dílčí situace, kdy jsou
aplikovány:
•

•

rozdílné daňové sazby, zde potom mluvíme o :
-

harmonizaci základů daně;

-

standardizaci daní, které nejsou řízeny centrálně;

stejné daňové sazby, v tomto případě mluvíme o:
-

celkové standardizaci;

-

standardizaci daní, které nejsou řízeny centrálně.

V daňové teorii se lze také setkat s pojmem celková harmonizace. Tato
celková harmonizace je výsledkem harmonizace strukturální19 a harmonizace sazeb.
Dále je dle mého názoru také možno chápat harmonizaci jako proces (tedy
prostředky k dosažení daného cíle) i výsledek (samotnou harmonizaci legislativy)
současně. V rámci procesu harmonizace v Evropských společenstvích je jako cíl
definováno zavedení jednotného trhu a jeho hladké fungování20.
Budeme-li tedy harmonizaci považovat za prostředky, jimiž lze dosáhnout
jednotné trhu, můžeme pak dále rozdělit harmonizaci na:
19

Jedná se o harmonizaci struktury daňového systému.
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• pozitivní,
• negativní.

Pozitivní harmonizaci představují směrnice, nařízení a jiné legislativní
nástroje, které užívá Evropská komise k prosazování harmonizace samotné. Pozitivní
harmonizace znamená, že ve všech členských státech platí stejná pravidla. Jedná se tedy o
nejlepší způsob dosažení fungujícího jednotného trhu. V současnosti je ovšem pro
Evropskou komisi velmi nelehké postupovat cestou pozitivní harmonizace, neboť tato
vyžaduje jednomyslnost21.

Negativní harmonizace je výsledkem činnosti Evropského soudního
dvora22, kdy jsou činěna opatření v národních daňových systémech na základě daňové
judikatury ESD, nikoliv na základě směrnic či nařízení. Dle mého názoru nelze ovšem
negativní harmonizaci považovat za harmonizaci v pravém slova smyslu, neboť nevytváří
stejná pravidla pro všechny členské státy (na základě judikatury je nařízeno odstranit
dané ustanovení pouze členskému státu, který je účastníkem daného případu). Dále také
v judikatuře ESD není stanoveno, jakým způsobem má být daňové ustanovení změněno,
proto výsledkem negativní harmonizace nikdy nemůže být stav, kdy ve všech členských
zemích platí stejná pravidla. Negativní harmonizace tedy nemůže sloužit jako

prostředek k dosažení harmonizace, neboť nestanovuje shodné postupy pro její
dosažení. Navrhování harmonizačních pravidel znamená totiž přijímat politická
rozhodnutí, což není úkolem ESD. Evropský soudní dvůr nemůže nahradit ani Evropskou
radu ani Evropskou komisi.
S ohledem na aktuální vývoj v oblasti harmonizace lze dle mého názoru
definovat harmonizaci přímou a nepřímou. Přímou harmonizací rozumím klasický
harmonizační proces, který se snaží harmonizovat daňová ustanovení přímo
prostřednictvím daňových směrnic. Nepřímou harmonizací rozumím snahu dosáhnout
harmonizace určitého daňového ustanovení prostřednictvím jiných oblastí práva – např.
obchodního. Tuto nepřímou harmonizaci lze vysledovat v oblasti korporativního
zdaňování, kde stále více začíná být viditelná snaha o harmonizaci daňového základu
prostřednictvím harmonizace účetnictví (povinnost účtovat dle IFRS23) a obchodního
práva.
20

Viz článek 93-94 Smlouvy o Evropských Společenstvích.
Pozitivní harmonizace je prosazována prostřednictvím legislativních nástrojů (směrnice, nařízení, atd.) a přijetí
těchto opatření je podmíněno jednomyslností.
22
European Court of Justice, dále jen ESD.
23
International Financial and Reporting Standards.
21
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Vztáhneme-li tedy definici harmonizace na proces probíhající
v Evropských společenstvích, pak lze harmonizaci chápat jako mechanismus, jehož
pomocí jsou odstraňovány taková daňová ustanovení, která buď vytvářejí překážky
ve fungování jednotného vnitřního trhu nebo deformují hospodářskou soutěž.
V souladu s přístupem Hitrise (1994) a Kubátové (1998) tedy není cílem
harmonizace dosažení „jednotné daňové soustavy“, ale spíše přiblížení a sladění
jednotlivých soustav.
V této souvislosti považuji za nutné zmínit i pojem daňová koordinace,
která představuje první stupeň mezinárodního postupu ke sblížení daňových systémů.
Jedná se především o vytváření bilaterálních či multilaterálních schémat zdanění za
účelem omezení arbitrážních obchodů, jak uvádí Kubátová ( 1998). Podle Širokého

(2003), jsou v rámci těchto smluv vydávána doporučení k novelizaci daňových zákonů a
to zejména v oblastech škodlivé daňové konkurence. Úkolem daňové koordinace je také
snaha o vzájemnou výměnu dat daňových rezidentů jednotlivých států.
Daňová koordinace neprobíhá pouze v Evropských společenstvích nebo
zónách volného obchodu, ale také v mezinárodních organizacích jako je OECD
(Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) či MMF (Mezinárodní měnový fond).
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5. Výsledky práce
5.1.

Daňová konkurence, koordinace a harmonizace
V Evropských společenstvích se o potřebě harmonizace začíná mluvit již od

počátku integračních snah, tedy od 60. let. Prvotní postoje k harmonizaci byly velice
ambiciózní, plánem byla nejen strukturální harmonizace, ale také harmonizace sazeb.
Později, po částečném selhání implementace, se o harmonizaci začalo uvažovat pouze
v úzké spojitosti s jednotným vnitřním trhem a jeho hladkém fungování.
I přes výše uvedené neustále dochází k názorovým střetům, zda je pro
Evropská společenství jako celek, ale i jednotlivé členské země, výhodnější zachovat
daňovou soutěž či se snažit o harmonizaci.
Prvním faktorem hovořícím proti harmonizaci daní v Evropských
společenstvích je potřeba maximální fiskální autonomie. V souvislosti s měnovou unií
totiž začala být role národních centrálních bank velice omezena, neboť jejich pravomoci
převzala Evropská centrální banka. Pro zásahy do ekonomiky tedy členským zemím
zbyly nástroje fiskální, a proto by tedy jejich užívání mělo být maximálně autonomní, aby
se státy měly možnost vyrovnávat s ekonomickými šoky. Z tohoto důvodu není
harmonizace žádoucí, neboť ta omezuje fiskální politiku z hlediska příjmů rozpočtu

Tykvová (1998).
Dalším, dle mého názoru ještě důležitějším důvodem k negativnímu
stanovisku k harmonizaci je fakt, že daňové sazby odpovídají preferencím a specifikům
jednotlivých států. Jedná se zejména o ty státy, které uplatňují vyšší sazbu DPH a u nichž
tato daň tvoří podstatnou část příjmů státních rozpočtů (konkrétně se jedná o státy jako
např. Dánsko, Belgie či Španělsko). Případná harmonizace by v této situaci způsobila
obrovský pokles příjmů státního rozpočtu. Specifika tohoto typu není možno při
harmonizaci zohlednit.

Hameakers (1993) upozorňuje, že právě daňová soutěž (konkurence) vede
k tzv. spontánnímu harmonizačnímu efektu – tedy ke spontánnímu sblížení sazeb, a není
proto nutné se o to snažit uměle. Jde například o sazby DPH, kdy obyvatelé jedné členské
země mohou jezdit nakupovat zboží do jiné členské země, neboť toto zboží je pro ně
levnější z důvodu nižší sazby daně. Tento fakt pak mezi sousedními zeměmi způsobí tzv.
spontánní harmonizační efekt.
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S tímto přístupem k harmonizaci ovšem dle mého názoru nekoresponduje
realita. Rozdílné sazby DPH panují v jednotlivých státech od samého počátku zavedení
tohoto systému a doposud se tento efekt neprojevil, což je patrné z tabulky č.13.
Důvodem může být fakt, že výše popsaný spontánní efekt v oblasti DPH, má spíše
lokální charakter, týká se pouze příhraničních oblastí, tak že obchodníci raději stlačují své
zisky snižováním cen, než aby vytvářeli tlak na vládu ke snižování sazeb. Navíc, protože
se jedná pouze o příhraniční oblasti (rozdíly v sazbách nejsou tak velké, aby se vyplatilo
lidem ze vzdálenějších oblastí jezdit nakupovat do sousední země), pokles výnosu z DPH
je tak zanedbatelný, že vláda není nucena snižovat sazby.

Pudil, Vybíhal, Vítek a Pavel (2004) zdůrazňují, že právě daňová
konkurence (nikoliv harmonizace) může způsobit významný efekt v příjmové stránce
veřejných rozpočtů v podobě zvýšeného inkasa sociálního pojištění a daně z osobních
příjmů, zejména pokud je daňová konkurence směřována do oblasti poskytování
daňových pobídek. Daňová soutěž v této podobě nijak neohrožuje příjmy státních
rozpočtů.

Smith (1999) uvádí, že tvrzení o nutnosti harmonizace, ať již z důvodu
jednotného trhu nebo evropské měnové unie, je mylné. Výše uvedené tvrzení autor
dokládá příkladem USA, kde panují značné rozdíly ve zdanění, ačkoliv jde o zemi
s podstatně vyšším stupněm integrace, než jaký panuje v Evropských společenstvích.
Obavy z přelévání ekonomických aktivit do zemí s nižšími sazbami daně dle autora
nejsou opodstatněné. V Evropě aplikují některé země vyšší sazby daně, ale nabízejí
kvalitní pracovní sílu a stabilní podnikatelské prostředí. Naopak země s nižšími sazbami
daně se snaží v ekonomice etablovat. Autor uvádí, že pokud tento proces bude zastaven
harmonizací, budou Evropská společenství „méně sblížená, než předtím“.
Domnívám se, že autorovo tvrzení, že „obavy z přelévání aktivit do zemí
s nižšími sazbami daně nejsou opodstatněné“, vyvrací empirická studie Rudingova
výboru z roku 1992 a dále komplexní studie Evropské komise z oblasti korporativního
zdaňování z roku 200124. Obě tyto studie prokázaly, že ačkoliv míra zdanění představuje
pouze jeden z determinantů rozhodování o umisťování investic, jejich citlivost na rozdíly
v sazbě korporativní daně má vzrůstající tendenci. O tom, který z determinantů má pro
projekt větší váhu samozřejmě záleží na charakteru dané investice.
Negativní stránky harmonizace lze shrnou do následujících bodů:

24

Company Taxation in the Internal Market COM(2001)582 final.
- 45 -

5. Výsledky práce

• harmonizace vede k vyšším daňovým sazbám – bez konkurenčního
tlaku vlády raději stanoví vyšší daňové sazby, tzn. že harmonizace
nevytváří tlak na výdajové stránky rozpočtů;
• harmonizace způsobuje pomalejší růst ekonomiky – vyšší daňové
sazby snižují celkovou produktivitu a odrazují zahraniční kapitál;
• harmonizace zasahuje do národní suverenity členských států;
• harmonizace může výrazně ohrozit příjmové stránky rozpočtů zemí,
které aplikují vyšší sazby daně a u nichž výnos z harmonizované
daně tvoří podstatnou část příjmů státního rozpočtu;
• harmonizace přestavuje určitou ztrátu fiskální autonomie členských
zemí.

Vedle argumentů hovořících v neprospěch daňové harmonizace ovšem také
existují důvody, které hovoří jednoznačně pro harmonizaci. Často se v podstatě jedná o
protiargumenty.
Prvním důvodem je empiricky zjištěný fakt, že ačkoliv v současné době
neexistuje žádná celosvětová dohoda o daních (tedy vládne tzv. daňová soutěž), role
státu není snižována, ba naopak se rozrůstá a soutěž vede v podstatě ke zvyšování deficitů
státních rozpočtů Tykvová (1998).
Ačkoliv je obecně konkurence považována za faktor, který zvyšuje tržní
efektivnost, neboť umožňuje nejefektivněji alokovat volné zdroje, v případě daňové
konkurence tomu tak není. V situaci, kdy se jedná o tržní selhání, konkurence není
schopna tuto alokaci zajistit. V případě daní hovoříme o tržním selhání, neboť daňový
poplatník za zaplacenou daň neobdrží ekvivalentní hodnotu, a tudíž není pro něj zajímavé
platit daň v zemi, kde využívá veřejných služeb. Daňová soutěž by tedy vedla k restrikci
veřejného sektoru. V extrémním případě by mohla vést až k úplnému odstranění daně

Kubátová (1998).
Existují důkazy, že sbližování daňových systémů na základě daňové
konkurence (nejedná se tedy o sbližování na principu harmonizace) způsobuje neblahé
skutečnosti Tykvová (1998):
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•

vede

k nadbytečnému

zdaňování

nemobilního

zboží

a

k nedostatečnému zdaňování mobilního zboží, služeb a kapitálu (jde
zejména o práci a kapitál, kde v posledních letech zdanění kapitálu,
jako vysoce mobilního faktoru, výrazně kleslo, ale současně bylo
zdanění přesunuto na práci, která je faktorem prozatím nemobilním);
•

vede k nevhodné struktuře vládních výdajů, neboť vláda poskytuje
nejrůznější pobídky, subvence a podpory, aby přilákala kapitál.

Daňová soutěž jako taková, je všeobecně považována za prospěšnou, neboť
vytváří tlak na snižování vládních výdajů. Z pohledu Evropských společenství by tedy
mohla zvyšovat její celkovou konkurenceschopnost. Na druhé straně však může
ohrožovat neomezená a neřízená daňová konkurence v oblasti mobilních faktorů daňové
příjmy jednotlivých členských států. V podstatě lze konstatovat, že současná daňová

soutěž panující v Evropských společenstvích je obranou reakcí na selhání
harmonizačního procesu. Proto se domnívám, že lze zavést řízenou daňovou soutěž,
která by nebyla škodlivá a postrádala by znaky škodlivých preferenčních daňových
režimů, tak jak jsou definovány ve studii OECD25.
Ačkoliv v oblasti korporativního zdaňování lze hovořit o daňové soutěži, ve
vývoji systémů zdaňování korporací lze nalézt určité společné rysy a to zejména v 80. a
90. letech minulého století. V těchto letech došlo totiž v Evropských společenstvích ke
změnám ve struktuře zdaňování, které byly způsobeny jednak vývojem informačních
technologií, změnami ve firemních strategiích, a zejména vývojem nadnárodních
společností a liberalizací kapitálových trhů. Globalizace vedla k postupnému přesouvání
daňového břemene z mobilních faktorů jako je například kapitál, na faktory nemobilní,
především práci.
Domnívám se, že kromě výše uvedených skutečností, které vedly ke
strukturálním změnám v daňových systémech, existuje ještě jeden velmi podstatný faktor,
kterým je samotná daňová soutěž, která mezi členskými státy panuje. Jednotlivé státy
mezi sebou soutěží o mobilní faktory, v rámci konkurence jsou nuceny snižovat daňové
zatížení těchto faktorů, a toto snižování samozřejmě kompenzují růstem zdanění práce.
Tento stav pak vede k přesunům kapitálu do zemí s nižším daňovým zatížením. V tomto
případě pak hovoříme o tzv. škodlivé daňové soutěži26, neboť princip platební
25
26

Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue, OECD, 1998.
Harmful tax competition.
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schopnosti nevede ekonomické subjekty k tomu, aby platily daně v zemi, ve které
využívají veřejných služeb. Naopak se snaží platit daně v daňové jurisdikci s nízkými
sazbami a využívat veřejných služeb v daňové jurisdikci s vysokými sazbami, což vede
paradoxně nakonec ke zhoršení situace všech zemí.
Dalším důvodem pro harmonizaci daní je existence externalit. Stát při
tvorbě daňové soustavy nebere v úvahu vliv na jiné země. Ve skutečnosti ovšem daňový
systém působí i na příjmy jiných států a jejich obyvatel. Silné a velké státy mohou použít
svůj vliv k ovlivňování světových cen a vylepšení vlastních směnných relací. Dalším
příkladem může být situace, kdy si stát zvolí takovou daňovou soustavu, aby chránila
domácí průmysl.
Negativní stránky daňové soutěže můžeme shrnout následovně:
• vede k přesouvání daňového břemene z kapitálu na práci;
• vede k nevhodné struktuře vládních výdajů – státy poskytují pobídky
na místo investic např. do veřejných služeb;
• může vést k ožebračování států (společnosti platí daně v jurisdikci
s nízkým daňovým zatížením a využívají veřejných služeb
v jurisdikci s vysokým daňovým zatížením);
• může deformovat toky finančních a reálných investic.
Je ovšem nutno podotknout, že vedle názorů na harmonizaci, jež se opírají o
existenci ekonomických důvodů, existuje ještě celá řada dalších názorů, které mají pozadí
spíše politického charakteru.
Otázkami daňové soutěže a harmonizace se ovšem nezabývá jen Evropská
unie, jedná se o celosvětový problém, který řeší i OECD. Tato organizace v roce 1998
vypracovala zprávu27, která se zabývá problémem daňové konkurence.
Studie identifikuje faktory, které jsou typické pro tzv. škodlivé preferenční
daňové režimy28 a daňové ráje. Škodlivé daňové režimy členských zemí OECD mohou
být identifikovány dle následujících faktorů:

27
28

Viz Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue, OECD, 1998.
Režimy, které potenciálně mohou způsobovat škodlivou daňovou soutěž.
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•

tzv. „ring fencing“ – jedná se o situaci, kdy je preferenční daňový
režim striktně oddělen od domácího trhu, domácí země před tímto
režimem chrání svou ekonomiku (jedná se např. situaci, kdy režim
explicitně, či implicitně vyjímá rezidenty z možnosti poskytování
výhod, nebo je např. zakázáno působit na domácím trhu
společnostem, které požívají daňových výhod);

• velmi nízká, či dokonce nulová efektivní sazba daně29;
• nedostatek transparentnosti daňového systému;
•

nedostatek efektivní výměny informací (zejména o poplatnících,
kteří požívají výhod).

OECD proto navrhuje opatření, jež by měla pomoci odstranit ustanovení,
která vedou k tzv. škodlivé daňové soutěži. Z těchto opatření vyšla i Evropská unie při
snaze omezovat škodlivou daňovou soutěž. Konkrétní kroky Evropské komise v této
oblasti budou dále popsány v jednotlivých kapitolách.

5.2.

Statistická analýza
Ve statistické analýze se zabývám zkoumáním závislostí dvou časových řad.

Hypotézu (H0) definuji negativně s cílem jejího zamítnutí, a testuji na 5% hladině
významnosti. „Hladina významnosti je pravděpodobnost chybného zamítnutí hypotézy,
která je ve shodě se skutečností.“ 30 Proti základní hypotéze stavím hypotézu alternativní
(H1)31:
H0: Daňová soutěž není škodlivá, nedochází k přesunu daňového břemene z korporací
na fyzické osoby, časové řady jsou nezávislé;
H1: Daňová soutěž je škodlivá, dochází k přesunu daňového břemene z korporací
na fyzické osoby, časové řady jsou závislé.

29

Efektivní sazba daně je odlišná od nominální sazby. Jedná se o sazbu daně, které daňový poplatník skutečně
čelí, zahrnuje v sobě všechny odlišnosti jednotlivých daňových systémů, je proto tedy srovnatelnou veličinou.
30
Minařík B. Statistika II. pro ekonomy a manažery. Brno: MZLU, 1998, s.84-99, ISBN: 80-7157-197-0.
31
Alternativní hypotézu lze také definovat jako jednostrannou – H1: r < 0; obor zamítnutí více směřuje k
zamítnutí hypotézy o nezávislosti, negativní závislost koresponduje s cílem této analýzy. Jednostranná hypotéza
není v analýze užita z důvodu možnosti použitého softwarového vybavení. Korelační koeficienty uvedené v
tabulce č. 12 nevykazují až na Velkou Británii a Itálii negativní závislost. U obou těchto států je ale míra
závislosti velmi nízká (r=-0,0151, r=-0,2214) a proto je možné od testu jednostranné hypotézy abstrahovat.
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Z výše uvedeného tedy logicky plyne, že alternativou ke škodlivé daňové
soutěži v Evropské unii je daňová harmonizace. Statisticky tedy prokazuji, zda je daňová
soutěž opravdu škodlivá a zda je z tohoto titulu nezbytné oblast přímého zdanění
harmonizovat.
Test byl proveden u šesti členských států Evropské unie – Belgie, Itálie,
Rakouska, Lucemburska, Švédska Velké Británie. Pro analýzu byly zvoleny státy, u
nichž bylo možno zjistit dostatečně dlouhou časovou řadu tak, aby statistický test byl
průkazný32.
Empirickými daty33 vstupujícími do korelační analýzy jsou dvě časové řady:
•

výnos z výběru daně z příjmů fyzických osob a domácností;

•

výnos z výběru daně z příjmů korporací;

za jeden rok v absolutních hodnotách34, národních měnách35, ve vybraných zemích a za
správní orgány jako celek36. Myšlenka je založena na předpokladu nutnosti nahrazení
výnosu (příjmu státního rozpočtu) z výběru daně z příjmů korporací výnosem z výběru
daně z příjmu fyzických osob a domácností z důvodu zachování velikosti příjmové
stránky rozpočtu v rozpočtovém roce37.
Před vlastní korelační analýzou identifikuji za pomocí DurbinWatsonova testu problém zdánlivých závislostí, které blíže objasňuji v subkapitole
Metodický přístup ke statistické analýze. V případě této analýzy jsou autokorelace,
zdánlivé klamné závislosti uvnitř časové řady, tvořeny zejména těmito faktory:
•

změny v růstu HDP (hospodářský cyklus),

•

změny v počtu obyvatel,

•

změny v počtu podnikajících ekonomických subjektů,

32

Vybranými státy pro analýzu jsou Belgie, Itálie, Lucembursko, Rakousko Švédsko a Velká Británie z důvodu
dostupnosti dat. Minimum dat v časové řadě bylo stanoveno na 11 pozorování (Švédsko). U některých států byly
využity časové řady s 34 pozorováními (Velká Británie, Belgie a Lucembursko).
33
Zdroj dat: Eurostat, Main national accounts tax aggregates, realizováno 2.4.2005 dle metodiky ESA 95.
(http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_30298591&_dad=portal&_schema=PO
RTAL).
34
Pro analýzu nebyly využity poměrové ukazatele vůči HDP, z důvodu možného zkreslení údajů v případě
realizace úlev na daních, kdy dochází ke zvyšování HDP bez vlivu na výběr daní a při zpoždění mezi tvorbou
HDP a odvedením daně z příjmů.
35
Národní měny vylučují zkreslení způsobené pohyby směnných kurzů. Údaje členských států Hospodářské a
měnové unie jsou uvedeny v eurech, před 1.1.1999 jsou národní měny přepočteny pomocí fixních kurzů k euru
dle oficiální metodiky (http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/reference/sdds/en/exint/convert_sm.htm).
36
Správní orgány zahrnují ministerstva, instituce na centrální i lokální úrovni vlády, velvyslanectví, konzuláty,
vojenské instituce a další útvary ekonomicky spojené s všeobecnou správou.
37
V analýze je abstrahováno od časového zpoždění mezi výpadkem výnosu z daně (příjmu státního rozpočtu) a
jeho nahrazením výnosem z výběru jiné daně (v tomto případě zvýšením daňového zatížení fyzických osob a
domácností).
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•

změny v úrokové sazbě,

•

inflace,

•

změny v daňové politice státu – např. ve formě zavedení minimální
daně, změn v odpisování, změn v konstrukci daňového základu, změn
v daňově účinných a neúčinných nákladech, změn v

položkách

odčitatelných od základu daně, změn v nezdanitelných částkách, změn
v možnostech odpočtu daňových ztrát, změn minimálních mezd, změn
v oblasti zdravotního pojištění a pojištění na sociální zabezpečení, apod.
•

změny v účetních postupech,

•

změny v evropské nebo obecné národní legislativě.
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5.2.1 Empirická data
Pro přehlednost uvádím empirická data užitá pro statistickou analýzu –

přehled dynamiky ukazatelů33 výběru daně z příjmů fyzických osob (VFO) a daně
z příjmů právnických osob (VPO) v jednotlivých státech:
Tab. 1

Tab. 2
Velká Británie
Ukazatel

Belgie
Ukazatel
Rok
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

VFO
2549,10
2974,00
3562,90
4332,50
5546,90
7178,30
8124,30
9825,50
11316,00
12409,60
13096,90
13749,50
15441,10
16299,40
18084,80
18797,40
19023,60
19518,80
20016,30
19463,40
21431,30
21940,30
22894,70
24700,80
26139,60
27891,30
27640,80
29432,20
30608,50
31058,00
33316,10
35136,00
35805,90
35865,10

Rok
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

VPO
718,30
823,20
938,90
1278,50
1459,80
1604,00
1588,90
1601,30
1684,90
1818,20
1744,10
1638,50
2093,60
2207,80
2466,60
2705,60
3097,80
3179,60
3358,00
3628,50
3482,90
3625,40
2947,10
3788,90
4446,50
4881,30
5630,30
6263,80
7761,80
7703,10
8089,50
8092,10
8087,00
7906,30

VFO
5486,00
6157,00
6355,00
7029,00
9561,00
14324,00
16714,00
17416,00
18767,00
20668,00
24820,00
28334,00
30583,00
32254,00
33651,00
35849,00
37962,00
40477,00
44056,00
48006,00
54971,00
60792,00
62921,00
61425,00
65744,00
74162,00
73569,00
75099,00
88495,00
94645,00
103434,00
108915,00
109047,00
113142,00

VPO
1902,00
1846,00
1745,00
2207,00
3133,00
2416,00
2214,00
3017,00
3788,00
4842,00
6639,00
8277,00
10203,00
11738,00
13665,00
16384,00
14525,00
15619,00
18053,00
22276,00
22078,00
18637,00
15878,00
15453,00
18223,00
20008,00
24320,00
31430,00
32918,00
30692,00
32252,00
33155,00
29234,00
29905,00

Tab. 1: Belgie - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů fyzických osob (VFO)
a daně z příjmů právnických osob (VPO) v jednotlivých státech.
Tab. 2: Velká Británie - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů fyzických
osob (VFO) a daně z příjmů právnických osob (VPO) v jednotlivých státech.
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Tab. 3

Rok
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Tab. 4
Rakousko
Ukazatel
VFO
VPO
10751,30
1573,30
10121,00
1906,50
11870,00
1982,50
13444,00
2195,40
14646,20
2698,50
15523,70
2561,40
15010,90
2379,40
16316,10
2880,80
17771,00
3905,50
19293,40
4027,90
20134,10
4446,00
20908,10
3911,90
21036,70
4566,30
23114,90
7033,70
23140,50
5311,30
23413,60
5095,70

Rok
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Itálie
Ukazatel
VFO
VPO
72846
21273
79633
23701
89202
21590
96359
28424
92668
30302
99262
31444
107860
37574
116698
42739
122296
26550
126973
30632
126185
27852
135741
36124
137734
32682
139583
28966

Tab. 3: Rakousko - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů fyzických osob
(VFO) a daně z příjmů právnických osob (VPO) v jednotlivých státech.
Tab. 4: Itálie - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů fyzických osob (VFO) a
daně z příjmů právnických osob (VPO) v jednotlivých státech.
Tab. 5

Rok
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Švédsko
Ukazatel
VFO
VPO
262549,00
28887,00
285824,00
39854,00
295410,00
47034,00
318693,00
47289,00
335368,00
54733,00
351717,00
52598,00
377313,00
65147,00
386322,00
85429,00
371727,00
61500,00
357489,00
51001,00
382614,00
51332,00

Tab. 5: Švédsko - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů fyzických osob
(VFO) a daně z příjmů právnických osob (VPO) v jednotlivých státech.
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Tab. 6: Lucembursko - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů fyzických osob
(VFO) a daně z příjmů právnických osob (VPO) v jednotlivých státech.

Rok
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Lucembursko
Ukazatel
VFO
VPO
100,10
81,30
123,60
71,90
141,30
74,80
172,20
113,50
216,30
178,60
253,60
144,60
272,90
185,00
330,10
229,60
362,20
291,70
378,90
255,00
416,50
250,10
451,40
250,80
504,00
279,80
589,40
373,90
643,00
362,10
672,00
465,50
704,40
443,00
701,50
475,10
723,90
514,10
778,20
586,10
880,50
592,30
859,30
597,80
917,30
535,80
1021,70
803,20
1148,80
868,70
1213,90
990,20
1286,40
1071,70
1329,70
1225,90
1307,40
1330,40
1428,30
1328,40
1573,40
1533,10
1588,50
1650,60
1528,40
1926,00
1690,10
1892,40
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5.2.2 Regresní analýza
Nejprve byl proveden Durbin – Watsonův testu (DW test), jehož pomocí
ověřuji existenci autokorelací v časových řadách včetně ověření hypotézy o možnosti
existence autokorekcí v časové řadě. Testové kritérium P-value nižší jak 0,05 indikuje
možnost zdánlivé závislosti uvnitř časové řady. Výsledky jsou znázorněny v následující
tabulce:
Tab. 7: Durbin – Watsonův test časových řad38
Země

Belgie

Typ daně*

Itálie

Lucembursko

Rakousko

Švédsko

Velká Británie

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

DW statistika

0,5222

0,1935

1,3928

1,3852

0,3967

0,1605

1,7247

1,9737

0,6927

1,0586

0,1947

0,5287

P-value**

0,0000

0,0000

0,0608

0,0589

0,0000

0,0000

0,1911

0,3612

0,0011

0,0147

0,0000

0,0000

* Výběr daně z příjmů fyzických osob a domácností (a) a výběr daně z příjmů korporací (b);
** testové kritérium P-value nižší než 0,05 indikuje možnost zdánlivé závislosti uvnitř časové řady.

Zdroj: vlastní výpočty

Zdánlivou závislost uvnitř časové řady tedy vykazuje Belgie, Lucembursko,
Švédsko a Velká Británie. Hodnota P-value u Itálie se blíží hodnotě 0,05, jež indikuje
možnost existence zdánlivých závislostí uvnitř časových řad. Z důvodu vyloučení
existence autokorelací proto i u ní bylo provedeno očištění od klamných vnitřních
korelací. Hodnota testového kriteria P-vaue je u Rakouska výrazně vyšší jak 0,05, časové

řady tedy nevykazují zdánlivé závislosti.
Ve všech analyzovaných časových řadách byl identifikován a následně
odstraněn trend pomocí regresních funkcí. Parametry regresních funkcí a jednotlivé typy
regresních funkcí užitých pro vyrovnání časových řad výběrů daně z příjmů fyzických
osob a domácností (a) a výběrů daně z příjmů korporací (b) u jednotlivých států uvádím
v následující tabulce:

38

Vlastní výpočty pomocí softwaru Statgraphics Plus Version 5.1.
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Tab. 8: Regresní funkce a její parametry při regresní analýze časové řady výběru daně
z příjmů fyzických osob a domácností (a).
Závisle
Nezávisle
proměnná proměnná

y´

t

Stát
Belgie
Itálie
Lucembursko
Rakousko
Švédsko
Velká Británie

Parametry regresní fukce
a
b
c
1267,96
1011,87
X
66593,4
6863,04
-108,263
79,6287
23,2138
0,715354
9375,92
930,006
X
228977
29814,6
-1504,9
5288,34
802118
70,7173

Typ
funkce
lineární
kvadratická
kvadratická
lineární
kvadratická
kvadratická

Zdroj: vlastní výpočty

Tab. 9: Regresní funkce a její parametry při regresní analýze časové řady výběru daně
z příjmů korporací (b).
Závisle
Nezávisle
proměnná proměnná

y´

t

Stát
Belgie
Itálie
Lucembursko
Rakousko
Švédsko
Velká Británie

Parametry regresní fukce
a
b
c
6,75467 0,0689958
X
16442,5
3814,4
-207,739
4,45336 0,0934316
X
1056,17
291,01
X
14444,1
13256,2
-887,328
-2862,95
1035,31
X

Typ
funkce
exponenciální
kvadratická
exponenciání
lineární
kvadratická
lineární

Zdroj: vlastní výpočty
Poznámka: Symbolem „X“ je vyjádřena neexistence proměnné (Minařík B. Statistika I. pro
ekonomy a manažery. Brno: MZLU, 1998, ISBN: 80-7157-197-0).

Detrendování časových řad jednotlivými typy regresních funkcí uvádím
v následujících grafech, kde proměnná t je pořadí pozorování a y je výnos daně z příjmů
fyzických osob a domácností (VFO) (příp. výnos daně z příjmu právnických osob (VPO))
v eurech, před 1.1.1999 jsou národní měny přepočteny pomocí fixních kurzů k euru dle
oficiální metodiky39.

39

http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/reference/sdds/en/exint/convert_sm.htm
- 56 -

5. Výsledky práce

Graf 1: Belgie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů fyzických osob a
domácností (VFO) za období let 1970 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím
lineární regresní funkce.

Graf 2: Belgie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů právnických osob
(VPO) za období let 1970 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím exponenciální
regresní funkce.
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Graf 3: Itálie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů fyzických osob a
domácností (VFO) za období let 1990 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím
regresní kvadratické funkce.

Graf 4: Itálie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů právnických osob
(VPO) za období let 1990 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím regresní
kvadratické funkce.
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Graf 5: Lucembursko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů fyzických
osob a domácností (VFO) za období let 1970 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím
regresní kvadratické funkce.

Graf 6: Lucembursko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů právnických
osob (VPO) za období let 1970 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím
exponenciální regresní funkce.
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Graf 7: Rakousko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů fyzických osob a
domácností (VFO) za období let 1988 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím
lineární regresní funkce.

Graf 8: Rakousko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů právnických
osob (VPO) za období let 1988 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím lineární
regresní funkce.

- 60 -

5. Výsledky práce

Graf 9: Švédsko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů fyzických osob a
domácností (VFO) za období let 1993 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím
kvadratické regresní funkce.

Graf 10: Švédsko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů právnických osob
(VPO) za období let 1993 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím kvadratické
regresní funkce.
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Graf 11: Velká Británie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů fyzických
osob a domácností (VFO) za období let 1970 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím
kvadratické regresní funkce.

Graf 12: Velká Británie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů
právnických osob (VPO) za období let 1970 – 2003 a jejich detrendování prostřednictvím
lineární regresní funkce.
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Po detrendování časových řad regresními funkcemi je nutno opět provést
DW test a ověřit hypotézu o možnosti existence autokorelací v časové řadě. DW test

časových řad po detrendování uvádím v následující tabulce40:

Tab. 10: Durbin-Watsnův test časových řad po detrendování
Země
Typ daně*
DW statistika
P-value

Belgie
a
b
0,522157 0,593694
0,0000
0,0000

Itálie
a
b
1,66872 2,01336
0,1629
0,3607

Lucembursko
a
b
1,20553 1,55813
0,0042
0,0659

Rakousko
a
b
1,72474 1,97371
0,1911
0,3612

Švédsko
a
b
1,68734 1,74304
0,1701
0,1967

Velká Británie
a
b
0,921095 0,528674
0,0001
0,0000

* Výnos z výběru daně z příjmů fyzických osob a domácností (a) a výnos z výběru daně z příjmů korporací (b.);

Zdánlivé závislosti (korelace) byly indikovány u Belgie, Lucemburska a
Velké Británie. Z tohoto důvodu jsou detrendovné časové řady obsahující vnitřní
klamné závislosti modelovány procesy ARMA (p,q) a následně očištěny. Modelování
procesů ARMA uvádím v následujících grafech, kde t je pořadí pozorování a et je
reziduum, odhad náhodné složky (poruchy) εt vzniklé detrendováním:
Graf 13: Belgie – modelace detrendované časové řady výnosu daně z příjmů fyzických
osob a domácností (VFO) za období let 1970 – 2003 pomocí procesu ARMA.

40

V tabulce již neuvádím Rakousko, neboť u této země nebyla již před detrendováním časové řady na základě
DW testu a ověřením hypotézy (P-value) indikována možnost zdánlivé závislosti uvnitř časové řady.
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Graf 14: Belgie – modelace detrendované časové řady výnosu daně z příjmů korporací
(VPO) za období let 1970 – 2003 pomocí procesu ARMA.

Graf 15: Lucembursko – modelace detrendované časové řady výnosu daně z příjmů
fyzických osob a domácností (VFO) za období let 1970 – 2003 pomocí procesu ARMA.
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Graf 16: Lucembursko – modelace detrendované časové řady výnosu daně z příjmů
korporací (VPO) za období let 1970 – 2003 pomocí procesu ARMA.

Graf 17: Velká Británie – modelace detrendované časové řady výnosu daně z příjmů
fyzických osob a domácností (VFO) za období let 1970 – 2003 pomocí procesu ARMA.
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Graf 17: Velká Británie – modelace detrendované časové řady výnosu daně z příjmů
korporací (VPO) za období let 1970 – 2003 pomocí procesu ARMA.

Vzniklá rezidua byla opět podrobena DW testu včetně ověření hypotézy o možnosti
existence autokorelací v časové řadě. Všechny detrendované časové řady, ve kterých
jsem odbourala klamné závislosti pomocí procesů ARMA, vykazují nepravděpodobný
výskyt zdánlivých závislostí viz následující tabulka:

Tab. 11: Durbin-Watsonův test nekorelovaných reziduí
Země

Belgie

Typ daně*

Lucembursko

Velká Británie

a

b

a

b

a

b

ARMA (1,0)

ARMA (3,2)

ARMA (4,3)

ARMA (3,2)

ARMA (4,3)

ARMA (4,3)

DW statistika

1,86498

2,1304

2,03795

1,89281

1,9442

2,15515

P-value***

0,2791

0,2837

0,3825

0,3074

0,3626

0,2594

Model**

* Výnos daně z příjmů fyzických osob a domácností (a) a výnos daně z příjmů korporací (b.);
** model použitý pro očistění zdánlivých závislostí uvnitř časové řady;
*** testové kritérium P-value nižší než 0,05 indikuje možnost zdánlivé závislosti uvnitř časové řady.

Všechny časové řady vykazují hodnotu P-value výrazně vyšší jak 0,05 (s 95%
pravděpodobností), lze tedy říci, že tyto časové řady vykazují nepravděpodobný výskyt
zdánlivých závislostí, a proto jsou dále data využita pro vlastní analýzu závislosti

časových řad.
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5.2.3 Výsledky korelační analýzy
Výsledky vlastní korelační analýzy mezi časovou řadou výnosu daně
z příjmů fyzických osob a domácností, a časovou řadou výnosu daně z příjmů korporací
u jednotlivých států jsou uvedeny v následující tabulce:
Tab. 12: Korelační analýza očištěných časových řad
Země

Belgie

Itálie

Lucembursko

Rakousko

Švédsko

Velká Británie

Korelační koeficient

0,1504

-0,0151

0,1066

P-value*

0,396

0,9591

0,5486

0,4586

0,6648

-0,2214

0,074

0,0256

0,2083

* testové kritérium P-value nižší než 0,05 indikuje statisticky významnou nenulovou korelaci s 95% pravděpodobností

Cílem výše provedené analýzy bylo zamítnutí hypotézy H0 (daňová soutěž není
škodlivá, nedochází k přesunu daňového břemene z korporací na fyzické osoby a
domácnosti) o vzájemné nezávislosti časových řad výnosů daně z příjmů fyzických
osob a domácností a výnosů daně z příjmů právnických osob u jednotlivých států.
S 95% pravděpodobností tuto hypotézu zamítnout nelze. Vzhledem k tomu, že nebyla
prokázána negativní závislost časových řad, nelze tvrdit, že daňová soutěž je škodlivá, a
že dochází k přesunu daňového břemene z firem na fyzické osoby a domácnosti. Tento
závěr dokládá nejen test hypotézy H0, ale také korelační koeficienty, které se blíží
nulové závislosti. U Rakouska a Švédska byla identifikována pozitivní závislost, což
znamená, že v těchto státech daňová soutěž vede ke snižování daňového břemene
fyzických osob a domácností41 (v případě Švédska se jedná o statisticky významnou
závislost).
Statisticky tedy nebylo prokázáno s 95% pravděpodobností (na 5% hladině
významnosti), že by současná situace, která panuje v oblasti přímého zdaňování
v Evropské unii (tedy daňová soutěž, neboť systémy daně z příjmů fyzických a
právnických osob doposud harmonizovány nebyly), vedla k přesouvání daňového
zatížení z firem na fyzické osoby a domácnosti. Na základě výše provedené analýzy se
tedy domnívám, že v oblasti zdaňování korporací není třeba harmonizovat daňové
sazby, nýbrž pouze daňové základy. V této situaci se nominální sazby stanou
efektivními a tedy soutěž v oblasti daňových sazeb nebude škodlivá, nýbrž efektivní.
Dále se výše uvedeným tématem zabývám v subkapitole 5.3.4 – Harmonizace přímých
daní.
41

Pozitivní korelační koeficient znamená, že snižování daně z příjmů korporací má za následek snižování
(nikoliv zvyšování) daní z příjmů fyzických osob a domácností.
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5.3.

Vývoj harmonizace daňových soustav
Daňová politika patří od vzniku Evropských společenství k jedné z nejvíce

citlivých složek vládní politiky, neboť ovlivňuje příjmy státních rozpočtů členských států,
tvorbu cen a kupní sílu obyvatelstva.
Z právního hlediska je harmonizace zakotvena již ve Smlouvě o Evropských
společenstvích z roku 1957. Článek 93 této smlouvy říká, že: „Rada na návrh Komise a
po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem
jednomyslně přijme ustanovení k harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z
obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých daní v rozsahu, v jakém je tato harmonizace
nezbytná pro vytvoření a fungování vnitřního trhu…“.
Výše uvedený článek se týká pouze harmonizace nepřímého zdanění, neboť
právě harmonizace této daňové oblasti má největší vliv na jednotný trh.
Ačkoliv harmonizace přímých daní není zakotvena přímo v žádném článku,
lze ji dovozovat nepřímo z článku 94, který říká: „Rada na návrh Komise a po konzultaci
s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijímá
směrnice o sbližování právních a správních předpisů členských států, které mají přímý
vliv na vytváření nebo fungování společného trhu“.

Článek 95 pak uvádí, že harmonizace vyjmenovaná v článku 95 může být
rozšířena tak, aby pokryla i fiskální ustanovení, která vyžadují jednomyslnost.
Nepřímé zakotvení harmonizace poté ještě můžeme vyvodit z článku 175
odst. 2, který říká: „[…] Rada přijme na návrh Komise a po konzultaci s Evropským
parlamentem, Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů jednomyslně:
a) předpisy fiskální povahy;
[…]
c) opatření významně ovlivňující volbu členského státu mezi různými
energetickými zdroji a základní skladbou jeho zásobování energií.“
Výše citované ustanovení je zejména východiskem pro harmonizaci daní
z energií.
Dalším článkem, který v sobě nepřímo zakotvuje harmonizaci a hraje velmi
podstatnou roli zejména při negativní harmonizaci, je článek 12, který uvádí, že „[…] je
zakázána jakákoliv diskriminace na základě státní příslušnosti“42.

42

Výše uvedený princip zákazu diskriminace je základním východiskem daňové judikatury ESD.
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Posledním prvkem, který sám o sobě vede k harmonizaci, jsou
fundamentální svobody Evropských společenství. Volný pohyb zboží43 je založen na
„[…]zákazu vývozních a dovozních cel a všech poplatků s rovnocenným účinkem mezi

členskými státy…“.
Volný pohyb pracovních sil44 zahrnuje „[…]odstranění jakékoliv
diskriminace mezi pracovníky členských států na základě příslušnosti, pokud jde o
zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky“. Tato svoboda opět hraje
velmi významnou roli při negativní harmonizaci.

Právo usazování45 zakazuje „[…]omezování při zřizování zastoupení,
poboček nebo dceřinných společností státními příslušníky jednoho členského státu na
území druhého členského státu“. Právo na usazování také představuje významný faktor
ovlivňující oblast negativní harmonizace korporativního zdaňování.

Volný pohyb kapitálu46 mimo jiné zakazuje „[…]všechna omezení pohybu
kapitálu mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi“.
S postupným vývojem a prohlubováním ekonomické integrace Evropských
společenství stále více rostla potřeba harmonizace. Bohužel současně s prohlubováním
integrace rostla také obtížnost implementace harmonizačních opatření. Počáteční snahy o
celkovou harmonizaci se ukázaly jako utopie, a proto v průběhu vývoje integrace přestala
být harmonizace cílem. Napříště začala sloužit pouze jako nástroj, nezbytný k dosažení
jednotného trhu.
V současnosti má harmonizace v Evropských společenstvích především za
úkol umožnit volný pohyb lidí, kapitálu, zboží a služeb mezi státy. Z výše uvedených
důvodů sleduje v současnosti daňová politika zejména tři hlavní cíle:
•

stabilitu daňové kapacity členských zemí;

•

bezproblémové fungování jednotného trhu;

•

podpora růstu zaměstnanosti.

Pro řešení těchto aktuálních problémů vznikl v dubnu 1996 nový globální
přístup k daňovým otázkám. Byla vytvořena tzv. High Level Group on Taxation (dále
pokračuje jako Tax Policy Group – tzv. skupina pro daňovou politiku), jež má za úkol

řešit aktuální problémy, což v současnosti představuje zejména škodlivá daňová soutěž.
V roce 1997 Evropská rada přijala tzv. daňový balíček, který představuje soubor opatření
43

Viz článek 23-30 Smlouvy o Evropských společenstvích.
Viz článek 39-42 Smlouvy o Evropských společenstvích.
45
Viz článek 43-48 Smlouvy o Evropských společenstvích.
44
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pro boj se škodlivou daňovou konkurencí a také opatření, jež by měla podporovat
daňovou koordinaci v rámci Evropských společenství. Daňový balíček se snaží redukovat
nerovnosti, které panují ve zdanění, zároveň však umožňuje členským státům provádět
změny v daňových soustavách, které napomáhají zaměstnanosti. Obsahově se balíček
skládá ze tří hlavních částí:
•

tzv. smluvená pravidla pro zdaňování korporací (Code of Conduct for
Business Taxation);

•

opatření k dosažení vyššího stupně aproximace systémů zdaňování příjmů
z úspor;

•

dohoda o odstranění srážkové daně z úrokových plateb a licenčních
poplatků.
Kromě výše uvedených tří hlavních částí obsahuje balíček i opatření

k eliminaci významných distorzí v oblasti nepřímého zdanění.

5.3.1

Harmonizace nepřímých daní - systém daně z přidané
hodnoty versus kumulativní kaskádový systém

Snaha o harmonizaci daňových soustav od počátku úzce souvisela
s myšlenkou jednotného vnitřního trhu, neboť jeho zavedení spočívalo zejména
v odstranění bariér obchodu. Tyto překážky představovaly především rozdílné systémy
nepřímého zdanění a daňové sazby.
V Evropě byly aplikovány dva systémy nepřímého zdanění. Francie
uplatňovala jako jediná systém daně z přidané hodnoty, všechny ostatní členské země
uplatňovaly kumulativní kaskádový systém. Bylo tedy nutno zvážit, jaký systém pro
harmonizaci nepřímého zdanění zvolit.
Daň z přidané hodnoty se řadí do kategorie daní z obratu, která je
považována za všeobecnou daň ze spotřeby. Záměrem je zdanit veškeré soukromé
výdaje, proto je uvalována nejen na zboží, ale i služby. Důvodem, proč je uvalována i na
služby, je skutečnost, že v určitých situacích je zboží blízkým substitutem služby (např.
zakoupení pračky je substitutem služby nechat si v prádelně vyprat prádlo). Lze nalézt i
46

Viz článek 56-60 Smlouvy o Evropských společenstvích.
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další argumenty hovořící ve prospěch zdaňování služeb. Může to být například i fakt, že

ve vyspělých ekonomikách s růstem celkových příjmů občanů roste podíl výdajů
připadajících na služby.
Aby bylo možno zachovat soulad mezi výdaji individuálních spotřebitelů a
daňovým zatížením, je nezbytné, aby byla daň stanovena přesnou částkou ve formě
procenta z prodejní ceny a aby byla stanovena pro identické produkty ve stejné výši.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že daň z obratu musí být měřitelná, aby daňové

zatížení bylo rovnoměrné (tedy aby dopadlo na všechny stejně). To vše ovšem nemohl
kumulativní kaskádový systém, který v členských státech existoval, zajistit47.
V systému daně z obratu je také porušeno základní pravidlo o zdaňování dle
schopnosti platit, pokud bychom daně z obratu posuzovali samostatně. Z tohoto důvodu
je třeba daně z obratu chápat vždy jako součást daňového systému, nebo v kombinaci
s jinými formami zdanění, zejména s daní z příjmů.
Dalším atributem daně z přidané hodnoty je její nepřímý výběr. Daň je
plně přesouvána na spotřebitele a odráží se v prodejní ceně zboží a služeb. Aplikace

daně z přidané hodnoty na rozdíl od kaskádového systému nenarušuje soutěž na
trhu, je tedy tzv. neutrální. Velikost daňové povinnosti v tomto případě nemůže být
ovlivněna rozsahem vertikální či horizontální integrace48.
Existuje několik forem a přístupů k neutralitě daně z přidané hodnoty.
Základními přístupy v chápání neutrality je její rozdělení na vnější a vnitřní. Vnitřní

neutralita (je spojena s neutralitou vnitřního trhu) daně je zaručena v případě, kdy jsou
exporty od daně osvobozeny a na importy je uvalována daň ve stejné výši jako na domácí
produkci. Vnitřní neutralita má několik forem – právní, soutěžní a ekonomickou.

Právní neutralita daně je zaručena, pokud existuje vztah mezi daňovým
zatížením a mírou spotřeby daňového poplatníka, tedy pokud je měřitelná. Výše daně
z obratu tedy musí být stanovena procentem z prodejní ceny, protože jen tak lze zaručit,
že daňové zatížení bude rovnoměrné. Na tomto místě považuji za důležité zdůraznit, že
právě při aplikaci kumulativního kaskádového systému daně z obratu nemůže být

právní neutralita nikdy dosažena, neboť vertikální a horizontální integrací může
docházet k redukci daně. Navíc daňové zatížení nelze přesně určit, neboť identické zboží
47

V kumulativním kaskádovém systému nelze výslednou daň přesně stanovit, neboť závisí na počtu subjektů,
které vstupují do produkčního cyklu.
48
Velikost daně není ovlivněna počtem subjektů v produkčním cyklu (u kumulativního kaskádového typu ano –
v tomto systému dochází k integracím za účelem snížení výsledné daně); systém daně z přidané hodnoty tedy
nedeformuje hospodářskou soutěž.
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může pocházet od různých producentů s odlišnými stupni integrace, a tudíž jeho zatížení
může být různé.

Soutěžní neutralita je zaručena, pokud daňové zatížení není závislé na míře
vertikální či horizontální integrace. Pokud je daň stanovena procentem z prodejní ceny,
podniky nemají důvod k tzv. daňovým integracím a nedochází tedy k deformacím
hospodářské soutěže.

Ekonomická neutralita je definována v úzké souvislosti s efektivní alokací
výrobních zdrojů. Daňové sazby by tedy měly ovlivňovat tržní mechanismus co nejméně,
aby mohlo docházet k efektivní alokaci zdrojů.

Vnější neutralita je spojena s mezinárodními aspekty daně z obratu. Vnější
neutralita je zaručena v případě, že daň uvalovaná na dovozy nepřesahuje částku daně,
která je uvalována na domácí zboží stejného druhu a částka vrácené daně u exportu se
musí rovnat dani, která na ně byla uvalena.

Kumulativní kaskádový systém nezaručuje vnější ani soutěžní
neutralitu. V případě, že je při exportu vracena vyšší částka, než částka uvalené daně,
bude zvýhodňován producent s delším výrobním řetězcem (porušení vnější neutrality).
Výše uvedený systém může deformovat hospodářskou soutěž, neboť může docházet
k protekcionismu (tedy ochraně domácí ekonomiky a diskriminování zahraničního zboží
formou uvalovaní vyšší daně, než na domácí produkty) a fiskálnímu dumpingu.
Systém daně z přidané hodnoty umožňuje dva možné principy zdaňování.
Prvním z nich je princip země určení49. Tento systém ovšem vyžaduje ekonomickou
spolupráci, neboť bez ní by mohlo docházet k deformacím hospodářské soutěže. Jednak
z důvodu dvojího zdanění (v situaci, že by bylo dováženo zboží ze země, která používá
princip země původu – v zemi dovozu by tedy bylo zboží zdaněno podruhé na základě
principu určení) a jednak z důvodu ovlivňování konkurenceschopnosti (v situaci, kdy
země aplikují rozdílné daňové sazby). Z tohoto důvodu většina zemí (na základě
GATT50), které aplikují princip země určení, osvobozuje export od daně, a naopak
zdaňuje dovoz, aby zabránily dvojímu zdanění.
Druhým principem je pak princip země původu, na jehož základě jsou
produkty a služby zdaněny v zemi původu. Tento princip ovšem přepokládá jednotné
daňové sazby, neboť jejich rozdíly mohou deformovat hospodářskou soutěž.

49
50

Zboží a služby jsou zdaňovány v zemi spotřeby.
General Agreement on Tariffs and Trade.
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Všechny tyto skutečnosti vedly k tomu, že se Evropská komise
rozhodla nejen nepřímé daně harmonizovat, ale také nahradit stávající kumulativní
kaskádový systém nepřímého zdanění systémem daně z přidané hodnoty (dále jen
DPH).

5.3.2 Harmonizační proces daně z přidané hodnoty
V první fázi harmonizace v Evropských společenstvích se tedy jednalo
především o zavedení jednotného systému nepřímého zdanění. Pokud by k harmonizaci
tohoto systému nedošlo, nebyl by možný vznik společného trhu, neboť na základě
rozdílných systémů nepřímého zdanění by na vnitřních trzích jednotlivých zemí
docházelo k deformacím hospodářské soutěže.
Snaha o harmonizaci nepřímých daní je tedy patrná od samého počátku
procesu ekonomické integrace Evropských společenství. Jak již bylo uvedeno výše,
jedinou zemí, která v dané době užívala systém daně z přidané hodnoty, byla Francie.
Všechny ostatní země aplikovaly kaskádový systém daně. Navrhovaná harmonizace měla
být provedena ve dvou krocích. V první fází měl být nahrazen vícestupňový kumulativní
systém daně z obratu systémem nekumulativním. Ve druhé fázi pak mělo následovat
nahrazení tohoto systému jednotným systémem daně z přidané hodnoty. Všechny tyto

kroky byly prováděny v úzké souvislosti se zavedením jednotného trhu, neboť jeho
fungování bylo od počátku primárním cílem. Snaha o harmonizaci nepřímých daní je
tedy patrná od samého počátku procesu evropské integrace, neboť bez jejího zavedení by
nemohlo dojít ke vzniku jednotného trhu z důvodu deformace hospodářské soutěže.
V roce 1967 byla přijata tzv. první směrnice č. 67/227/EEC, která
zavazovala členské země nahradit jejich stávající systémy daní z obratu jednotným
systémem daně z přidané hodnoty na principu všeobecné daně ze spotřeby, která je
uvalována na veškeré zboží a služby, je stanovena procentem z prodejní ceny a tudíž
nezáleží na počtu stupňů ve výrobním či distribučním procesu51. Implementace systému
daně z přidané hodnoty tedy zaručovala neutralitu. Sazby daně, stejně tak jako výjimky
ze zdanění byly plně ponechány v kompetenci jednotlivých členských států.

51

Viz článek 2 směrnice.
- 73 -

5. Výsledky práce

Druhá směrnice č. 67/228/EEC přesně definovala předmět daně.
Předmětem daně tedy je prodej zboží a poskytování služeb na území členské země
uskutečněné plátcem daně za úplatu, a dovoz zboží. Směrnice pak dále definuje místo
plnění, plátce daně, prodej zboží a poskytování služeb. Členským zemím bylo ponecháno
právo přijmout speciální ustanovení, které by zabraňovalo daňovým únikům, dále
ustanovení, jímž se stanovuje speciální režim pro malé podniky52 a v neposlední řadě také
tato směrnice dovolila zavést speciální režim („plně odpovídající národním požadavkům
a možnostem“) pro sektor zemědělství.
Změna systému zdanění a jeho implementace s sebou v určitých státech
nesla velké problémy. Jednalo se zejména o fakt, že zavedení nového systém způsobí
tlak na příjmové stránky rozpočtů členských zemí. Belgie například vybírala daň z obratu
formou kolkových známek, proto panovaly vážné obavy, že změna systému způsobí
přerušení toku prostředků do státního rozpočtu. V Itálii byla daň z přidané hodnoty
navržena jako součást nutné daňové reformy, což vzbudilo obavy, zda nebude zamítnuta
z politických důvodů. Výše uvedené bylo důvodem pro přijetí tzv. třetí směrnice č.

69/463/EEC, která prodlužovala dobu povinnosti implementace daně z přidané hodnoty
pro Belgii až do konce roku 1972.
Dvě následující směrnice, tedy tzv. čtvrtá č. 71/401/EEC a pátá č.

72/250/EEC prodlužovala časový limit právě pro Itálii až do konce roku 1973.
Strukturální harmonizace tedy byla provedena implementací první a druhé
směrnice. Jednalo se o první krok v harmonizačním procesu. Výsledkem tohoto kroku
ovšem v žádném případě nebyl jednotný systém, neboť směrnice umožňovaly celou řadu
výjimek a odlišností (zejména v oblasti zemědělství, přeshraničního poskytování sužeb
nebo možnosti odpočtu daně při dovozu). Namísto jednotného systému tedy existovaly
systémy s národními odlišnostmi.
Snad nejdůležitější směrnicí v oblasti harmonizace nepřímých daní je tzv.

šestá směrnice č. 77/388/EEC, která je v podstatě považována za základní směrnici,
neboť stanovuje pravidla pro určování základu daně, teritoriální dosah, okruhy subjektů,
sazby daně a další. Cílem této směrnice bylo harmonizovat rozdílné národní systémy - v
souladu s předpokladem obsaženým v první a druhé směrnici, a to zejména zdaňování
dovozu a vracení daně při vývozu v rámci intrakomunitárních plnění. O tom, že je tato

52

Jedná se o takové podniky, kterým by normální systém DPH způsoboval problémy (státy tedy mohou pro malé
podniky zjednodušit systém DPH).
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směrnice opravdu základní, svědčí fakt, že do dnešního dne byla novelizována více jak
dvacetkrát.
Strukturální harmonizace byla tedy splněna zavedením jednotného systému
nepřímého zdanění. Druhý krok, spočívající v harmonizaci daňových sazeb, byl neméně
složitý. Důvodem je existence hned několika faktů:
•

harmonizace sazeb je chápána členským zeměmi jako zasahování do
národní suverenity;

•

daňové sazby mohou být nástrojem fiskální politiky a jejich
harmonizace tudíž nenechává prostor pro ovlivňování agregátní
poptávky a nabídky;

•

harmonizace sazeb může výrazně ohrozit příjmové stránky rozpočtů
v zemích, ve kterých výběr nepřímých daní tvoří podstatnou část
příjmů státního rozpočtu;

•

neochota Evropské komise právně vymáhat a zajistit implementaci
směrnic do národních daňových systémů;

•

národní tradice, kterých se země jen těžko vzdávají.

V průběhu snah o harmonizaci se ukázalo, že harmonizace sazeb naráží na
problémy uvedené výše. Z tohoto důvodu Evropská komise přehodnotila postoj
k harmonizaci sazeb. Celková harmonizace, která v podstatě znamená identitu národních
daňových systémů ve všech ohledech, tedy přestala být nezbytnou – namísto
harmonizace bylo uvažováno pouze o aproximaci. Jako nejvážnější argument, pro který
Evropská komise začala užívat na místo termínu harmonizace sazeb termín aproximace,
je příklad USA. Ačkoliv se jedná o území s vyšším stupněm integrace než Evropská
společenství, sazby daní se mezi sousedními státy liší až do výše 5%.

Členské státy nejen že aplikovaly různé sazby daně, ale lišily se i v počtu
sazeb daní. Existovaly země s jedinou sazbou, pak nejširší skupina se dvěma sazbami, ale
dokonce byly i státy aplikující tři sazby daně. Úkolem Evropské komise tedy bylo nejen
stanovit pásmo pro daňovou sazbu, ale rozhodnout i o počtu sazeb. Protože systém se
třemi sazbami daně je administrativně náročnější (nejen pro stát ale i pro poplatníka),
Evropská komise rozhodla, že nadále se bude v Evropských společenstvích užívat systém
se dvěma sazbami daně – základní a sníženou.
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V rámci aproximace sazeb byla pro daň z přidané hodnoty navrhována
různá pásma. V roce 1989 nejprve Evropská komise navrhla sníženou sazbu 4-9% pro
tzv. základní životní potřeby – potraviny, dodávky vody, farmaceutické výrobky, knihy,
noviny, časopisy a hromadnou přepravu osob, a standardní sazbu 14-20%.
V roce 1991 byla přijata směrnice č. 91/860/EEC která zrušila fiskální
hranice mezi jednotlivými členskými státy, což velmi podstatně ovlivnilo systém DPH
uplatňovaný v rámci Evropských společenství. Došlo k následujícím změnám:
•

nákup soukromých osob je zdaňován výhradně v zemi nákupu
(zrušení režimu vracení DPH), s výjimkou nákupu nového
dopravního prostředku;

•

systém exportu a importu v rámci Evropských společenství byl
nahrazen systémem tzv. intrakomunitární akvizice (intrakomunitární
plnění)53;

•

systém exportu a importu je nadále aplikován pouze se třetími
zeměmi;

S účinností od roku 1993 směrnice č. 92/77/EEC zavedla minimální
hranice - pro standardní sazbu stanovila minimum 15% a pro sníženou 5%. Dále
stanovila, že členské státy smí aplikovat pouze dvě snížené sazby daně. Směrnice také
dovolovala přechodné období, po které členské státy směly aplikovat v oblasti snížené
sazby daně sazbu nižší jak 5%54. Dokladem neochoty a neschopnosti Evropské komise
zajistit implementaci směrnic je následující tabulka:

53

Dodání zboží do jiného členského státu plátci daně je obecně osvobozeno od daně, podobně pak pořízení zboží
z jiného členského státu od plátce daně podléhá dani s nárokem na odpočet – viz zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 669/2004 Sb.
54
Jednalo se zejména o ty státy, které aplikovaly nulovou sazbu daně na určité zboží. Přechodné období bylo
třeba pro přeřazení tohoto zboží do snížené sazby daně (aby nedocházelo k cenový šokům zboží bylo nejprve
přeřazeno do kategorie např. 3% sazby a až po určité době do kategorie snížené sazby daně).
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Tabulka č. 13 - Sazby daně z přidané hodnoty v %
Stát
Standardní sazba
Snížená sazba
Belgie
21
6,12
Dánsko
25
0
Německo
16
7
Řecko
18
8
Španělsko
16
4, 7
Francie
19,6
2,1; 5,5
Irsko
21
3; 6; 12,5
Itálie
20
4, 10
Lucembursko
15
3, 6, 12
Nizozemí
19
6
Rakousko
20
10
Portugalsko
17
5, 12
Finsko
22
8, 17
Švédsko
25
6, 12
Velká Británie
17,5
5
Česká republika
19
5
Slovensko
19
0
Polsko
22
7
Maďarsko
25
12
Litva
18
9
Lotyšsko
18
5;9
Estonsko
18
5
Malta
15
5
Kypr
15
5
Slovinsko
20
8;5
Zdroj: Inventory of Taxes in the EU k 1.1.2005 a vlastní výzkum

K velkým prioritám Evropské komise v oblasti harmonizace nepřímých daní
patřil přechod od principu země určení na princip země původu. Princip zdanění dle země
určení znamená, že z vyváženého zboží se DPH neplatí (při vývozu je daň vrácena), a
zboží je zdaněno až v zemi konečné spotřeby.
Přechod na princip země původu ovšem předpokládá zavedení jednotné
sazby daně, neboť v opačném případě by se zboží prodávalo s různými sazbami daně,
podle místa původu. Z výše uvedených důvodů tento přechod doposud nebyl učiněn a
stále je aplikován princip země určení. Přesto, že se dle původních záměrů Evropské
komise mělo jednat pouze o přechodný stav, dosavadní fungování tohoto systému se
velmi osvědčilo. Fakt, že aplikace tohoto principu umožňuje členským státům zachovat
svobodu ve volbě výše daňové sazby, totiž zaručuje daňovou neutralitu –členské státy
mohou zvolit takovou sazbu daně, která nebude způsobovat deformace na trhu, či
přesuny společností poskytujících služby.
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5.3.3 Efektivní sazba daně z přidané hodnoty
Nominální sazby daně z přidané hodnoty se v rámci EU(15)55 pohybují u
základní sazby v intervalu 15-25% a u snížené v intervalu 0-17%56. Tyto nominální sazby
jsou ovšem vzájemně nesrovnatelné, neboť i přes harmonizaci stále ještě v jednotlivých
státech panují dílčí odlišnosti (např. v osvobození od daně, nebo v limitech, a nebo
zařazení zboží do snížené sazby).

Mendoza, Razin a Tesar (1994)57 navrhují ke srovnávání jednotlivých
daňových jurisdikcí vytvořit tzv. syntetický ukazatel – efektivní sazbu daně. Efektivní
sazba daně je v tomto modelu definována jako poměr mezi daňovými výnosy příslušné
daně (např. nepřímé) a odpovídajícího daňového základu (např. hodnota konečné
spotřeby), které se získají ze statistik národních účtů. Při výpočtu efektivní sazby daní ze
spotřeby58 vychází z následujícího vztahu:

Ef =

RS 5110 + RS 5121
(CG + CP − CEGG − RS 5110 − RS 5121)

(17)

kde RS5110 je výnos z DPH, RS5121 výnos z akcízů, CG celková vládní spotřeba, CP
celková soukromá spotřeba, CEGG jsou vládní mzdové výdaje. CEGG je vyloučeno
z daňového základu, protože předmětem daně je pouze vládní spotřeba bez mezd (mzdy
nepodléhají daním ze spotřeby).
Analogicky lze tedy z tohoto vztahu odvodit vztah pro stanovení efektivní
sazby DPH, a to:

Ef =

RS 5110
(CG + CP − CEGG = RS 5110)

55

(18)

Evropská unie před rozšířením o 10 nových států („15 starých členských států“).
Viz tabulka č. 13.
57
Effective Tax rates in Macroeconomics: Cross-Country Estimates of Tax Rates on Factor Incomes and
Consumption, NBER, 1994, Working paper no. 4864.
58
DPH a akcízy.
56
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Jak uvádí Martinez-Mongay (2000) a Tchilinguirian (2000)59, je možné
také ze základu daně nevylučovat CEGG. Argumentují faktem, že sice mzdové výdaje
vlády nepodléhají daním ze spotřeby, nicméně jejich odečítání je zbytečné, neboť v
ukazateli vládní spotřeby zůstávají další položky, které ačkoliv nejsou předmětem daní ze
spotřeby, přesto zůstávají v základu.
Domnívám se, že při mém výpočtu efektivní sazby daně z přidané hodnoty
zahrnutí či nezahrnutí CEGG do základu nehraje podstatnou roli, neboť i když mění
úroveň efektivní sazby, nijak neovlivňuje srovnání mezi jednotlivými členskými státy, či
vývoj této sazby v čase.
Při výpočtu tedy vycházím ze vztahu, který jsem odvodila z (17) a ze
základu nevyjímám CEGG:

Ef =

D 211
( P31 _ S14 _ S15 + P31 _ S13 − D 211)

(19)

kde D211 je výnos daně z přidané hodnoty v % HDP, P31_S14_S15 spotřeba
soukromého sektoru v % HDP a P3_S13 spotřeba vlády v % HDP. Při výpočtu vycházím
z dat a statistik národních účtů v databázi New Cronos (EUROSTAT).

Tab. č. 14 - Výnos daně z přidané hodnoty - D211
v % HDP
stát
1999
2000
2001
2002
Belgie
6,8
6,9
6,6
6,9
Dánsko
9,9
9,7
9,7
9,7
SRN
6,6
6,4
6,3
6,3
Řecko
7,4
7,6
7,8
8,2
Španělsko
5,7
5,8
5,6
5,7
Francie
7,3
7
6,8
6,8
Irsko
6,6
7
6,5
6,8
Itálie
5,8
6,3
6
6,1
Nizozemí
6,7
6,7
7,1
7,2
Rakousko
7,9
7,6
7,5
7,9
Portugalsko
7,7
8
7,8
8,1
Finsko
8,1
8
7,9
8,1
Švédsko
8,7
8,5
8,7
8,9
Velká Británie
6,4
6,3
6,4
6,6
Lucembursko
5,4
5,5
5,7
5,9
Zdroj: EUROSTAT.

59

2003
6,7
9,7
6,2
7,6
5,9
6,9
7
5,9
7,4
7,7
8,3
8,4
9
6,8
6,3

ECFIN Effective Tax Rates. Properites and Comparisons with Other Tax Indicators, ECFIN, 2000, 593/00EN.
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stát
Belgie
Dánsko
SRN
Řecko
Španělsko
Francie
Irsko
Itálie
Nizozemí
Rakousko
Portugalsko
Finsko
Švédsko
Velká Británie
Lucembursko
Zdroj: EUROSTAT.

Tab. č. 15 - Spotřeba vlády P3_S13
v % HDP
1999
2000
2001
21,2
21,1
21,7
25,8
25,3
25,9
19,1
19
19
15,4
17,7
16,8
17,4
17,7
17,6
23,3
23,2
23,2
14
14
14,8
18
18,3
18,8
22,9
22,7
23,5
19
18,4
18
19,7
20,5
20,9
21,6
20,6
21
27,4
26,6
27
18,3
18,6
19,1
16,8
15,7
16,9

2002
22,3
26,3
19,2
17,1
17,7
23,9
15,3
19
24,6
17,9
21,1
21,7
28
20
17,6

Tab. č. 16 - Spotřeba soukromého sektoru P31_S14_S15
v % HDP
stát
1999
2000
2001
2002
Belgie
53,8
54,1
54,4
54,1
Dánsko
49,6
47,7
47,1
47,2
SRN
58,4
59
59,7
58,9
Řecko
70,6
68,9
67,9
67,3
Španělsko
59,2
58,9
58,4
58,1
Francie
54,8
54,4
54,7
54,7
Irsko
47,6
46,7
45,7
44,7
Itálie
60,3
60,5
60
60,1
Nizozemí
50,1
49,9
49,6
49,8
Rakousko
56,1
56,8
57
56,2
Portugalsko
62,4
62
61,4
61,3
Finsko
50,3
49,5
50,1
50,7
Švédsko
48,9
49,1
48,8
48,6
Velká Británie
65,6
65,9
66,4
66,3
Lucembursko
42,2
39,9
41,8
42,6
Zdroj: EUROSTAT.
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2003
22,8
26,6
19,2
16
17,9
24,3
15,9
19,5
25,4
18
21,4
22,3
28,3
20,9
18,2

2003
54,5
47,2
59
67,2
57,8
55,5
45,2
60,4
48,4
56,1
62
51,9
48,7
65,5
41,9
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Tab. č. 17 - Efektivní sazba daně z přidané hodnoty
1
stát
1999
2000
2001
2002 Efektivní sazba v %
Belgie
0,0997
0,1010
0,0950
0,0993
9,87
Dánsko
0,1511
0,1532
0,1532
0,1520
15,24
SRN
0,0931
0,0894
0,0870
0,0877
8,93
Řecko
0,0941
0,0962
0,1014
0,1076
9,98
Španělsko
0,0804
0,0819
0,0795
0,0813
8,08
Francie
0,1031
0,0992
0,0956
0,0947
9,82
Irsko
0,1200
0,1304
0,1204
0,1278
12,46
Itálie
0,0800
0,0869
0,0824
0,0836
8,32
Nizozemí
0,1011
0,1017
0,1076
0,1071
10,44
Rakousko
0,1176
0,1124
0,1111
0,1193
11,51
Portugalsko
0,1035
0,1074
0,1047
0,1090
10,61
Finsko
0,1270
0,1288
0,1250
0,1260
12,67
Švédsko
0,1287
0,1265
0,1297
0,1315
12,91
Velká Británie
0,0826
0,0806
0,0809
0,0828
8,17
Lucembursko
0,0915
0,1098
0,1075
0,1087
10,44
Zdroj: Vlastní výpočty.

1)

Efektivní sazba daně je počítána jako aritmetický průměr efektivních sazeb z let 1999 –
2002.

Pro srovnání uvádím následující tabulku, kde jsou patrné rozdíly mezi
nominálními sazbami daně a efektivními sazbami:

Tabulka č. 18 - Sazby daně z přidané hodnoty v %
Stát
Standardní sazba Snížená sazba Efektivní sazba daně
9,87
Belgie
21
6;12
15,24
Dánsko
25
0
8,93
Německo
16
7
9,98
Řecko
18
8
8,08
Španělsko
16
4; 7
9,82
Francie
19,6
2,1; 5,5
12,46
Irsko
21
3; 6; 12,5
8,32
Itálie
20
4; 10
10,44
Nizozemí
19
6
11,51
Rakousko
20
10
10,61
Portugalsko
17
5; 12
12,67
Finsko
22
8; 17
12,91
Švédsko
25
6; 12
8,17
Velká Británie
17,5
5
10,44
Lucembursko
15
3; 6; 12

Zdroj: Vlastní výpočty.
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Jak je patrné z tabulky č. 18, efektivní sazby daně spadají do daleko užšího
intervalu, pohybují se v rozmezí 8,08% - 12,67%. Nejvyšší efektivní sazbu, která zcela
vybočuje z daného intervalu, vykazuje Dánsko. Tato sazba dosahuje až překvapivě
vysoké úrovně 15,24%. Důvodem je skutečnost, že Dánsko aplikuje pouze standardní
sazbu daně, tak že vykazuje nejvyšší daňový výnos, který není snižován sníženou sazbou
daně.

5.3.4 Harmonizační proces akcízů
Ačkoliv je v procesu harmonizace v Evropských společenstvích kladen
největší důraz na harmonizaci v oblasti daně z přidané hodnoty, podobné problémy se
vyskytují i v oblasti spotřebních daní, neboť i tyto velmi významně ovlivňují jednotný
trh. Pozornost je koncentrována zejména na vyrovnávání výše jednotlivých sazeb tak, aby
nedocházelo ke zvýhodňování domácích výrobců nižšími nebo nulovými sazbami (pokud
by k výše uvedenému docházelo, znamenalo by to ohrožení fungování jednotného trhu a
hospodářské soutěže). V souvislosti s jednotným trhem byla v devadesátých letech
minulého století v této oblasti přijata celá řada směrnic. Celý systém spotřebních daní byl
v Evropských společenstvích jako součást jednotného trhu zaveden 1. ledna 1993.
Výchozí myšlenkou bylo harmonizovat jak strukturu, tak i daňové sazby
jednotlivých akcízů. Postupem času se snaha stejně tak jako u harmonizace DPH
přesunula spíše do oblasti strukturální a pro jednotlivé sazby byly stanoveny pouze
minimální hodnoty. Důvodem jsou jednak historicky zakořeněné odlišnosti systémů
selektivních daní a jednak předpoklad tzv. spontánního harmonizačního efektu – tedy
mechanismu, kdy sama existence odlišných sazeb akcízů vede k samovolné
harmonizaci60. O skutečné funkčnosti výše uvedeného mechanismu lze v současnosti
pochybovat, neboť stejně tak jako u DPH, tak i u akcízů v současnosti existují odlišné
sazby, a přesto nejsme svědky, že by státy tyto sazby sbližovaly.
Obdobně jako u DPH byl i v tomto případě zvolen princip země určení –
akcízy jsou uvalovány v zemi spotřeby, tak aby nebyl deformován trh a tržní prostředí61
60

Spotřebitelé na jednotném trhu mohou nakupovat produkty podléhající akcízům v zemi s nízkými sazbami,
tato skutečnost pak bude nutit země s vyššími sazbami tyto sazby snížit.
61
Při principu země původu by se na trhu mohly obchodovat identické produkty za rozdílnou cenu; rozdíl v ceně
by mohl být způsoben rozdílnými sazbami akcízů dle země produkce; princip země původu by v této situaci
stejně tak jako u DPH nebyl schopen zajistit neutralitu.
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(princip země původu při existenci rozdílných sazeb totiž nezajišťuje daňovou neutralitu).
S účinností od 1.1.1993 je harmonizace základů daně zajištěna Jednotným celním
sazebníkem a od téhož data také stanovila Rada ministrů minimální sazby daně.
Harmonizace akcízů v Evropských společenstvích je založena na třech
skupinách směrnic:
•

směrnice č. 92/12/EEC, která bývá nazývána jako tzv. horizontální
směrnice, která všeobecně upravuje výrobu, držení a přepravu
produktů, které podléhají akcízům; směrnice zavádí pro výrobky,
které se pohybují mezi jednotlivými členskými státy režim tzv.
podmíněného osvobození od daně62;

•

tzv. strukturální směrnice – týkají se harmonizace struktury
akcízů; rozdělují akcízy na akcíz z minerálních olejů63, alkoholu a
alkoholických nápojů, tabáku a tabákových výrobků (viz dále);

•

čtyři směrnice k aproximaci sazeb výše uvedených akcízů (viz
dále).

Horizontální směrnice č. 92/12/EEC se tedy vztahuje na minerální oleje,
alkohol a alkoholické nápoje a tabák. Podle této směrnice mohou být výše uvedené
výrobky kromě DPH podrobeny ještě specifickým (nepřímým) daním. Směrnice dále
umožňuje jednotlivým členským státům uvalovat ještě i další nepřímé daně (např.
z enviromentálních důvodů) nad rámec akcízů. Aplikace těchto daní ovšem nesmí
znamenat jakékoliv formality při přeshraničním obchodě mezi členskými státy. Kromě
předmětu daně směrnice také definuje zdanitelné plnění, výrobu, pohyb zboží a placení
daně. Jedná se tedy o směrnici, která upravuje problematiku akcízů obecně, konkrétní
druhy akcízů jsou upraveny samostatnými směrnicemi.

5.3.4.1

Energetické produkty a elektrická energie

Sjednocení základů pro vyměřování daně a úprava struktury daní
v souvislosti s celním sazebníkem je obsažena ve směrnici č. 92/81/EEC z roku 1992.

62

Na základě principu země určení – výrobek je v zemi produkce od daně osvobozen a je zdaněn až v zemi
spotřeby, příslušnou sazbou daně. Při přepravě je v tzv. podmíněném osvobození od daně; v naší legislativě viz
§19 zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daní, ve znění pozdějších předpisů.
63
Akcíz z minerálních olejů byl změněn směrnicí č. 2003/96/EC restrukturalizován na daň z energetických
produktů a elektrické energie.
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Tato směrnice definuje jednotlivé druhy minerálních olejů, na které se akcíz vztahuje.
Směrnice uvádí, že předmětem akcízů je minerální olej, pokud slouží ke spotřebě, je
prodáván, nebo slouží jako palivo či jako pohonná hmota. Ve směrnici je dále uvedeno,
že předmětem akcízů je i produkt, který není ve směrnici přímo vyjmenován jako
minerální olej, ale je prodáván nebo užíván jako pohonná hmota či palivo. Směrnice č.

2003/96/EC restrukturalizuje zdaňování energetických produktů a elektrické energie.
Rozšiřuje zdaňování minerálních olejů i na uhlí, zemní plyn a elektrickou energii. Tato
směrnice stanovuje minimální sazby daně na energetické produkty v závislosti na účelu
užití. Rozlišuje mezi energetickými produkty sloužícími jako pohonné hmoty, palivo či
pro výrobu elektrické energie. Cílem směrnice je v souladu s Kjótským protokolem
omezovat emise, proto členským státům umožňuje poskytovat daňového výhody
společnostem, které podnikají opatření ke snižování emisí. Minimální sazby daně jsou
uvedeny v následujících tabulkách:
Tab. č. 19 - Minimální sazby daně z paliv - pohonných hmot
Min. sazba
Min. sazba
Produkt
Základ daně od 1.1. 2004
od 1.1. 2010
benzín olovnatý
1000 l
421,00 EUR
421,00 EUR
benzín bezolovnatý
1000 l
359,00 EUR
359,00 EUR
nafta
1000 l
302,00 EUR
330,00 EUR
petrolej
1000 l
302,00 EUR
330,00 EUR
LPG
1000 l
125,00 EUR
125,00 EUR
zemní plyn
gigajoule
2,60 EUR
2,60 EUR

Tab. č. 20 - Min. sazby daně z paliv pro průmyslové nebo komerční účely
Min. sazby
Produkt
Základ daně
od 1.1. 2004
nafta
1000 l
21,00 EUR
petrolej
1000 l
21,00 EUR
LPG
1000 kg
41,00 EUR
zemní plyn
gigajoule
0,30 EUR

Tab. č. 21 - Min. sazby daně z paliv pro topné účely a elektrické energie
Min. sazby
Min. sazby
od 1.1. 2004
od 1.1. 2004
pro obchodní účely pro neobchodní účely
Produkt
Základ daně
nafta
1000 l
21,00 EUR
21,00 EUR
těžký topný olej
1000 kg
15,00 EUR
15,00 EUR
petrolej
1000 l
0,00 EUR
0,00 EUR
LPG
1000 kg
0,00 EUR
0,00 EUR
zemní plyn
gigajoule
0,15 EUR
0,30 EUR
uhlí a koks
gigajoule
0,15 EUR
0,30 EUR
elektrická energie
MWh
0,50 EUR
1,00 EUR
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5.3.4.2

Alkohol a alkoholické nápoje

Tato oblast akcízů je od samého počátku poznamenána velkou neochotou
jednotlivých členských států. Jedná se zejména o tradiční producenty vína (Francie,
Španělsko, Itálie) a producenty whisky nebo likérů. Pro většinu z těchto zemí je velmi
těžké měnit systémy selektivních daní, které jsou historicky zakořeněny a jejich počátky
se datují již do středověku. Proto je směrnice č. 92/83/EEC z roku 1992 postavena na
historickém rozlišování produktů na:
•

pivo,

•

víno,

•

ostatní fermentované nápoje (jiné než pivo a víno),

•

meziprodukty a alkohol.

Akcíz z piva upravuje směrnice č. 92/84/EEC. Předmětem daně je
definováno pivo, směs piva a nealkoholického nápoje, s obsahem alkoholu vyšším jak
0,5%. Minimální sazba daně je směrnicí stanovena na 0,748 EUR/hl piva, a jako 1,87

EUR/hl/stupeň alkoholu finálního produktu. Směrnice dále dovoluje členským státům
uvalovat nižší sazbu akcízů, v závislosti na ročním výstavu pivovaru. Tyto snížené sazby
nesmí klesnout pod 55% národní sazby akcízů a mohou být aplikovány pouze v případě
pivovarů, s ročním výstavem piva nižším jak 200000 hl. Směrnice také umožňuje, aby

členské státy osvobodily od akcízů z piva soukromé producenty, pokud pivo slouží
jejich soukromé spotřebě či spotřebě rodiny.
Akcíz z vína je taktéž upraven směrnicí č. 92/84/EEC. Směrnice rozlišuje vína na
dva následující druhy:
•

tichá vína – vína s obsahem alkoholu 1,2% - 15%, a dále s obsahem
alkoholu 15% - 18%; toto rozdělení na dvě kategorie umožňuje členským
státům stanovit pro víno s vyšším obsahem alkoholu vyšší sazbu;

•

šumivá vína – víno s obsahem alkoholu 1,2% - 15%.

Minimální sazby daně jsou u obou výše uvedených kategorií stanoveny
na 0 EUR/hl. Nulové minimální sazby daně byly zavedeny s ohledem na tradiční
producenty vína a jejich neochotu tuto tradiční produkci zdaňovat. Stejně tak jako
v případě akcízů z piva, i tato směrnice umožňuje členským státům ze zdanění vyjmout
soukromé producenty, pokud víno slouží k jejich soukromé spotřebě či spotřebě rodiny.
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Akcíz z fermentovaných nápojů (č. 92/84/EEC), jiných než pivo a víno,
má stanoven také minimální sazbu ve výši 0 EUR/hl, což umožňuje členským státům
stanovit sazbu v podstatě v libovolné výši.

Akcíz z meziproduktů (č. 92/84/EEC) se vztahuje na produkty s obsahem
alkoholu mezi 1,2% - 22% alkoholu, které nelze zařadit do kategorie piva, vína či
ostatních fermentovaných produktů. Minimální sazba je stanovena ve výši 45 EUR/hl.
Směrnice opět ponechává prostor členským státům aplikovat sníženou sazbu daně na
meziprodukty s obsahem alkoholu nižším jak 15%.

Akcíz z ethylalkoholu (č. 92/84/EEC) se vztahuje na nápoje s obsahem
alkoholu vyšším jak 22% a dále na nápoje s obsahem vyšším jak 1,2% pod kódy CN64
2207 a 2208. Také i v tomto případě směrnice dovoluje jednotlivým členským státům
aplikovat sníženou sazbu daně v případě malých producentů s roční výrobou
nepřesahující 10 hl čistého alkoholu za rok. Snížená sazba daně nesmí být nižší než 50%
standardní národní sazby. Směrnice dovoluje aplikovat sníženou sazbu daně na produkty
s obsahem nepřesahujícím 10% - jedná se o francouzský rum a řecké alkoholické nápoje
s příchutí anýzu. Minimální sazba daně je stanovena na 550 EUR/hl čistého alkoholu.
Směrnice stanovuje, že státy, které aplikují sazbu daně v rozmezí 550 - 1000 EUR,
nesmějí tuto sazbu snížit (v souvislosti s minimální sazbou daně). Státy, které aplikují
sazbu daně vyšší jak 1000 EUR, nesmějí tuto sazbu snížit pod hranici 1000 EUR.
Z daného ustanovení vyplývá, že původním záměrem Evropské komise bylo stanovit
minimální sazbu daně 1000 EUR, nicméně opět díky historickým systémům selektivních
daní v zemích jako Francie či Anglie nebylo možno dosáhnout této hranice přímo, proto
se Evropská komise snaží cíle dosáhnout nepřímo ve formě zákazu snižování sazeb pod
určitou hranici.

5.3.4.3

Tabák a tabákové výrobky

První směrnice, která byla v této oblasti přijata, má č. 72/464/EEC. Tato
směrnice upravuje všeobecné ustanovení týkající se akcízu z tabáku a dále speciální
ustanovení v oblasti struktury akcízů z cigaret. Směrnice č. 79/32/EEC rozděluje
tabákové výrobky na základní kategorie – cigarety, cigáry, cigarillos a tabák ke kouření.
Tabák ke kouření je rozlišen na:

64

Statistická nomenklatura – společný celní tarif – nařízení Rady č. 2658/87/EEC.
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•

řezaný nebo jinak dělený tabák vhodný ke kouření bez dalšího
průmyslového zpracování;

•

ostatní tabák ke kouření.

Cigarety jsou ve směrnici definovány jako:
•

tabákové provazce, které se kouří jako takové a nejsou doutníky ani
cigarillos;

•

tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací
vloží do dutinek z cigaretového papíru;

•

tabákové provazce, které se jednoduchou neprůmyslovou manipulací
zabalí do cigaretového papíru.

Směrnice č. 92/79/EEC stanovuje minimální sazby daně - celkový akcíz
musí činit minimálně 57% prodejní ceny a nesmí činit méně jak 60 EUR na 1000 ks

cigaret65. Kromě toho také směrnice stanovuje, že se specifická sazba daně musí
pohybovat v rozmezí 5 – 55% celkového daňového zatížení66. U ostatních druhů
tabákových výrobků, jako jsou např. cigarillos nebo jemně řezaný tabák, stanovuje
směrnice č. 92/80/EEC z roku 1992 minimální sazby daně a zároveň připouští jak sazbu
valorickou, tak specifickou.

5.3.5 Harmonizace přímých daní
Zpočátku se strukturální harmonizace přímých daní jevila mnohem
jednodušší než u daní nepřímých, neboť ve všech členských zemích s výjimkou Itálie
byly odděleně uplatňovány daň z osobních příjmů a daň z příjmu korporací. Ovšem
výsledkem práce několika komisí, jejichž úkolem bylo zmapovat možnosti harmonizace
v této oblasti, bylo zjištění, že jde o daleko složitější problém, než se zpočátku zdálo.
Z tohoto důvodu se v Evropských společenstvích začala opět věnovat
pozornost takovému druhu přímých daní, u nichž je harmonizace nezbytnou podmínkou
pro odstranění bariér fungování společného trhu. Za takovou daň je považována daň z
příjmu korporací, neboť kapitál je na rozdíl od práce vysoce mobilním faktorem, který
se může operativně přesouvat do zemí s výhodnějšími daňovými podmínkami. Pro

65
66

Tato sazba je s účinností od 1.1. 2006 zvýšena na 64 EUR – viz směrnice č. 2002/10/EC.
Celkové daňové zatížení je v tomto případě chápáno jako součet DPH a příslušné spotřební daně.
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harmonizaci daně z příjmů korporací byla zvolena stejná strategie jako v případě
harmonizace daní nepřímých – nejprve měla proběhnout strukturální harmonizace a poté
harmonizace sazeb.
Vývoj v této oblasti ukázal, že snahy o harmonizaci jsou členskými zeměmi
chápány spíše jako pokusy o omezení fiskální suverenity, což je důvodem, proč na tomto
poli nebylo dosaženo výraznějšího úspěchu. Celá řada iniciativ Evropské komise v 70. a
80. letech narážela na nedostatek politické ochoty v Radě ministrů, kde je třeba pro přijetí
nového opatření jednomyslnost.
V roce 1990 Evropská komise uvedla, že rozdílnost ve zdanění korporací
způsobuje ekonomické deformace, neboť ovlivňuje podniky při rozhodování o
umisťování a financování svých investic. Zpráva tedy zdůrazňovala fakt, že je třeba
rychle začít uvažovat o harmonizaci v této oblasti, aby byla zaručena daňová neutralita67.
Z výše uvedených důvodů Evropská rada navrhla Evropské komisi, aby
vzala zpět svůj návrh z roku 1975, který navrhoval sazbu daně z korporací pro členské
státy mezi 45 a 55%, a zároveň doporučila provést v této oblasti studii, která by brala
v úvahu nejen perspektivy integrace, ale i výsledky daňových reforem, které proběhly
v 80. letech.
V roce 1990 tedy Evropská komise ustavila tzv. Rudingův výbor68, jehož
úkolem bylo zjistit, zda je opravdu potřebná rychlá harmonizace korporativního zdanění.
Výbor se zabýval následujícími otázkami:
•

zda rozdílné zdanění v jednotlivých členských státech způsobuje
deformace na vnitřním trhu zejména pokud jde o investiční záměry a
konkurenci;

•

zda při výskytu deformací lze očekávat, že tyto deformace budou
odstraněny vzájemným působením tržních sil a daňovou konkurencí
mezi členskými státy, nebo zda bude třeba umělého zásahu;

•

jaká jednotlivá opatření budou nutná k odstranění či zmírnění těchto
deformací.

Výsledkem činnosti výboru bylo zjištění, že v systémech korporativního
zdanění v jednotlivých členských státech panují velké rozdíly nejen ve struktuře, ale i
67

Rozhodování o umisťování investic by nemělo být ovlivňováno výškou daňových sazeb.
Členové výboru byli nezávislí experti v oblasti zdanění korporací, vedením výboru byl pověřen bývalý
nizozemský ministr financí Onn Ruding.

68
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v sazbách daní. Tyto rozdíly dle výboru ovlivňují rozhodování nadnárodních korporací a
způsobují deformace v hospodářské soutěži.
Výbor připustil, že se korporativní zdanění v členských státech v 80. letech
určitým způsobem sbližovalo. Dle zjištění výboru šlo ovšem pouze o opatření na národní
úrovni, nikoliv o opatření prováděná na základě směrnic.
V roce 1992 Rudingův výbor vypracoval doporučení, týkající se
budoucnosti korporativního zdanění. Jako nejdůležitější byly označeny následující úkoly:
•

odstranění deformačních a diskriminujících ustanovení daňových
předpisů členských zemí v oblasti zahraničních investic;

•

stanovení zásad pro určení základu daně a stanovení minimálních
sazeb daně (jde zejména o snahu odstranit škodlivou daňovou
konkurenci, která má za úkol přilákat do země cizí kapitál);

•

zajištění transparentnosti všech daňových stimulů v oblasti podpory
investic s tím, že upřednostňovány budou stimuly nefiskální povahy.

Vzhledem ke složitosti formování společného systému zdanění Rudingův
výbor navrhl rozdělit celou operaci do třech etap: období do konce roku 1994, období
během formování hospodářské a měnové unie a poslední období mělo představovat
završení hospodářské a měnové unie.
V první etapě vypracovala Evropská komise návrh směrnice o minimální
sazbě korporativní daně ve výši 30% jak pro zadržený zisk, tak pro rozdělený zisk (ve
formě dividend). Ve druhé etapě pak měly všechny členské státy souhlasit s maximální
sazbou korporativní daně ve výši 40%. Dále výbor doporučil, aby ze zisku byla vybírána
pouze jedna daň, a to daň z příjmu korporací, dále aby se zavedly alespoň základní normy
pro stanovování daňového základu, a v neposlední řadě doporučil ve všech členských
státech sjednotit termín pro zaplacení daňové povinnosti.
V důsledku skutečnosti, že se členské země nechtějí vzdávat svých zvyklostí
a jakékoliv pokusy o harmonizaci považují za vměšování do vnitřních záležitostí, byla
snaha Rudingova výboru neúspěšná a většina návrhů směrnic v této oblasti byla stažena.

Devadesátá léta minulého století jsou charakteristická významnými
změnami v ekonomickém prostředí, na které by měla reagovat i daňová legislativa.
Jedná se zejména o vlny mezinárodních fúzí a akvizicí, rozvoj elektronického
obchodování a růst mobility faktorů. Výše uvedené změny vedly v roce 1999 Evropskou
radu, aby udělila Evropské komisi mandát k vypracování analytické studie o zdaňování
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korporací. Studie69 se měla zaměřit především na rozdíly v efektivních sazbách
korporativních daní, dále měla posuzovat vlivy odlišných definic základu daně na
efektivní sazby. Dalším důležitým cílem studie byla identifikace daňových ustanovení,
která mohou na jednotném trhu brzdit přeshraniční ekonomické aktivity.
Současné situace, kdy se korporace členských zemí setkávají v jednotné
ekonomické zóně s dvaceti pěti odlišnými systémy korporativního zdaňování, způsobuje
nejen pokles ekonomické efektivnosti, ale generuje i dodatečné náklady a zejména
přispívá k nedostatku transparentnosti. Jednotný trh, ekonomická a měnová unie
představují hlavní faktory, které ovlivnily korporace podnikající na jednotném trhu
natolik, že dnes již nepovažují za domácí trh trh národní, nýbrž evropský. Tento jednotný
evropský trh ovšem bohužel v současnosti nekoresponduje s daňovou realitou.
Z pohledu celkové ekonomické efektivnosti by daňové systémy měly být
neutrální, to znamená, že rozhodování o umisťování investic by nemělo být ovlivňováno
výškou daňových sazeb. V této situaci by tedy neměly čelit investice stejného druhu,
směřující do odlišných států, rozdílným efektivním sazbám daně.
Studie odhaluje, že v situaci, kdy v oblasti zdaňování korporací panují
rozdílné efektivní sazby daně, existuje určitá korelace mezi výškou zdanění a
rozhodováním o umisťování investic. Zdanění představuje ale samozřejmě pouze jeden z
celé řady dalších determinantů investičního chování, jako je např. ekonomická
infrastruktura, kvalifikovaná pracovní síla, transportní náklady, geografická dostupnost
trhů a další. Důležitost jednotlivých faktorů závisí na jednotlivých typech investic.
Nicméně v prostředí ekonomické a měnové integrace, kde je kapitál plně mobilní, jsou
investice na rozdíly v korporativním zdaňování vysoce citlivé.
Na základě výše uvedené analýzy byly navrženy čtyři možné varianty
harmonizace systému korporativního zdaňování:
•

zdanění v domácí zemi70 – korporace by pro celoevropské
aktivity užívaly pravidla, která platí v zemi, kde má společnost
sídlo vedení; systém by byl volitelný – společnosti by si mohly
zvolit, zda budou zisky zdaňovat v každé zemi jinak, nebo zda
budou podléhat pouze jednomu daňovému systému;

69
70

COM(2001) 582 final.
Home State Taxation.
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•

společný konsolidovaný základ daně71 – předpokládá
existenci jednotného daňového základu pro společnosti, které si
tento systém zvolí (opět se musí jednat o společnosti
s celoevropskými aktivitami);

•

evropská korporativní daň72 – tento systém by zavedl
jednotný konsolidovaný základ daně ovšem pouze pro velké
nadnárodní korporace; Evropská korporativní daň by byla
spravována na úrovní Evropských společenství a také by
samozřejmě v rámci Evropských společenství měla jednotnou
sazbu;

•

povinný harmonizovaný základ daně73 - tento systém by
povinně zaváděl pro všechny společnosti v Evropských
společenstvích (tedy domácí i mezinárodní) jednotný základ
daně.

Evropská komise pro praktickou implementaci nezvolila pouze „jednu
strategii“, nýbrž tzv. twin-track strategy, což lze volně přeložit jako dvoustopou strategii,
tedy sledování více cílů současně.
Hlavním

dlouhodobým

cílem

je

jednotného

implementace

konsolidovaného základu daně korporací pro jejich tzv. „evropské aktivity“. Tento
jednotný základ daně by pro korporace znamenal určité výhody:
•

jeho zavedením se efektivní sazba daně stane transparentnější;
implementací by tedy měly být splněny všechny předpoklady pro

nastolení

spravedlivé

daňové

soutěže

(jedná

se

o

soubor

harmonizačních pravidel pro stanovení základu daně, která platí pro
společnosti, které se rozhodly využít tohoto systému, bez rozdílu);
•

pomohl by odstranit překážky přeshraničních fúzí a akvizicí v podobě
nedostatečné koordinace členských států při zdaňování kapitálových
zisků;

•

implementace sníží vyvolané náklady zdanění společností, neboť tyto se
již nadále nebudou setkávat s dvaceti pěti odlišnými systémy zdanění;

71

Common Consolidated Tax Base.
European Union Company Tax.
73
Compulsory Harmonized Corporate Tax Base.
72
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•

pomohl by výrazně eliminovat problém s transfer pricing mezi
propojenými osobami, tzn. že tomto případě by také došlo k poklesu
vyvolaných nákladů zdanění u firem, ale také administrativních nákladů
vlád;

•

tento systém by také automaticky umožňoval kompenzovat ztrátu
z činnosti v jednom členském státě ziskem z činnosti v jiném členském
státě – zaručoval by tedy daňovou neutralitu.

Kromě výhod tento systém ovšem přináší i nevýhody. V podstatě lze říci, že
určitým způsobem diskriminuje malé společnosti, které nemají celoevropské aktivity,
neboť těmto není umožněno systém užívat. Společnosti bez celoevropských aktivit
v tomto systému musí užívat domácí daňová pravidla. Existují-li vedle sebe dva různé
daňové režimy, které společnosti mohou užívat, otevírá se prostor pro spekulaci,

daňové úniky a pro nejrůznější typy daňových arbitráží.
Projekt tzv. zdaňování v domácí zemi je považován za cílené opatření,
které by v relativně krátké době mohlo pomoci odstranit překážky, se kterými se setkávají
malé a střední podniky. Při implementaci tohoto systému zdaňování by společnosti,
podnikající ve více členských státech, stanovovaly jejich zdanitelný zisk podle pravidel
platných v jejich domácí zemi (tzn. že zdanitelný zisk organizačních složek,
podnikajících v jiných členských státech by se stanovoval na základě pravidel, která platí
v domácí zemi). Výše uvedený systém by pro společnosti znamenal výrazné
zjednodušení, neboť by podléhaly pouze jednomu daňovému systému. Náklady vyvolané
existencí dvaceti pěti daňových systémů jsou velmi často právě pro malé a střední
podniky disproporcionálně vysoké. Přitom právě oni jsou v Evropských společenstvích
klíčovými faktory ekonomického růstu a vytváření pracovních míst. Je třeba ovšem
zdůraznit, že se v tomto případě nejedná o jakoukoliv formu harmonizace. Ve své
podstatě může vést ještě k daleko vyšší daňové konkurenci s účelem přilákat do země

společnosti, které by zde měly sídlo vedení a zdaňovaly své celoevropské zisky dle
pravidel platných v této zemi. Na druhé straně je však nutno upozornit, že tento systém
vyžaduje zakotvení přesné definice rezidentství společnosti.
Zavedení povinného harmonizovaného základu daně pro všechny
společnosti (domácí i nadnárodní) by odstranilo problém, který s sebou nese systém
jednotného konsolidovaného základu daně – existenci dvou systémů zdaňování. Hlavním
prvkem, který by tento systém eliminoval, je soutěž jednotlivých států o přilákání
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daňových základů společností s celoevropskými aktivitami (což systém jednotného
konsolidovaného základu daně umožňuje). Tento systém tedy společnostem neponechává

prostor pro spekulaci, daňové úniky a pro nejrůznější typy daňových arbitráží.
Evropská komise i přes výše uvedené výhody nezvolila tento systém jako cíl.
Důvodem je skutečnost, že pouze u tohoto systému se jedná o harmonizaci v plném

slova smyslu, která je provázena ztrátou velké části národní daňové suverenity.
V současné době členské země nejsou ochotny ztratit tak velkou část národní daňové
suverenity a tak prosazení tohoto modelu je zcela nereálné74.
Zjevná strukturální podobnost systémů přímého zdanění, která v současné
době v Evropských společenstvích panuje v sobě ovšem skrývá znančné rozdíly, zejména
v souvislosti s odlišnými účetními systémy a z nich vyplývajících odlišností v pojetí
hospodářského výsledku. V Evropských společenstvích existují dva účetní systémy – tzv.

daňové účetnictví, v jehož rámci je hospodářský výsledek přímo základem daně, a
účetnictví, kde hospodářský výsledek není základem daně, nýbrž se na základ daně
musí transformovat prostřednictvím různých mimoúčetních operací.
V této

souvislosti

nastává

problém

nejen

v případě

harmonizace

strukturální, ale především v případě harmonizace sazeb. Pokud bychom chtěli zkoumat
daňové zatížení v jednotlivých státech za účelem nalezení jednotné sazby, v žádném
případě nemůžeme vycházet z nominálních sazeb. Důvodem je již zmíněné odlišné pojetí
účetních zisků. Proto bylo nezbytné provést v jednotlivých státech rozsáhlou analytickou
studii za účelem zjištění efektivní sazby daně, která již porovnatelná je, neboť v sobě
zahrnuje

veškeré

další

operace

užívané

v jednotlivých

státech

k transformaci

hospodářského výsledku na základ daně (jedná se zejména o operace, které zvyšují či
snižují základ daně či daň).
Efektivní a nominální sazby daně členských států EU jsou uvedeny
v následujících tabulkách:

74

Komise by totiž musela prosadit směrnici, a tato ke svému schválení vyžaduje jednomyslnost.
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Tab. č. 22 - Nominální a efektivní sazby korporativní daně států EU před rozšířením v %
(1)
Nominální sazba
Stát
Efektivní sazba
Rakousko
34,00
29,8
Belgie
40,17
34,5
Dánsko
32,00
28,8
Finsko
28,00
25,5
Francie
40,00
37,5
Německo
52,35
39,1
Řecko
40,00
29,6
Irsko
10,00
10,5
Itálie
41,25
29,8
Lucembursko
37,45
32,2
Nizozemí
35,00
31,0
Portugalsko
37,40
32,6
35,00
31,0
Španělsko
Švédsko
28,00
22,9
Velká Británie
30,00
28,2

(1) Včetně přirážek a místních daní.
Zdroj: COM(2001)582 final75.
Tab. č. 23 - Nominální a efektivní sazby korporativní daně nových členů EU v %
(1)
Nominální sazba
Stát
Efektivní sazba
Kypr
15,00
14,5
Česká republika
28,00
25,5
Estonsko
26,00
22,5
Maďarsko
17,70
18,4
Lotyšsko
15,00
14,4
Litva
15,00
13,1
Malta
35,00
32,8
Polsko
19,00
17,5
Slovinsko
25,00
21,6
Slovenská republika
19,00
16,7

(1) Včetně přirážek a místních daní.
Zdroj: European Commission, Working paper no. 7/200476.
V porovnání s prvotními cíli Evropské komise v oblasti přímých daní je
nutné zdůraznit, že nadále již není usilováno o harmonizaci sazeb, ale pouze o sjednocení
daňových základů. Cílem Evropské komise v této oblasti je tedy pouze strukturální

harmonizace.
Domnívám se, že v případě sjednocení daňových základů v podstatě není
nutno daňové sazby harmonizovat. V situaci, kdy jsou základy daně definovány

jednotně, neexistuje rozdíl mezi nominální a efektivní sazbou daně. Společnosti jsou
samy schopny identifikovat daňové zatížení v jednotlivých zemích, což otvírá prostor

75

Data v tabulkách jsou z roku 2001, neboť novější údaje o efektivních sazbách daně nemá Evropská komise
k dispozici. Aby bylo možno porovnat rozdíl, nominální sazby daně jsou uvedeny taktéž z roku 2001.
76
Data v tabulce pochází z roku 2004.
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pro spravedlivou daňovou soutěž77 v oblasti daňových sazeb. V konečném důsledku
pak sjednocení daňových základů může samo spontánně generovat sjednocování
daňových sazeb napříč Evropou.

5.3.6 Legislativa v oblasti přímých daní
V Evropských společenstvích se v harmonizaci přímých daní pokročilo jen
málo. Důvodem je existence potřeby jednomyslnosti při schvalování směrnic. V poslední
době v oblasti přímých daní stále více nabývá na významu negativní harmonizace – tzn.
harmonizace daňových systémů prostřednictvím rozsudků Evropského soudního dvora78.
Základní směrnicí v oblasti přímého zdaňování je směrnice č. 77/799/EEC79
o vzájemné pomoci mezi příslušnými úřady členských států v oblasti přímých a
nepřímých daní. Tato směrnice upravuje výměnu informací, součinnost při zajišťování a
vyšetřování a přítomnost úředníků jednoho členského státu na území jiného členského
státu z důvodu kontroly aktivit nadnárodních korporací. Platnost této směrnice byla
v roce 1997 rozšířena i na nepřímé daně (zejména daň z přidané hodnoty).
V souvislosti s přechodem na jednotný trh přijala Evropská rada v roce 1990
další dvě významné směrnice, týkající se přímého zdanění (konkrétně korporativního
zdanění). Obě tyto směrnice jsou platné od roku 1993.
První směrnice č. 90/434/EEC z 23. července 1990, známá pod názvem

The Merge Directive (směrnice o fúzích), upravuje odklad daňové povinnosti
vyplývající z kapitálových výnosů při fúzi, rozdělení společnosti, převodu aktiv a
přeshraniční výměnu akcií v rámci Evropských společenství. Směrnice stanovuje, že:
1. fúze ani rozdělení nemá za následek zdanění kapitálových zisků,
vypočtených jako rozdíl mezi skutečnou hodnotou převedených
aktiv a pasiv80 a jejich hodnotou pro daňové účely81;

77

Pojem spravedlivá daňová soutěž používám zejména v souvislosti s informační spravedlností – rovnému
přístupu všech daňových subjektů k informaci o výši skutečného daňového zatížení v jednotlivých zemích.
78
Negativní harmonizace ovšem nemá jeden velmi podstatný znak klasické harmonizace, a to opatření, která by
byla jednotná pro všechny členské státy – srov. viz subkapitola Vymezení pojmu harmonizace.
79
The Mutual Assistance Directive.
80
Aktiva a pasiva převádějící společnosti, která jsou v důsledku fúze nebo rozdělení fakticky spojena se stálou
provozovnou společnosti v členském státě převádějící společnosti.
81
Hodnota, na jejímž základě byl vypočítán zisk nebo ztráta pro účely zdanění příjmů, zisků nebo kapitálových
zisků převádějící společnosti.
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2. přidělení cenných papírů přestavujících základní kapitál přijímající
nebo nabývající společnosti společníku převádějící nebo nabyté
společnosti výměnou za jeho cenné papíry představující základní
kapitál druhé společnosti při fúzi, rozdělení nebo výměně akcií nemá
samo o sobě za následek zdanění příjmů, zisků nebo kapitálových
zisků tohoto společníka.

Cílem směrnice je zabránit zdanění zisku, který může vzniknout při fúzi z
rozdílu mezi hodnotou převáděných aktiv a pasiv a jejich účetních hodnotou. Ačkoliv
tedy směrnice zavádí jednotný systém zdanění fúzí, ponechává členským státům
možnost tyto výhody společnostem odepřít v případě, že:
1. hlavním cílem nebo jedním z hlavních cílů fúze, rozdělení, převodu
majetku nebo výměny akcií je daňový únik nebo vyhnutí se
daňovým povinnostem;
2. v důsledku fúze, rozdělení, převodu majetku nebo výměny akcií
přestane některá společnost, ať už se této operace účastní nebo ne,
splňovat podmínky požadované pro zastoupení zaměstnanců
v orgánech společnosti82 podle pravidel platných před touto operací.

Směrnice o fúzích byla novelizována směrnicí č. 2005/19/EC, která byla
přijata zejména v souvislosti se zavedením statutu evropské společnosti. Tato směrnice
rozšiřuje dosavadní působnost směrnice o fúzích i na evropskou společnost83 a evropskou
družstevní společnost84. Směrnice zejména:
•

umožňuje přemisťovat sídlo a reorganizovat evropské společnosti a
evropské družstevní společnosti v rámci Evropské unie bez
jakýchkoliv daňových překážek - za určitých podmínek je možné
přesunout sídlo z jednoho členského státu do jiného, aniž by byly
zdaněny nerealizované zisky z majetku, který zůstává v původním
státě,

82

Viz např. §200 odst. 1, Obchodní zákoník, který stanovuje, že jednu třetinu dozorčí rady volí zaměstnanci
společnosti, v případě, že společnost má více jak 50 zaměstnanců.
83
Nařízení č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti.
84
Nařízení č. 1435/2003, o statutu evropské družstevní společnosti.

- 96 -

5. Výsledky práce

•

zaručuje, že přeměna pobočky na dceřinou společnost již nebude mít
žádné daňové důsledky,

•

zahrnuje nový typ transakce, tzv. částečné rozdělení – split-off, kdy
existující společnost převede jednu nebo více svých poboček do již
existující, nebo nově založené sesterské společnosti.

Druhá směrnice č. 90/435/EEC známá pod názvem The Parent-Subsidiary

Directive, (směrnice o mateřských a dceřiných společnostech), upravuje systém zdanění
skupin společností, které působí v národním měřítku a společností, které působí v rámci
celé Evropské unie. Hlavní cíle směrnice jsou následující:
•

měla by zaručit, že členský stát mateřské společnosti85 buď nezdaní
příjmy dceřiné společnosti sídlící v jiné členské zemi, nebo pokud tyto
příjmy zdaní, umožní mateřské společnosti od základu daně odečíst daň
z příjmu, kterou platí dceřiná společnost v jiné členské zemi.

•

měla by vyloučit rozdělení zisku po zdanění dceřiné společnosti ze
srážkové daně.

Tato směrnice ovšem ponechává členským státům možnost si v národní
legislativě stanovit, že náklady, které se vztahují k držbě podílu na dceřiné společnosti, a
ztráty vyplývající z rozdělování jejích zisků, nelze odečíst od zdanitelných příjmů
mateřských společnosti. Jsou-li v tomto případě výdaje na řízení vztahující se k podílu
pevně stanoveny paušální sazbou, nesmí stanovená částka přesáhnout 5% ze zisku
rozdělovaného dceřinou společností. Toto ustanovení je ve velké míře užíváno členskými
státy jako pravidlo tzv. nízké kapitalizace86, kterým se členské státy brání ztrátě svých
daňových základů87.
V roce 2003 byl k této směrnici přijat dodatek č. 2003/123/EC, tedy
směrnice doplňující původní směrnici o dceřiných a mateřských společnostech. Tento
dodatek výrazně rozšiřuje působnost původní směrnice na:

85

Mateřská a dceřiná společnost je vymezena 25% podílem ze všech vydaných akcií dceřiné společnosti a dále
také časovým testem – mateřská společnost musí vlastnit podíl v dceřiné společnosti nejméně 2 roky.
86
V případě dluhového financování dceřiných společností mateřskými, úroky které platí dceřiná společnost
mateřské nejsou daňově účinnými náklady, pokud přesáhnou např. daný limit, nebo vzniknou v určitém časovém
období.
87
Srov. §25 odst. 1 písm. zk) zákona o daních z příjmů.
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•

[…] rozdělování zisků (pocházejících od dceřiné společnosti)
obdržených od společnosti stálou provozovnou, která se nachází
v jiném státě než dceřiná společnost a mateřská společnost,

•

[…] rozdělování zisků společnosti stálým provozovnám, které se
nacházejí v jiném členském státě než společnosti nebo dceřiné
společnosti,

•

nové typy společností – vztahuje se na evropskou společnost a
evropskou družstevní společnost.

Ve směrnici je dále zakotveno postupné snižování velikosti podílu, který
slouží k identifikaci společnosti jako mateřské z 25% na:
• 20% s účinností od 1.1.2005;
• 15% s účinností od 1.1.2007;
• 10% s účinností od 1.1.2009.
Výše uvedené rozšíření směrnice odráží rostoucí roli stálých provozoven
v oblasti přesharničních aktivit společností a jejich zdaňování. Je také z části výsledkem
negativní harmonizace – rozsudku ESD ve věci Saint Gobain88, který říká, že se stálou
provozovnou (non-rezidentem) musí být nakládáno stejně jako se společností, která je v

členském státě rezidentem. Dodatek směrnice tedy zabraňuje dvojímu zdanění dividend v
následujících případech:
•

všechny subjekty se nachází v odlišných členských státech;

Členská země A
Mateřská
společnost

Členská země C
Stálá
provozovna

Členská země B
Dceřiná
společnost

88

Viz Compagnie de Saint Gobain, případ č. C-307/97.
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•

mateřská a dceřiná společnost se nachází ve stejném členském státě, stálá
provozovna se nachází v jiném členském státě.

Členská země A
Mateřská
společnost

Členská země B
Stálá
provozovna

Dceřiná
společnost

Ve výše uvedených příkladech se na stálé provozovny pohlíží, tak jako by
se jednalo o rezidenty, tak že výplata dividend je vyjmuta ze srážkové daně. Domnívám
se, že je nutné upozornit, na situaci, kterou směrnice neupravuje:

Členská země A

Členská země B
Stálá
provozovna

Mateřská
společnost

dividendy

Dceřiná
společnost

V tomto případě nelze aplikovat směrnici, neboť se nejedná o
přeshraniční výplatu dividend – stálá provozovna i dceřiná společnost se nacházejí
ve stejném státě, proto tato situace podléhá národním daňovým zákonům.
Od roku 1995 platí v Evropských společenstvích po období pěti let tzv.
arbitrážní konvence (Arbitration Convention) - směrnice č. 90/436/EEC89, která má
zamezovat dvojímu zdanění, ke kterému by mohlo dojít v případě odlišné interpretace
principu transferových cen v různých zemích. Až doposud byla vždy platnost konvence

89

Konvence byla přijata v roce 1990 s odloženu účinností až do roku 1995.
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dále prolongována o dalších pět let. V současnosti platí až do roku 2010 a její platnost
byla rozšířena i na deset nových členských zemí.
Dne 3. června 2003 přijala Evropská rada tzv. daňový balíček, jehož úkolem
je omezovat i ustanovení, která mohou být příčinou škodlivé daňové soutěže. Obsahově
se skládá balíček ze tří hlavních částí:
•

tzv. smluvená pravidla pro zdaňování korporací (Code of Conduct
for Business Taxation);

•

opatření k dosažení vyššího stupně aproximace systémů zdaňování
příjmů z úspor;

•

dohoda o odstranění srážkové daně z úrokových plateb a licenčních
poplatků.

Ačkoliv smluvená pravidla pro zdaňování korporací jsou právně
nezávazná, přesto mají politickou sílu, neboť jejím přijetím se členské státy zavazují

nejen odstranit existující daňová ustanovení, jež zapříčiňují škodlivou daňovou
soutěž, ale také upustit od budoucího zavádění ustanovení podobného charakteru.
Pravidla jsou zaměřeny především na

taková ustanovení, která přespříliš ovlivňují

umístění sídel firem. Jedná se především o případy, kdy jsou non-rezidentům oproti
rezidentům poskytovány výhodnější daňové podmínky. Lze tedy říci, že kodex v podstatě
stanovuje kritéria, na jejichž základě se identifikují tzv. škodlivá daňová opatření.
Evropská komise stanovila jako konečný termín pro odstranění těchto ustanovení 1. leden
2003 s tím, že společnostem, jímž plynou výhody z těchto škodlivých daňových
ustanovení, budou tyto výhody zachovány až do konce roku 2005. Součástí smluvených
pravidel pro zdaňování korporací je i sdělení Evropské komise č. 98/C 384/03 o

aplikaci pravidel státní pomoci v oblasti korporativního zdaňování. Toto sdělení
identifikuje povolená pravidla a formy poskytování státní podpory v oblasti zdaňování
korporací.
Vzhledem k faktu, že kapitál je velmi mobilním faktorem, který se může
rychle přesouvat do zemí s výhodnějšími daňovými podmínkami, je třeba dosáhnou
určitého stupně aproximace systémů zdaňování úspor. Přesun úspor do zemí s nižšími
daňovými sazbami vede ve státě, kde jsou investoři rezidenty, k daňové distorzi a
k daňovým únikům. Pro hladké fungování jednotného trhu je tedy nezbytné zajistit, aby
se rozhodování o umisťování investic řídilo na základě skutečných kvalit nabízených
produktů, a ne na základě nižších daňových sazeb či možnosti daňových úniků. V roce
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2003 tedy byla přijata směrnice č. 2003/48/EEC90 o zdaňování příjmů z úspor plynoucích
ve formě úrokových plateb. Jejím úkolem je umožnit zdanění úrokových příjmů
plynoucích ze členských států osobám, které se snaží pomocí svého rezidentství snížit
nebo zabránit zdanění. Povinnost implementace této směrnice do národních legislativ
byla stanovena do 1.ledna 2004, s účinností od 1. července 2005. Směrnice se

nevztahuje na příjmy právnických osob, týká se pouze příjmů osob fyzických.
Na základě této směrnice jsou členské státy povinny poskytovat informace
ostatním členským státům o úrocích, které byly vyplaceny individuálním střadatelům.
Směrnice stanovuje také přechodné období, v němž umožňuje Belgii, Rakousku a
Lucembursku na místo poskytnutí informace aplikovat 15% srážkovou daň v letech 20052007, 20% v letech 2008-2010 a 35% od roku 2011 a dále.
Směrnice o zdanění úrokových příjmů pod pojem úrok zahrnuje úroky
z dluhů a závazků jakéhokoliv druhu, včetně hotovostních depozit, vládních a
korporativních dluhopisů a ostatních cenných papírů. Definice je dále rozšířena i na
úrokový příjem získaný prostřednictvím instrumentů kolektivního investování. Směrnice

se nevztahuje na výplatu dividend.
V současnosti se Evropská komise snaží, aby i klíčové země, které nejsou

členy Evropských společenství, jako např. Švýcarsko, Monako, Lichtenštejnsko, Andorra
nebo San Marino, přijaly podobná opatření, aby umožnily členským zemím Evropských
společenství efektivně zdanit úrokové platby plynoucí ve prospěch jejich rezidentů.

Srážkové daně z úrokových plateb a licenčních poplatků mezi
společnostmi (podnikajícími v jednotlivých členských státech) patřícími do jedné skupiny
(tzv. spojené, či propojené osoby)91 mohou způsobit problémy v podobě zvýšení
vyvolaných nákladů. Srážková daň je vybírána u zdroje z hrubé částky, což znamená, že
není brán zřetel na jakékoliv odpočty, které by mohla společnost, která obdrží podobný
příjem, uplatnit oproti těmto daním. Mnohé ze smluv o zamezení dvojímu zdanění
(uzavřené mezi jednotlivými státy) srážkové daně u zdroje eliminují, či významně
redukují, nicméně proces nárokování těchto výjimek a redukcí je spojen se zdlouhavými
formalitami a může společnostem způsobit finanční ztrátu. Jednotný systém zdaňování
úrokových plateb a licenčních poplatků mezi společnostmi patřícími do jedné skupiny je

90
91

Savings Directive.
Associated companies. Společnosti jsou považovány za propojené v případě, že:
• jedna z nich se podílí na řízení, kontrole nebo kapitálu druhé, ať již přímo, či nepřímo;
• třetí strana se podílí na řízení, kontrole nebo kapitálu obou společností, ať již přímo či nepřímo.
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zakotven ve směrnici č. 2003/49/EC92 s platností od 1. ledna 2004. Směrnice tedy

odstranila srážkovou daň a daň z úroků a licencí mezi propojenými osobami, pokud
jsou tyto vypláceny přes hranice jednotlivých členských států93.
Další oblastí, na kterou se v budoucnu Evropská komise hodlá zaměřit, je
převod ztrát mezi jednotlivými společnostmi, které vlastní stejná mateřská společnost,
pokud k výše uvedenému dochází v různých členských zemích.

5.4 Role

judikatury

Evropského

soudního

dvora

v procesu

harmonizace přímých daní v Evropské unii
Jak již bylo uvedeno dříve, v harmonizačním procesu v oblasti přímého
zdaňování, v posledních letech kromě směrnic a nařízení začaly hrát velmi významnou
úlohu rozsudky Evropského soudního dvora. Judikatura ESD je považována za tzv.
negativní harmonizaci, kdy jsou jednotlivé členské státy nuceny činit opatření
v národních daňových systémech nikoliv na základě směrnic či nařízení, nýbrž na základě
judikatury. Jak již bylo uvedeno dříve, negativní harmonizace tedy nemůže sloužit

jako prostředek k dosažení harmonizace, neboť nestanovuje shodné postupy pro její
dosažení. Nicméně se domnívám, že je velmi účinným alternativním nástrojem k
dosažení efektivně fungujícího jednotného trhu, neboť nutí členské státy odstraňovat
z národních daňových systémů ustanovení, která jsou v rozporu se základním principy,
zakotvenými ve Smlouvě o Evropských společenstvích z roku 1957.
Judikatura ESD umožňuje především negativní harmonizaci v oblasti
korporativního zdaňování, zejména v oblastech, ve kterých se nepodařilo prosadit
jednotou úpravu, nebo v oblastech, ve kterých členské státy implementovaly směrnice či
nařízení chybně. Judikatura ESD zasahuje také do oblasti zdaňování osobních příjmů, a
to zejména v souvislosti s aplikací smluv o zamezení dvojímu zdanění mezi členskými
státy.
Vzhledem ke stále vyššímu vlivu těchto rozsudků na proces přibližování
daňových soustav a zejména odstraňování diskriminačních opatření, provedu dále rozbor
několika případů, ve kterých ESD shledal, že jsou porušeny základní principy vyplývající

92

Interest and Royalties Directive.
V této věci Česká republika zažádala Evropskou komisi o odložení povinnosti implementovat odstranění
srážkové daně z licenčních poplatků až do roku 2010.

93
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ze Smlouvy o Evropských společenstvích a nařídil členským zemím zjednat nápravu.
Případy se týkají jak oblasti zdaňování osobních příjmů, tak oblasti zdaňování korporací.

5.4.1

Případ Vestergaard č. C – 55/98
Tento případ se týká zdaňování fyzických osob a podle shledání ESD

porušuje svobodu poskytování služeb v rámci EU.

Dánsko

Řecko

Auditor

Školení
náklady

Dánský auditor, pracující a žijící v Dánsku se účastnil školení auditorů,
které bylo prováděno řeckou společností v Řecku. Ačkoliv měl poplatník platný daňový
doklad, tyto náklady na školení pro něho (na základě dánského daňového práva) nebyly
daňově účinným nákladem. V tomto případě došlo k porušení svobody poskytování
služeb, která vyplývá z článku 49 Smlouvy o Evropských společenstvích, neboť pokud
by daný poplatník nakoupil službu od dánské společnosti, pak by tyto náklady daňově
účinné byly. Na základě tohoto případu, Dánsko muselo odstranit z daňové soustavy

toto diskriminující opatření, neboť rozsudek ESD uváděl, že daňově musí být
posuzováno stejně nakoupení služeb jak domácích, tak i zahraničních.

5.4.2

Případ Gerritse č. C – 234/01
Tento případ se týká zdaňování fyzických osob a podle shledání ESD opět

porušuje svobodu poskytování služeb v rámci EU. Do toho případu ovšem oproti výše
uvedenému vstupuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi SRN a
Nizozemím.
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Nizozemí

SRN
představení

resident (herec)

odměna

cestovné

Nizozemský herec se účastnil představení v SRN. Zde mu byla vyplacena
odměna, která byla zdaněna na základě smlouvy (o zamezení dvojího zdanění mezi SRN
a Nizozemím) srážkovou daní z hrubé částky – tedy bez možnosti odečtení souvisejících
nákladů (konkrétně cestovného). V tomto případě došlo opět k porušení svobody
poskytování služeb, která vyplývá z článku 49 Smlouvy o Evropských společenstvích,
neboť non-residentovi v SRN nebylo umožněno odečíst nezdanitelnou částku a náklady.
Ačkoliv v tomto případě je nominální sazba daně stejná jak pro rezidenty, tak pro nonrezidenty – 25%, skutečné daňové zatížení non-rezidenta je vyšší, právě z důvodu
nemožnosti uplatnit náklady a odečíst nezdanitelné částky.
Rozsudek ESD opět uváděl, že se jedná o diskriminaci a nařídil, že SRN

musí zavést pro non-rezidenty možnost uplatňování výdajů. Na základě rozsudku
SRN zavedla tuto možnost, a to i v případě, kdy jsou non-rezidentům vypláceny
úroky a licenční poplatky.

Ke stejnému opatření přistoupilo i Rakousko a to

s účinností od roku 2005.

5.4.3

Případ Saint – Gobain č. C - 307/97
Tento případ se týká korporativního zdaňování a dotýká se svobody

usazování v rámci EU vyplývající z článku 43 a 48 Smlouvy o Evropských
společenstvích.
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Francie

SRN

SAINT –-GOBAIN
SAINT
GOBAIN
mateřská
společnost
mateřská spol.

pobočka

považována za
stálou provozovnu

ISOVER

Švýcarsko

Švýcarský ISOVER - dceřiná společnost, vyplácel pobočce v SRN
dividendy, které byly v SRN předmětem daně. SRN v té době (před platností dodatku č.

2003/123/EC ke směrnici o dceřiných a mateřských společnostech) umožňovala
vyjmout ze zdanění pouze dividendy, které jsou vypláceny společnosti, která je v SRN
rezidentem (dceřiná společnost), nikoliv non-rezidentům – stálým provozovnám.
Tato skutečnost byla jednak v rozporu s článkem 43 Smlouvy o Evropských
společenstvích, který říká, „[…] jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení,poboček
nebo dceřiných společností státními příslušníky jednoho členského státu a území druhého

členského státu.“, a jednak stálá provozovna podléhala vyššímu daňovému zatížení než
rezidentní společnosti. Rozsudek ESD uváděl, že se jedná o diskriminaci a nařídil, že

SRN nesmí diskriminovat společnosti, které nejsou rezidentní, tedy že se stálou
provozovnou musí být daňově nakládáno stejně, jako se společnostmi, které jsou
v SRN rezidenty.
Tento případ je ukázkou negativní harmonizace, neboť na základě
tohoto rozsudku, rozšířil dodatek č. 2003/123/EC ke směrnici o dceřiných a
mateřských společnostech působnost této směrnice i na případy, kdy dceřiné
společnosti vyplácí dividendy stálé provozovně (viz subkapitola Legislativa v oblasti
přímých daní).
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5.4.4

Případ Marks & Spencer plc. č. C – 446/03
Tento případ nebyl doposud rozhodnut, nicméně dotýká se samotných

hranic Smlouvy o Evropských společenstvích a jeho výsledek bude mít velmi podstatný
vliv nejen na další postup v oblasti harmonizace přímého zdaňování, ale na fungování
jednotného vnitřního trhu. Z tohoto důvodu považuji za nezbytné provést deskripci
základních rysů tohoto případu a předložit možné implikace pro další vývoj harmonizace
korporativního zdaňování.

Velká Británie
Marks & Spencer plc.
mateřská společnost

Nizozemí

Španělsko
M&S
dceřiná spol.

Marks & Spencer
dceřiný holding

Francie

Belgie

M&S
dceřiná spol.

M&S
dceřiná spol.

Německo
M&S
dceřiná spol.

M & S mateřská společnost je rezidentem ve Velké Británii, všechny
obchody v kontinentální Evropě byly prováděny prostřednictvím nizozemského holdingu.
Nizozemská společnost založila dceřiné společnosti ve Španělsku, Francii, Belgii a
Německu. Mateřská společnost ve Velké Británii dosahovala zisku, zahraniční dceřiné
společnosti vykazovaly v letech 1998 – 2001 ztráty. Z tohoto titulu byly dceřiné
společnosti ve Španělsku a Francii prodány, v Belgii a Německu bylo pouze pozastaveno
obchodování. Protože vykázané ztráty ve Španělsku a Francii nemohly být uplatněny,
požádala mateřská společnost ve Velké Británii o možnost započítat tyto zahraniční ztráty
(společností jedné skupiny – holdingu) oproti tuzemskému zisku. Tato žádost byla
zamítnuta, neboť dceřiné společnosti nebyly jednak založeny ve Velké Británii a ani zde
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neobchodovaly prostřednictvím poboček - což je v případě zápočtu ztrát vyžadováno
britským daňovým systémem.
Výše uvedené skutečnosti se dotýkají práva na usazování, které je
zakotveno v článcích 43 a 48 Smlouvy o Evropských společenstvích. Opět zde nacházíme
diskriminaci – mateřská společnost, která vlastní skupinu zahraničních dceřiných
společností, nemůže kompenzovat ztrátu mezi matkou a těmito dcerami, zatímco matka
s tuzemskými dcerami kompenzovat ztrátu může. Z výše uvedeného vyplývá, že
zahraniční dceřiné společnosti jsou tímto ustanovením znevýhodňovány ve srovnání
s domácími.

Základní otázkou v celém případu je, zda koncepce jednotného trhu

vyžaduje, aby domácí daňová jurisdikce brala v potaz ztráty ze zahraničních daňových
jurisdikcí. Na základě dosud platných pravidel fiskální suverenity jednotlivých států má
každá národní daňová jurisdikce absolutní právo nepřihlížet ke ztrátám, vzniklým
v zahraničních daňových jurisdikcích.

Pokud ESD potvrdí, že koncepce jednotného trhu vyžaduje možnost
kompenzace zahraničních ztrát, bude se jednat o průlom v dosavadním chápání
principu daňové suverenity jednotlivých členských států. Domnívám se, že právě
toto rozhodnutí by se mohlo stát prvním významným krokem v procesu
harmonizace přímých daní - zejména při prosazování konceptu jednotného
konsolidovaného základu daně.
V případě, že ESD nepotvrdí, že koncepce jednotného trhu vyžaduje
možnost započítávat zahraničí ztrátu, poskytne tak členským zemím další argument
k odmítání harmonizačních opatření a způsobí výrazné zpomalení další integrace
trhu v EU.

5.5 Evropská společnost
Snaha o částečnou harmonizaci a koordinaci v oblasti daně z příjmu
korporací vyústila ve schválení Nařízení č. 2157/2001, které zavádí s účinností od 8. října
2004 nový institut evropského obchodního práva – tzv. evropskou společnost (Societas

Europaea). Nařízení v sobě obsahuje povinnost pro stávajících dvacet pět členských
států EU, ale také tři státy Evropského hospodářského prostoru (Švýcarsko,
Lichtenštejnsko a Norsko) přímo implementovat Societas Europaea (SE) do národní
legislativy. SE má v rámci EU a EHS jednotnou formu – akciovou společnost. Další
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charakteristiky SE se ale liší dle místa registrace. Znamená to tedy, že další úprava nejen
v oblasti obchodního, ale i daňového práva je plně ponechána v kompetenci jednotlivých

členských států94.
Hlavním cílem evropských zákonodárců bylo zavést s ohledem na
dokončení jednotného evropského trhu také jednotnou úpravu subjektů (společností) na
něm působících, což by mělo zvýšit nejen jeho efektivnost, ale také konkurenceschopnost
EU jako celku. Společnosti se statutem evropské společnosti tedy dostávají možnost
reorganizovat, kombinovat a vytvářet celoevropské struktury aktivit. Dále také získaly
možnost bez jakýchkoliv legislativních překážek přesouvat sídlo vedení a modifikovat
organizační strukturu v rámci EU a EHS. Tímto tedy tento typ společnosti také získal tzv.
právo usazování, které je zakotveno v komunitárním právu (smlouva o Evropských
společenstvích - článek 43 a 48).
Implementace SE do národních legislativ pro společnosti s celoevropskými
aktivitami znamená výrazné snížení nákladů, neboť eliminuje finančně nákladné a
rozsáhlé sítě dceřiných společností, které se řídí rozdílným obchodním právem
jednotlivých členských států. Její zavedení také výrazně zjednodušuje přeshraniční fúze
a přeshraniční přesuny sídel společností. SE může být také přínosem pro japonské či
americké firmy, které mohou jejím prostřednictvím na evropském trhu podnikat
efektivněji.

5.5.1 Charakteristika evropské společnosti
Jak již bylo uvedeno výše, SE je zakládána jako akciová společnost na
základě komunitárního práva (nikoliv národního) a registruje se v jednotlivých členských
státech podle sídla. Základní upsaný kapitál společnosti musí činit nejméně 120000

EUR. Akcie nemusí být kotovány na burze, ale musí být volně převoditelné.
Statutárním orgánem SE může být buď jednotný správní orgán (správní
rada) – tzv. monistický systém, nebo výkonný orgán, jehož činnost je kontrolována
dozorčím orgánem (tzv. dualistický systém). Název společnosti musí být doplněn o
dodatek „SE“. Ačkoliv jsou stěžejní charakteristiky SE v podstatě podobné se
94

Článek 20 nařízení přímo obsahuje, že „Toto nařízení se netýká jiných oblastí práva, jako jsou daně,
hospodářská soutěž, duševní vlastnictví nebo úpadek. Ustanovení vnitrostátních právních předpisů jednotlivých
členských států a právních předpisů Společenství se proto použijí ve výše uvedených oblastech a dalších
oblastech neupravených v tomto nařízení.“
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společnostmi zakládanými v souladu s národním právem, existuje mezi nimi jeden
podstatný rozdíl. Tímto rozdílem je možnost SE přesouvat sídlo vedení a modifikovat
organizační strukturu v rámci EU a EHS bez jakýchkoliv legislativních překážek, což
není možno u společností založených dle národního práva.
Je důležité zdůraznit, že SE může vzniknout pouze specifickou formou
(vzniká spojením nebo přeměnou společností již existujících):
•

fúzí – dojde-li ke splynutí či sloučení nejméně dvou akciových
společností, z nichž alespoň dvě se řídí právními předpisy různých

členských států EU;
•

vytvořením holdingu – může být tvořen společnostmi s ručením
omezeným a akciovými společnostmi z alespoň dvou členských států;
ty musejí mít po dobu nejméně dvou let dceřinou společnost, jež se řídí
právem jiného členského státu, nebo pobočku, která se nachází v jiném

členském státě;
•

založením dceřiné evropské společnosti95- ta může být vytvořena jak
obchodními společnostmi, tak i jinými právnickými osobami veřejného
a soukromého práva, opět alespoň ze dvou členských zemí nebo
obchodními společnostmi, které mají po dobu alespoň dvou let dceřinou
společnost, jež se řídí právem jiného členského státu, nebo pobočku,
která je umístěná v jiném členském státě;

•

změnou právní formy – tuto může provést akciová společnost, která
byla založena na základě práva daného členského státu, má na území
EU své sídlo a správní ústředí a která alespoň po dobu dvou let má
dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu.

Založení evropské společnosti se obecně řídí právními předpisy, které se
vztahují na akciové společnosti v členském státě, ve kterém evropská společnost zřizuje
sídlo.

95

Společný podnik.
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5.5.2 Daňové aspekty evropské společnosti
Stejně tak jako byly jednotlivé právní charakteristiky ponechány plně
v kompetenci jednotlivých členských států, také v daňové oblasti není zakotvena
jednotná úprava a forma zdaňování je ponechána na jednotlivých členských státech. To
znamená, že SE se v daňových otázkách řídí národními daňovými zákony.
SE tedy podléhá národní dani z příjmu korporací ve státě, kde je rezidentem.
V tomto státě má neomezenou daňovou povinnost (zdanění podléhají jak příjmy ze
zdrojů na území státu, kde je rezidentem, tak příjmy ze zahraničí). Skutečnost, že ve
většině členských zemích není v daňových systémech pojem SE dosud implementován,
nepředstavuje až tak velký problém, neboť většina ustanovení v národních daňových
systémech, které se vztahují na společnosti, se vztahuje i na SE, neboť ta je jednotně
definována v celé EU jako akciová společnost.
Kromě placení daní ve státě rezidentství, bude také SE podléhat národní
dani ve státě, ve kterém podniká ve formě stálé provozovny. Dále také samozřejmě SE
může podléhat srážkové dani ve státech, ze kterých jí plynou příjmy ve formě dividend,
úroků, nebo licenčních poplatků. V případech příjmů ze zahraničí se na SE budou také
vztahovat smlouvy o zamezení dvojímu zdanění stejně jako na společnost, která je
založena na národním právu.
Skutečnost, že SE podléhá národnímu daňovému systému, nijak neřeší
situaci, kdy se společnosti účastnící se přeshraničních aktivit na jednotném trhu setkávají
s velkým počtem odlišných daňových systémů, které ovlivňují chování společností a
způsobují vyvolané náklady zdanění. Současná diference v daňových sazbách může
ovlivňovat rozhodování o umístění sídla SE. Pro SE je tedy tzv. country-shopping
(rozhodování, o místě rezidentství na základě výše daňového zatížení v jednotlivých
zemích) velmi atraktivní, zejména po rozšíření EU o 10 nových zemí, kdy např. Estonsko
vůbec nezdaňuje nerozdělené zisky společností. Lze tedy očekávat, že implementace

SE jako právní formy společnosti ještě více zvýší daňovou soutěž mezi jednotlivými
členskými státy.
V oblasti přímého zdanění se na SE vztahuje jak Směrnice o dceřiných a

mateřských společnostech, tak i Směrnice o fúzích a nedávno přijatá Směrnice o
jednotném zdaňování úroků a licenčních poplatků mezi propojenými osobami.
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Zavedením SE také nemizí daňové problémy, se kterými se setkávají
společnosti s přeshraničními aktivitami. Jedná se především o:
•

neexistence možnosti plně započítávat ztrátu z aktivit v jednom

členském státě oproti ziskům z aktivit v jiném členském státě (v rámci
jedné skupiny),
•

problém transfer pricing96,

•

problémy spojené s dluhovým financováním dceřiných společností tzv. pravidla nízké kapitalizace97,

•

problémy spojené se zdaňováním zisků ovládaných zahraničních
společností dle národních režimů – CFC režimy98,

•

problémy spojené se stálou provozovnou,

•

dodatečné daňové náklady spojené s přeměnami společností.

Skutečnost, že nelze plně započítávat ztrátu z aktivit v jednom členském
státě oproti ziskům dosaženým v jiném členském státě (v rámci jedné skupiny) může vést
k mezinárodnímu dvojímu zdanění a není také v souladu s myšlenkou plně fungujícího
jednotného trhu99. Stejný problém vyvstává pro SE při tomto zápočtu se zahraničními
pobočkami a dceřinými společnostmi100. Možnosti tohoto zápočtu se odvíjí z národních
daňových systémů, neboť nejsou v nařízení, dle kterého SE vzniká samostatně, upraveny.
V roce 1990 byla přijata tzv. arbitrážní konvence101, která měla eliminovat možné dvojí
zdanění vzniklé v souvislosti se započítáváním zisků propojených osob. Konvence platila
po dobu pěti let. Od 1. listopadu 2004 tato konvence opět začala platit s retrospektivou od
1. ledna 2000.
Prodloužení platnosti arbitrážní konvence pomůže také vyřešit problém
s transfer pricing mezi SE a jejími dceřinými společnostmi, případně stálými
provozovnami v jednotlivých členských zemích. Nicméně i přes existenci této konvence
je možnost dvojího zdanění velmi vysoká, neboť metody a postupy navržené v této
konvenci jsou pro všechny zainteresované strany velmi nákladné a časově náročné.
96

Převodní (vnitropodnikové) ceny.
V české legislativě viz §25 odst. 1 písm. zk) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.
98
Controlled Foreign Corporation Regime.
99
Ztráty ze zahraničních zdrojů totiž buď většina členských zemí neumožňuje započíst buď vůbec, nebo je
umožňuje započíst pouze v omezeném rozsahu. Z tohoto důvodu v roce 1990 navrhla Evropská komise směrnici,
která měla zápočet umožňovat, tato směrnice ovšem nebyla přijata.
100
Viz případ Marks&Spencer č. C – 446/03.
101
Arbitration Convention 90/436/EEC.
97
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Z tohoto důvodu bylo založeno Evropské forum transfer pricing, jehož úkolem je
v jednotlivých členských státech koordinovat zdaňování přeshraničních transakcí mezi
propojenými osobami.
Rozdílné zdaňování vlastního kapitálu a dluhu způsobuje, že se pro
mezinárodní skupiny společností stává daleko výhodnější používat pro dceřiné
společnosti dluhové financování než ekvitní. Tento fakt poté znamená pro stát, kde jsou
dceřiné společnosti rezidenty, ztrátu daňových příjmů. Z výše uvedených důvodů
v takovémto případě potom mnoho členských států neumožňuje odečítat v této situaci
úroky a s těmito úroky je daňově nakládáno, jako kdyby se jednalo o výplatu dividend102.
SE se tedy může setkat s problémem nízké kapitalizace jako jakákoliv jiná společnost,
neboť neexistuje opatření, které by členským státům zakazovalo tento princip na ni

aplikovat.
Dalším problémem, kterému v daňové oblasti čelí SE stejně jako i jiné
společnosti, je situace, kdy zisky zahraničních dceřiných společností, založených v zemi
s velmi nízkým daňovým zatížením mohou být zdaňovány přímo jako příjem vlastníků
zahraniční dceřiné společnosti v zemi, kde jsou rezidenty (tzv. pravidlo CFC –
Controlled Foreign Corporation Regime)103. Tento způsob zdaňování se tedy může
vztahovat i na SE,

která bude mít dceřiné společnosti založeny v zemi s nízkým

daňovým zatížením – opět neexistuje opatření zakazující aplikaci tohoto principu na

SE.
Evropská společnost podnikající prostřednictvím stálé provozovny, se
setkává s problémem neexistence jednotné úpravy definic stálých provozoven v Evropské
unii. V některých případech by mohlo dojít i k dvojímu zdanění, a proto se i SE musí řídit
smlouvami o zamezení dvojímu zdanění. V tomto případě tedy podnikání formou SE

nijak nesnižuje složitosti spojené se vznikem a zdaňováním stálé provozovny.
Oblastí, ze které SE může vytěžit nejvíce, jsou přeshraniční fúze, výměny
akcií a převod aktiv v rámci Evropské unie. Všechny tyto operace jsou pro SE v souladu
se Směrnicí o fúzích daňově neutrální104. Díky skutečnosti, že Směrnice o fúzích není
102

V naší legislativě od 1. ledna 2005 omezená daňová znatelnost úroků z úvěrů a půjček přijatých od
sesterských (mateřských) společností. Náklady související s držbou podílu v dceřinné společnosti se omezují
výší 5% příjmů z dividend a jiných podílů na zisku vyplácených dceřinou společností, pokud poplatník
neprokáže, že skutečná výše těchto nákladů je nižší. Úroky z úvěrů a půjček přijatých v období šest měsíců před
nabytím podílu v dceřinné společnosti se považují za náklad související s držbou podílu.
103
Poplatník má povinnost přepočítat důchod z cizí korporace a zdanit své zadržené zisky dle daňových zákonů
a měny své země.
104
Např. v případě fúze rozdíl mezi účetní a skutečnou hodnotou nezakládá povinnost tento rozdíl zdanit
v případě finanční dohody s nástupnickou společností.
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ještě přesně implementována v daňových soustavách všech členských zemí, mohou i
v této oblasti pro SE nastat situace, které budou předmětem daně, či budu zakládat
daňovou povinnost105.

5.5.3 Role evropské společnosti v harmonizačním procesu
Zavedení SE jako nové právní formy obchodní společnosti, lze považovat za
základní předpoklad k tomu, aby úvahy o sjednocení daně z příjmů korporací v rámci
Evropských společenství dostaly reálnější rysy. Nicméně, aby se právní forma SE pro
společnosti operující na jednotném trhu stala opravdu efektivní, musí pro společnosti mít
přínos i v oblasti daňové.
Výše nastíněné daňové problémy, se kterými se v současnosti SE setkává,
v podstatě kopírují problémy klasických společností, které vznikly na základě národního
práva. Současná podoba úpravy SE postrádá prvek, který by výrazně zvýšil efektivnost
podnikání formou SE

- jednotnou úpravu v daňové oblasti. Rozhodnutí společnosti

podnikat formou SE, je tak v současnosti činěno zejména z důvodů právních
(zjednodušení legislativních postupů), nikoliv však z důvodů daňových.
Vytvoření jednotné evropské právní formy podnikání vytváří předpoklad
zavedení jednotného evropského systému daně z příjmů korporací. V této souvislosti se
domnívám, že velmi efektivní by pro evropské společnosti bylo zavedení jednotného

konsolidovaného základu daně (tedy jednak sjednocení účetních postupů dle IFRS106 a
v návaznosti

jednotná

konstrukce

základu

daně).

Ponechání

daňové

sazby

v kompetenci jednotlivých členských zemí by mohlo výrazně přispět k efektivní
daňové soutěži a také zvýšit efektivnost SE jako jednotné evropské formy
podnikání.
Evropskou společnost v současné podobě lze považovat za první krok na
cestě k užší koordinaci v oblasti daně z příjmů korporací a potažmo k budoucímu
jednotnému evropskému systému korporativního zdaňování, neboť tento byl jedním z
prvotních motivů při úvahách o zavedení evropské společnosti do komunitárního práva.

105

Na základě studie European Federation of Accountants (FEE), kdy byla empiricky zjišťována možnost
porušení neutrality přeshraniční fůze, bylo zjištěno, že tato situace může nastat např. v Dánsku a Španělsku.
106
International Financial and Reporting Standards.
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6. Diskuse
Problematika daňové harmonizace je velmi aktuálním tématem. Členské
státy společně s Evropským parlamentem vedou nekončící diskusi o tom, zda je pro
hladké fungování jednotného trhu nutno provést daňovou harmonizaci či nikoliv. Proto
jsem ústředním tématem mé práce zvolila statistickou analýzu prokázání existence
jednoho z nejčastějších argumentů zastánců daňové harmonizace – tedy, že je nutno
harmonizovat daňové systémy, neboť daňová soutěž je škodlivá. Rozhodla jsem se
provést korelační analýzu v oblasti přímého zdanění, neboť zde právě v současné době
panuje daňová soutěž (oblast nepřímého zdanění je strukturálně v podstatě již
harmonizována).
Definovala jsem tedy s cílem zamítnutí hypotézu H0 (daňová soutěž není
škodlivá, nedochází k přesunu daňového břemene z korporací na fyzické osoby a
domácnosti) o vzájemné nezávislosti časových řad výnosů daně z příjmů fyzických
osob a domácností a výnosů daně z příjmů právnických osob u jednotlivých států.
S 95% pravděpodobností tuto hypotézu zamítnout nelze. Vzhledem k tomu, že nebyla
prokázána negativní závislost časových řad, nelze tvrdit, že daňová soutěž je škodlivá, a
že dochází k přesunu daňového břemene z firem na fyzické osoby a domácnosti.
Statisticky tedy nebylo prokázáno s 95% pravděpodobností (na 5% hladině
významnosti), že by současná situace, která panuje v oblasti přímého zdaňování
v Evropské unii (tedy daňová soutěž, neboť systémy daně z příjmů fyzických a
právnických osob doposud harmonizovány nebyly) vedla k přesouvání daňového
zatížení z firem na fyzické osoby a domácnosti.
Na základě výsledků testování hypotézy se domnívám, že lze tvrdit, že
existuje paralela mezi konkurencí na trhu produktů a služeb a daňovou soutěží
(konkurencí) mezi jednotlivými státy k soutěži na trhu produktů. Pokud tedy vede tržní
konkurence k vyšší efektivnosti a uspokojení poptávky, musí daňová soutěž vést k vyšší
rozpočtové efektivnosti – nebyl prokázán přesun daňového břemene, vlády se tedy

nesnaží nalézt rozpočtové prostředky zvýšením jiných daní, nýbrž zvyšují efektivnost
ve výdajové stránce rozpočtů. Výsledkem daňové soutěže v oblasti korporativního
zdanění je existence rozdílných sazeb (tedy míry zdanění) v jednotlivých státech, které
odráží typické preference těchto jednotlivých států.

Mitchel (2001) upozorňuje, že daňová soutěž generuje zodpovědnou
daňovou politiku. Nižší daňové zatížení podnikatelských subjektů vytváří prostředí
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příznivé pro vyšší ekonomický růst. Bez daňové soutěže se totiž vlády mohou chovat
stejně jako monopol – uvalovat nadměrné daně107. Autor tedy opět tímto tvrzením
potvrzuje, že lze hledat analogii mezi tržní strukturou konkurence a daňovou konkurencí
(soutěží).
Jak dále uvádí Mitchel (2002), daňová soutěž vždy vede k poklesu, nikoliv
růstu daňových sazeb. Zvýšená mobilita kapitálu vede k tomu, že poplatníci mohou velmi
jednoduše přesouvat kapitál do jurisdikcí s nižšími daňovými sazbami. Z tohoto důvodu
je daňová soutěž velmi významným faktorem přispívajícím k liberalizaci světové
ekonomie, neboť vytváří tlak na snižování daní a snižování vládních výdajů108.
Dané tvrzení lze dokázat na příkladu harmonizace nepřímého zdanění –
zejména zavedení minimálních sazeb daně z přidané hodnoty a akcízů. Mnoho států
muselo díky tomuto harmonizačnímu opatření zvýšit sazby ať již DPH nebo akcízů,
některé státy na tyto vyšší sazby vůbec nepřistoupily (viz výjimky v oblasti akcízu
z lihu). Harmonizace spotřebních daní v České republice je dalším příkladem zvyšování
daňových sazeb v rámci harmonizace – sazby daní jsou postupně neustále zvyšovány, tak
aby dosáhly alespoň minimálních sazeb stanovených harmonizačními opatřeními v rámci
Evropských společenství.

Janeba (2003) a Smart (2003) se domnívají, že daňová soutěž není
škodlivá, neboť nezpůsobuje ztrátu příjmů státního rozpočtu. Snížení daně z příjmů
korporací všeobecně vede k růstu daňového základu. V celkovém efektu tedy nedochází
k poklesu příjmů státního rozpočtu a tudíž nedochází k přesouvání daňového břemene na
jiné druhy daní (zvyšování sazeb jiných typů daní).

Mendosa (2003) a Tesar (2003) se zabývali zkoumáním kvantitativních
efektů daňové soutěže v oblasti daní z kapitálu na základě vytvoření neoklasického
růstového modelu dvou zemí. V modelu identifikovali tři základní externality spojené
s existencí daňové soutěže – relativní ceny, rozdělení bohatství a fiskální solventnost.
Model zahrnuje Velkou Británii a kontinentální Evropu s užitím empirických dat z 80. let
20. století, před integrací finančních trhů. V případě, kdy v modelu byly užity k
zachování fiskální solventnosti osobní důchodové daně (byly zvyšovány), daňová soutěž

107

Stejně tak jako v tržní struktuře monopolu jsou ceny vyšší než v dokonalé konkurenci, v případě daňové
harmonizace s jednotnými daňovými sazbami jsou daňové sazby stanoveny výše, než při daňové konkurenci.
108
„[…] Jurisdikce s vysokými daněmi tak vytváří nadnárodní struktury jako OECD či EU a UN (Spojené
národy), se snahou harmonizovat daňové systémy, neboť země s nízkými daněmi lákají investice a podnikatelské
záměry. Lze tedy daňovou harmonizaci považovat za spravedlivou, když v jejím rámci stát ukrajuje daleko větší
díl z bohatství svých občanů, než při daňové soutěži?“
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nebyla spouštěcím mechanismem ke snižování daní z kapitálu109.

Zatímco Velká

Británie v modelu snižuje daně z kapitálu, kontinentální Evropa zvyšuje jak osobní
důchodovou daň, tak daň z kapitálu (což se skutečně posledních dvaceti letech dělo).
V případě, že k zachování fiskální solventnosti jsou užívány spotřební daně (jsou
zvyšovány), daňová soutěž skutečně snižování daní z kapitálu způsobuje. Nicméně model
prokázal, že i přes tento fakt v obou zemích došlo ke zvýšení blahobytu (tedy jak ve
Velké Británii, tak v kontinentální Evropě). Výsledkem je zjištění, že zisky z koordinace

či harmonizace jsou tak malé, že nejsou schopny převážit náklady s harmonizací spojené.
Dle autorů tedy nelze považovat daňovou soutěž za nežádoucí.
Domnívám se, že lze najít analogii mezi daňovou soutěží panující mezi
jednotlivými státy a konkurencí na trhu produktů a služeb. V případě, že tržní konkurence
vede k vyšší efektivnosti a uspokojení poptávky, musí daňová soutěž vést k vyšší
rozpočtové efektivnosti – a to zejména k vyšší efektivnosti ve výdajové stránce rozpočtů.
Výsledkem daňové soutěže v oblasti korporativního zdaňování v členských zemích
Evropských společenství je skutečnost, že míra zdanění v jednotlivých jurisdikcích odráží
typické preference jednotlivých států. Právě harmonizace sazeb by se mohla stát faktorem
vytvářejícím výrazný tlak na příjmovou stránku rozpočtů (zejména v zemích s vyššími
sazbami daně, pro něž by harmonizace sazeb znamenala výrazné snížení těchto sazeb).
V situaci, kdy by existovala jednotná metodika pro konstrukci daňových
základů (jednotný konsolidovaný základ daně), by se nominální sazba daně pro
ekonomické subjekty stala transparentní110, lze označit daňovou soutěž jako

spravedlivou111 (nikoliv škodlivou).
Daňovou soutěž nelze dále považovat za škodlivou, neboť v případě, že
jeden stát sníží daně za účelem zvýšit či maximalizovat ekonomický růst, ostatní státy
jsou nuceny toto snížení následovat. Celkovým výsledkem tohoto mechanismu je pak
ekonomický růst ve všech státech112. Dále také daňová politika státu představuje důležitý
fiskální nástroj národních vlád. Jen tak se mohou státy v relativně krátkodobém horizontu
vyrovnat s výkyvy v hospodářském cyklu.

109

Což je v souladu s výsledkem naší korelační analýzy, kdy nebyla prokázána negativní závislost časových řad
výnosu z výběru daně z příjmů korporací (daně ze zisku) a výnosu z výběru daně z příjmů fyzických osob a
domácností (osobní důchodová daň).
110
Neboť nominální sazba bude identická s efektivní sazbu, která přesně informuje poplatníka o jeho daňovém
zatížení.
111
Spravedlivou daňovou soutěž chápu v souvislosti s informační spravedlností (rovný přístup k informacím o
daňovém zatížení poplatníka).
112
Nižší daňové sazby vedou ke kapitálovému přílivu do země a k vyššímu ekonomickému růstu.
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Závěr vyplývající ze statistické analýzy, že daňová soutěž není škodlivá,
neboť nevede k přesunu daňového břemene z korporací na fyzické osoby (a tudíž není
důvodem k harmonizaci daňových soustav) a tudíž není opodstatněným důvodem
k daňové harmonizaci, je v souladu se závěry Mendosa (2003), Tesar (2003), Janeba

(2003), Smart (2003) a Mitchel (2001 a 2002).
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Potřeba harmonizace daňových soustav byla vyjádřena na samém počátku
novodobých integračních snah v Evropě. Proto je tato problematika obsažena již
v Římské smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství. Postupný vývoj
evropské integrace a její prohlubování stále více vyžadovaly harmonizaci právních
norem, a tedy i harmonizaci daňových soustav.
V počátečních fázích evropské integrace, kdy názory na harmonizaci a
zejména její potřebu v Evropských společenstvích nebyly dostatečně zralé, byla
prosazována harmonizace úplná – tedy harmonizace daní přímých i nepřímých. Následně
provedené analýzy a studie ovšem odhalily nesmírnou složitost jednotlivých systémů
zdanění členských zemí, a to zejména v oblasti daní z příjmů. Tyto studie tak otevřely
prostor pro přehodnocení postoje k harmonizaci a zcela nové úvahy.
V této souvislosti bylo nadále o harmonizaci uvažováno pouze v úzkém
spojení s jednotným trhem. Cílem již tedy nebyla úplná harmonizace (tedy harmonizace
jak strukturální, tak harmonizace sazeb), ale pouze harmonizace takových ustanovení,
která by bránila fungování jednotného trhu, nebo by na tomto trhu způsobovala
diskriminaci či deformaci hospodářské soutěže.
Velkou překážku ve fungování jednotného trhu představovaly rozdílné
systémy nepřímého zdanění, neboť toto se fungování jednotného trhu dotýká nejvíce.
V této oblasti již v Evropských společenstvích bylo dosaženo strukturální harmonizace –
daň z obratu byla nahrazena jednotným systémem daně z přidané hodnoty včetně
stanovení minimálních daňových sazeb. Harmonizace daňových sazeb ovšem selhala,
neboť řada států přijaté směrnice nerespektuje. I přes strukturální harmonizaci v oblasti
daně z přidané hodnoty existují stále specifické odlišnosti jednotlivých systémů, takže
nominální daňové sazby nejsou identické s efektivními daňovými sazbami. V oblasti
akcízů taktéž došlo ke strukturální harmonizaci a stanovení minimálních sazeb. Možnost
existence spontánního harmonizačního efektu

oblasti nepřímého zdanění nebyla

vzhledem k současné situaci panující v této oblasti prokázána.
Z důvodu selhání harmonizace daňových sazeb v oblasti nepřímého
zdanění je v Evropských společenstvích aplikován systém principu země určení, který
nevyžaduje jednotné daňové sazby. Vzhledem k tomu, že se fungování principu země
určení osvědčilo, i v této oblasti Evropská komise upustila od prvotního záměru přejít na
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princip země původu, a nadále již o tomto přechodu neuvažuje. Důvodem částečného
selhávání harmonizace jsou jednak hluboce zakořeněné národní tradice států (zejména
v oblasti akcízů) a jednak strach ze ztráty národní suverenity.
Harmonizace v oblasti přímých daní je velmi složitá. Stejně jako u
nepřímého zdanění, tak i zde se hlavní snahy zaměřily na harmonizaci takových druhů
daní, které způsobují bariéry ve fungování jednotného trhu. K tomuto typu daní patří
zejména korporativní daň, neboť kapitál jako mobilní faktor umožňuje rychlé přesuny do
zemí s výhodnějšími daňovými podmínkami. Potřeby harmonizace v této oblasti se
vyvíjely v úzké spojitosti s vývojem ekonomického prostředí, zejména s růstem
globalizace, integrace a liberalizace kapitálových trhů.
Z výše uvedených důvodů byly tedy prosazeny dvě směrnice, které upravují
zdaňování při fúzích a zdaňování dceřiných a mateřských společností. I v této oblasti
ovšem snahy o harmonizaci naráží na odmítavý postoj, neboť jsou chápány jako pokusy o
omezování fiskální suverenity. Z výše uvedeného důvodu je oblast přímého zdaňování
harmonizována zejména negativní formou – rozsudky Evropského soudního dvora.
Vzhledem k rostoucí obtížnosti prosazování harmonizačních opatření ve formě směrnic
význam ESD neustále roste.
Evropská komise upustila od svého prvotního záměru celkové harmonizace
přímých daní, a nadále se bude snažit pouze o harmonizaci daňových základů (zavedení
jednotného konsolidovaného základu daně). Jedná se ovšem o dlouhodobý proces, neboť
implementaci jednotného konsolidovaného základu daně bude muset předcházet
sjednocení odlišných účetních systémů užívaných v rámci Evropských společenství.
Cílem Evropské komise již v žádném případě není harmonizace sazeb daně z příjmů
korporací.
Za první krok směřující k implementaci jednotného konsolidovaného
základu daně pro společnosti s celoevropskými aktivitami lze považovat vytvoření
jednotné formy podnikání – tzv. evropské společnosti. Zavedení jednotného
konsolidovaného základu daně pro evropskou společnost umožní společnostem plně
využívat výhod spojených s podnikáním na jednotném trhu.
V rámci testování statistické hypotézy o přesunu daňového břemene
z korporací na fyzické osoby a domácnosti nebyla prokázána negativní závislost

časových řad. Na základě výsledků nelze tvrdit, že daňová soutěž je škodlivá, a že
dochází k přesunu daňového břemene z firem na fyzické osoby a domácnosti.
Statisticky tedy nebylo prokázáno s 95% pravděpodobností (na 5% hladině
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významnosti), že by současná situace, která panuje v oblasti přímého zdaňování
v Evropských společenstvích (tedy daňová soutěž, neboť systémy daně z příjmu
fyzických a právnických osob doposud harmonizovány nebyly) vedla k přesouvání
daňového zatížení z firem na fyzické osoby a domácnosti.
Také v kontextu výsledků statistické analýzy provedené v rámci disertační
práce se jako nejlepší způsob harmonizace v oblasti daně z příjmů korporací jeví
zavedení systému jednotného konsolidovaného základu daně. Tento model totiž
nevyžaduje harmonizaci daňových sazeb – při existenci jednotné metodiky konstrukce
daňového základu se nominální sazby stávají efektivními a daňová soutěž v oblasti
daňových sazeb je tak spravedlivá.
Závěrem je nutné zdůraznit, že jakkoliv se Evropská komise snaží řešit
distorze na jednotném vnitřním trhu prostřednictvím nových opatření, jejich skutečné
prosazení závisí na ochotě jednotlivých členských států se do koordinace v oblasti
korporativního zdaňování zapojit. Aby byla opatření právně závazná pro všechny členské
země, musí být schválena ve formě směrnic, které ovšem vyžadují jednomyslný souhlas
všech členských států.
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Předložená disertační práce se zabývá daňovou harmonizací, konkurencí a
koordinací v kontextu jednotného vnitřního trhu EU. Shrnuje vývoj názorů na
problematiku harmonizace daní, identifikuje faktory ovlivňující požadavky na parciální
harmonizaci daňových soustav. Práce se zabývá jak vývojem harmonizačního procesu
v oblasti nepřímých daní (daně z přidané hodnoty a akcízů) tak i daní přímých, včetně
deskripce a rozboru jednotlivých přijatých harmonizačních opatření. Na základě výsledků
testování statistické hypotézy o přesunu daňového břemene z korporací na fyzické osoby
a domácnosti (tedy o škodlivosti daňové soutěže) se snaží formulovat důvody ve
prospěch zachování daňové soutěže v oblasti korporativního zdaňování. Dále naznačuje
možný budoucí vývoj v jednotlivých oblastech. Identifikuje změny v ekonomickém
prostředí a jejich dopady na vývoj harmonizačního procesu, zdůrazňuje, že daňový
systém musí na tyto změny pružně reagovat. Zabývá se i rostoucím významem rozsudků
Evropského soudního dvora v harmonizačním procesu. V oblasti korporativního
zdaňování analyzuje zavedení statutu evropské společnosti a zkoumá její implikace
v daňové oblasti i v harmonizačním procesu.

Summary
The presented doctoral thesis deals with the tax harmonization, competition
and coordination in connection with the internal market in the EU. It summarizes the
development of the opinions on the tax harmonization; it identifies the factors which
influence the requests laid on partial harmonization of the tax systems. The doctoral
thesis deals with the development of the harmonization process in the area of indirect
taxation (value added tax and excise duties) as well as in the area of the direct taxation. It
also includes the description and the analysis of the adopted harmonization
measurements. Based on the results of the hypothesis proofing about the shift of the tax
burden from the corporations on the individuals and households (i.e. about the harmful
tax competition), the thesis tries to formulate the reasons for preserving the tax
competition in the area of the corporate taxation. It also indicates the possible future
development in that area. It identifies the changes in the economic environment and
points out their influence on the harmonization process development. It emphasizes that
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taxation system should reflects all this changes, as well. The thesis deals with the
European Court of Justice tax judgement and its increasing influence in the
harmonization process. It analysis the impact of the introduction of Europaea Societas
and its influence on the taxation systems and the harmonization process as well.

- 122 -

9. Literatura

9. Literatura
1. Achenbach, T. M. Research in developmental psychology: concepts, strategies,
methods. London: The Free Press, 1978, p. 298
2. Arlt, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Praha: Grada
Publishing, 1999, 312 s., ISBN 80-7169-539-4.
3. Aujean, M. The practice in European Countries and Harmonisation of VAT in the
European Union. Conference Indias Tax Competitiveness, Delhi, 2002.
4. Bjorvatn, K. Tax Competition and Internal Public Goods. International Tax and
Public Finance, Vol. 9, No. 2, p. 111 – 120, ISSN: 0927 - 5940.
5. Bolkestein, F. Tax Harmonisation in the European Union, SPEECH/00/356.
6. Bolkestein, F. Taxation Policy in the European Union, Dublin: Institute of European
Affairs, 2001.
7. Boss, A. Do We Need Tax Harmonization in EU? working paper, 1999, no. 916.
8. Bovenberg, L. – Cnossen, S. – Mooij, R. Introduction: Tax Coordination in the
European Union. International Tax and Public Finance, Vol. 10, No. 6, p. 619 – 624,
ISSN: 0927 - 5940.
9. Cipra, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. Praha: SNTL, 1986, 247 s.
10. Cnossen, S. How Much Tax Coordination in the European Union? International Tax
and Public Finance, Vol. 10, No. 6, p. 625 – 649, ISSN: 0927 - 5940.
11. Congdon, C. European Tax Harmonization and British Taxes. London: Politeia,
1999.
12. Cunha, P. de P. Tax Harmonisation and Monetary Union Requirements Within the
European Community. working paper, 1999
13. Commission of the European Communities, An Internal Market without company
tax obstacles – achievements, ogoing initiatives and remaining challenges.
COM(2003)726 final.
14. Commission of the European Communities, Review and Update of VAT Strategy
Priorities. COM(2003)614 final.
15. Dossek, D. – Han, S.S. Taxes in the EEC and Britain: The Problem of
Harmonization. London: Chatham House, 1968.
16. Eggert, W. Is Tax Harmonization Useful? International Tax and Public Finance, Vol.
10, No. 4, p. 511 – 527, ISSN: 0927 - 5940.

- 123 -

9. Literatura

17. European Commission, Tax Harmonisation in the Community – Measures Adopted
and Proposed (1.1.1997-1.5.2001). document TAXUD/2904/2001-EN.
18. European Commission, Tax policy in the European Union – Priorities for the years
ahead. COM(2001) 260 final.
19. European Commission, Taxation in the Eropean Union – Report on the Development
of Tax Systems. COM(96) 546 final.
20. European Commission, VAT Rates Applied in the Member States of the European
Community. DOC/2908/2003 – EN.
21. European Commission, VAT Rates Applied in the Member and Acession States of the
European Union. DOC/2402/2003 – EN.
22. European Communities, Inventory of

Taxes. Luxembourg: Office for Official

Publications of the European Communities, 2000. 479 s. ISBN 92-828-5663-1.
23. European Communities, Structures of the Taxation Systems in the European Union
1970-95. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities,
1997.
24. European Communities, Tax Competition and Co-ordination of Tax Policy in the
European Union. Tax Tribune, 1999, No. 01, p. 5-7.
25. European Communities, Tax policy in the European Union. Luxembourg: Ofice for
Official Publications of the European Communities, 2000. 38 s. ISBN 92-828-8734-0.
26. European Communities, Company Taxation in the Internal Market, COM(2001) 582
final.
27. Fialková, L. Bude patnáct hráčů respektovat týmová pravidla ? : daně v EU. Ekonom,
2001, č. 32, s. 24-25, ISSN 1210 – 0714.
28. Fourcans, A. Tax Harmonization versus Tax Competition in Europe: A Game
Theoretical Approach. working paper, 2001, no. 132.
29. Gabalgio, E. The need for corporate tax reform in the EU. European Comission
Conference on Copany Taxation. Brussels, 2002.
30. Gangemi, A. Report 1999. Bonn: Confederation Fiscale Europeene, 1999.
31. Grau, P. – Herrera, P. M. The link between tax coordination and tax harmonization:
limits and alternatives. EC Tax Review. Vol. 12, No. 1, p. 28 – 36, ISSN: 0928 –
2750.
32. Had, M. – Urban, L. Evropská společenství: První pilíř Evropské unie. Praha:
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2000. 165 s. ISBN 80-85864-88-6.

- 124 -

9. Literatura

33. Hamaekers, H. Fiscal Sovereignity and Tax Harmonization in the EC. European
Taxation, 1993, Vol. 33, No. 1, p. 25-27, ISSN 0014 - 3138.
34. Havligerová, J. Míříme do Evropské unie. Euro, 2000, č. 15, s. 22-23.
35. Hindls, R. – Hronová, S. – Novák, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy.
Praha: Management Press, 2000, 258 s., ISBN 80-7261-013-9.
36. Hosson, F. C. Tax Competition and Monetary Union: The Neglected Role of Indirect
Taxes. Intertax, 2003, roč. 31, č. 2, s. 56-57, ISSN 0927 - 5940.
37. Janeba, E. – Smart, M. Is Targeted Tax Competition Less Harmful than its
Remedies? International Tax and Public Finance, Vol. 10, No. 3, p. 259 – 280, ISSN:
0927 - 5940.
38. Joumard, I. Tax System in European Union Countries. Economic Departement
Working Papers ECO/WKP(2001)27, OECD.
39. Kubátová, K. Harmonizace daní v Evropské unii. Daně, 1998, č. 7-8, s. 2-7.
40. Kubátová, K. Daňová teorie a politika. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, 225 s., ISBN
80-902752-2-2.
41. Lannoo, K. – Levin, M. An EU Company Without An Tax? A Corporate Tax Action
Plan For Advancing The Lisabon Process. Brussels: Centre for European Policy
Studies, 2002. ISBN 92-9079-378-3, 32p.
42. Martinez-Mongay C. ECFIN Effective tax rates. Properties and Comparisons with
other tax indicators. Brussels: Directorate for Economic and Financial Affairs, 2000,
no. 146.
43. McClave, J.T. – Benson, P.G. Statistics for business and economics. New Jersey,
USA: Dellen Publishing Company c/o Macmillan Publishing Company, 1988, 1267 s.,
ISBN 0-02-379020-2.
44. Mendoza, E.G – Razin, A. – Tesar, L. L. Effective Tax Rates in Macroecoomics:
Cross-country Estimates of Tax Rates on Factor Incomes and Consumption.
Cambridge: National Burelu of Economic Research, 1994. Workin paper No. 4864.
45. Mendoza, E. G. – Tesar. L. L. Winners and Losers of Tax Competition in the
European Union, National Burelu of Economic Research, Working Paper no. 10051,

říjen 2003
46. Mendoza, E. G. – Tesar. L. L. A Quantitative Analysis of Tax Competition versus
Tax Coordination under Perfect Capital Mobility, National Burelu of Economic
Research, Working Paper no. 9746, květen 2003

- 125 -

9. Literatura

47. Mendoza, E. G. – Tesar. L. L. Explaining the Puzzling Tax Dynamics of the
European Union: Quantitative Lessons of Tax Competition in Financially Integrated
Countries, International Monetary Fund , duben 2003
48. Minařík B. Statistika II. pro ekonomy a manažery. Brno: MZLU, 1998, 144 s, ISBN
80-7157-197-0.
49. Minčič, L. Sjednocování daní v EU vyvolává fiskální rizika. Hospodářské noviny,
6.9.2000, s. 8.
50. Mintz, J. Corporate Tax Harmonization in Europe: It is All About Compliance.
International Tax and Public Finance, Vol. 11, No. 2, p. 221 – 234, ISSN: 0927 5940.
51. Mitchell, J. The Global Tax Police: Europe´s Tax Harmonization is a Smokerscreen
to Raise Taxes. Capitalism Magazine, 8.1.2002, p. 1-5.
52. Mitchell, J. A Tax Competition Primer: Why Tax Harmonization and Information
Exchange Undermine America´s Competitive Advantage in the Global Economy.
Heritage Foundation Backgrounder, No. 1460, 20.7.2001.
53. Monti, M. EMU, Taxation and Competitiveness, SPEECH/98/272.
54. Muessen, G. The EU-fight against harmful tax competition; future deveopments. EC
Tax Review, Vol. 11, No. 3, p 157 – 159, ISSN: 0928 – 2750.
55. Nachmias, D. Research Methods in The Social Sciences. New York: St. Martins
Press, 1987, p. 317
56. Nerudová, D. – Vybíhal, V. K problematice daňové konkurence a harmonizace
v kontextu evropského trhu. Sborník – Obchod, jakost a finance v podnicích –
determinanty konkurenceschopnosti, 2002, s. 105-110, ISBN 80-213-0920-2.
57. Nerudová, D. Daňová harmonizace. Mendelnet 2002/3 – Sborník příspěvků
z konference studentů doktorského studia. 2003, s.118-121, ISBN 80-7302-048-3.
58. Nerudová, D. Daňová harmonizace a politika v EU. Sborník – Finančná politika a
optimálny systém zdaňovania vo vazbe na efektívnosť fungovania ekonomiky. 2002, s.
233-240, ISBN 80-225-1750-X.
59. Nerudová, D. Harmonizace v oblasti korporativního zdaňování. Sborník – Obchod,
jakost a finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti II, 2003, s. 186190, ISBN 80-213-1048-0.
60. Nerudová, D. Daňová politika Evropské unie a její vize. Mendelnet 2003 – Sborník
příspěvků z konference studentů doktorského studia. 2003, s. 227, ISBN 80-7157719-7.
- 126 -

9. Literatura

61. Nerudová, D. Corporation Tax In The European Union. IMEA 2004 – Conference
proceedings. University of Pardubice: 2004, s. 327-330. ISBN 80-7194-679-6.
62. Nerudová, D. Harmonizace v oblasti nepřímého zdanění. Sborník – Obchod, jakost a
finance v podnicích – determinanty konkurenceschopnosti III. ČZU Praha: 2004, s.
231-236. ISBN 80-213-1162-2.
63. Nerudová, D. Daňová harmonizace v Evropské unii. Poradce č. 9/2004. Sdružení
účetních a daňových poradců Brno: 2004, s. 17-28. ISSN 1211-1686.
64. Nerudová, D. Tax Harmonization Problems in the European Union. Bangkok
International Conference on Applied Business Research. Kasetsart University
Bangkok: 2004. p. 71-72. (CD ROM) ISBN 974-537-621-3.
65. Nerudová, D. Daňová soutěž v oblasti korporativního zdaňování v Evropské unii. In
Sborník – Firma a konkurenční prostředí. MZLU Brno: 2004, s. 132-138. ISBN 807302-077-7.
66. Nerudová, D. Tax competition and tax harmonization in the European Union. Acta
univ. Agric. Et silvic. Mndel. Brun., 2004, LII, No. 6, pp. 135-144. ISSN 1211-8516.
67. Nerudová, D. – Neruda, R. Evropská společnost z pohledu daně z příjmu. Daně a
právo v praxi, Praha: ASPI, roč. 10, č. 5, s. 2 - 10, ISSN 1211-7293.
68. OECD. Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue. Paris: OECD, 1998,
62 s.
69. Pompl, L. Bez mantinelů: harmonizace daňové soustavy. Euro, 2001, č. 3, s. 46-47,
ISSN 1212-3129.
70. Pudil, P. – Vybíhal, V. – Vítek, L. – Pavel, J. Zdanění a efektivnost. Praha: Eurolex
Bohemia, 2004, 157 s., ISBN 80-86861-07-4.
71. Rosembuj, T. Harmful Tax Competition. INTERTAX, Vol. 27, No. 10, p. 316 – 334,
ISSN: 0927 – 5940.
72. Ruding, O. H. Remarks. European Conference on Company Taxation. Brussels,
2002.
73. Sedmihradský, M. Daňová politika EU do roku 2005. Ekonom, 2000, č. 36, příloha s.
V-VI, ISSN 1210 – 0714.
74. Sedmihradský, M. Unie chce jednodušší daně pro podniky. Ekonom, 2002, č. 16, s.
58-63, ISSN 1210 – 0714.
75. Seger, J. - Hindls, R. Statistické metody v tržním hospodářství. Praha: Victoria
Publishing, 1995, 435 s., ISBN 80-7187-058-7.

- 127 -

9. Literatura

76. Simon, J. Can We Harmonise Our Views on European Tax Harmonisation?. Bulletin
for international fiscal documentation, June 2000, Vol. 54, No. 6, p. 263-269.
77. Smith, D. Will Tax Harmonisation Harm Job Creation?. The Economist, 1999, vol.
351, No. 8120, p. 32.
78. Sorensen, P. B. Company Tax Reform in the European Union. International Tax and
Public Finance, 2003, vol. 11, No. 1, p. 91 – 115, ISSN: 0927 - 5940.
79. Sinn, H. W. Tax Harmonization and Tax Competition In Europe. European Economic
Review, 1990, No. 34, p. 489 – 504, ISSN: 0928 – 2750
80. Široký, J. Jaké daně nás čekají. Ekonom, 2000, č. 36, příloha s. II-III, ISSN 1210 –
0714.
81. Široký, J. Daňové teorie s praktickou aplikací. Praha: C. H. Beck, 2003, 249 s., ISBN
80- 7179-413-9.
82. Šrein, Z. Daňová legislativa EU: Římské dohody. Ekonom, 1997, č. 42, příloha s.
VIII, ISSN 1210 – 0714.
83. Štěpánek, M. Daňová legislativa v Evropské unii. Ekonom, 1997, č. 52, příloha s. IVVI, ISSN 1210 – 0714.
84. Tykvová, T. Harmonizace daní. Ekonom, 1998, č. 44, příloha s. II-III, ISSN 1210 –
0714.
85. Týč, V. Základy práva Evropských společenství pro ekonomy. Praha: Linde, 1999. 242
s. ISBN 80-7201-148-0.
86. Van der Bijl, J. A. A. EC Tax Harmonization: A European Business and Industry
View. Bulletin for international fiscal documentation, 1991, No. 7-8, p. 312-315,
ISSN 0014 - 3137.
87. Vanistendael, F. J. European Taxation in the 21st Century: The Road towards
Integration. European Taxation, 1998, vol. 38, No. 10, p. 331-335, ISSN 0014 – 3138.
88. Verrue, R. The International Context And Its implications For Tax Co-operation.
Conference on „Multinational enterprise taxation in the European Union“, Sienna,
2003.
89. Vašutová, B. Co bude se spotřební daní. Ekonom, 2000, č. 36, příloha s. IV, ISSN
1210 – 0714.
90. Zodrow, G. R. Tax Competition and Tax Coordiation in the European Union.
International Tax and Public Finance, vol. 10, No. 6, p. 651 – 671, ISSN: 0927 5940.

- 128 -

10. Seznam tabulek

10.

Seznam tabulek

Tabulka č. 1:

Belgie - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů fyzických
osob (VFO) a daně z příjmů právnických osob (VPO) v jednotlivých
státech……………………………………………………………………..
….....52

Tabulka č. 2:

Velká Británie - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů
fyzických osob (VFO) a daně z příjmů právnických osob (VPO)
v jednotlivých státech................………………………………………......
.........52

Tabulka č. 3:

Rakousko - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů
fyzických osob (VFO) a daně z příjmů právnických osob (VPO)
v jednotlivých státech…………………………………………………….
.........53

Tabulka č. 4:

Itálie - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů fyzických
osob (VFO) a daně z příjmů právnických osob (VPO) v jednotlivých
státech……………………………………………………………... …….
…….53

Tabulka č. 5:

Švédsko - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů
fyzických osob (VFO) a daně z příjmů právnických osob (VPO)
v jednotlivých státech………………………………………………….. …….53

Tabulka č. 6:

Lucembursko - přehled dynamiky ukazatelů výběru daně z příjmů
fyzických osob (VFO) a daně z příjmů právnických osob (VPO)
v jednotlivých státech………………………………………………………….54

Tabulka č. 7:

Durbin – Watsonův test časových řad…………………………………..…….55

Tabulka č. 8:

Regresní funkce a její parametry při regresní analýze časové řady
výběru daně z příjmů fyzických osob a domácností………………………….56

Tabulka č. 9:

Regresní funkce a její parametry při regresní analýze časové řady
výběru daně z příjmů korporací……………………………………………….56

Tabulka č. 10: Durbin-Watsnův test časových řad po detrendování………………………….63
Tabulka č. 11: Durbin-Watsonův test nekorelovaných reziduí……………………………….66
Tabulka č. 12: Korelační analýza očištěných časových řad…………………………….…….67
Tabulka č. 13: Sazby daně z přidané hodnoty v %...........................................................…….77
Tabulka č. 14: Výnos daně z přidané hodnoty – D211……………………………………….79
Tabulka č. 15: Spotřeba vlády P3_S13………………………………………………….…….80
Tabulka č. 16: Spotřeba soukromého sektoru P31_S14_S15……………………………
…….80
Tabulka č. 17: Efektivní sazba daně z přidané hodnoty……………………………………….81

- 129 -

10. Seznam tabulek

Tabulka č. 18: Sazby daně z přidané hodnoty v %...........................................................…….81
Tabulka č. 19: Minimální sazby daně z paliv - pohonných hmot…………………………….84
Tabulka č. 20: Min. sazby daně z paliv pro průmyslové nebo komerční účely…………..
…….84
Tabulka č. 21: Min. sazby daně z paliv pro topné účely a elektrické energie…………..…….84
Tabulka č. 22: Nominální a efektivní sazby korporativní daně států EU
před rozšířením v %……………………………………………………….
…….94
Tabulka č. 23: Nominální a efektivní sazby korporativní daně nových členů EU v %……….94

- 130 -

11. Seznam grafů

11.

Seznam grafů

Graf č. 1:

Belgie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů fyzických
osob a domácností (VFO) za období let 1970 – 2003 a jejich
detrendování prostřednictvím lineární regresní funkce……………………….57

Graf č. 2:

Belgie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů
právnických osob (VPO) za období let 1970 – 2003 a jejich
detrendování prostřednictvím exponenciální regresní funkce.....................
…….57

Graf č. 3:

Itálie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů fyzických
osob a domácností (VFO) za období let 1990 – 2003 a jejich
detrendování prostřednictvím regresní kvadratické funkce…………….…….58

Graf č. 4:

Itálie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů
právnických osob (VPO) za období let 1990 – 2003 a jejich
detrendování prostřednictvím regresní kvadratické funkce…………….…….58

Graf č. 5:

Lucembursko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů
fyzických osob a domácností (VFO) za období let 1970 – 2003 a jejich
detrendování prostřednictvím regresní kvadratické funkce…………….…….59

Graf č. 6:

Lucembursko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů
právnických osob (VPO) za období let 1970 – 2003 a jejich
detrendování prostřednictvím exponenciální regresní funkce…………..…….59

Graf č. 7:

Rakousko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů
fyzických osob a domácností (VFO) za období let 1988 – 2003 a jejich
detrendování prostřednictvím lineární regresní funkce……………………….60

Graf č. 8:

Rakousko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů
právnických osob (VPO) za období let 1988 – 2003 a jejich
detrendování prostřednictvím lineární regresní funkce……………………….60

Graf č. 9:

Švédsko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů
fyzických osob a domácností (VFO) za období let 1993 – 2003
a jejich detrendování prostřednictvím kvadratické regresní funkce…….…….61

Graf č. 10:

Švédsko – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů
právnických osob (VPO) za období let 1993 – 2003 a jejich
detredování prostřednictvím kvadratické regresní funkce…………………….61

Graf č. 11:

Velká Británie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů
fyzických osob a domácností (VFO) za období let 1970 – 2003 a jejich
detrendování prostřednictvím kvadratické regresní funkce……………..…….62

Graf č. 12:

Velká Británie – přehled empirických údajů o výnosu daně z příjmů
právnických osob (VPO) za období let 1970 – 2003 a jejich
detrendování prostřednictvím lineární regresní funkce……………………….62

- 131 -

11. Seznam grafů

Graf č. 13:

Belgie – modelace detrendované časové řady výnosu daně z příjmů
fyzických osob a domácností (VFO) za období let 1970 – 2003 pomocí
procesu ARMA…………………………………………………………..
…….63

Graf č. 14:

Belgie – modelace detrendované časové řady výnosu daně z příjmů
korporací (VPO) za období let 1970 – 2003 pomocí procesu ARMA………….64

Graf č. 15:

Lucembursko – modelace detrendované časové řady výnosu daně
z příjmů fyzických osob a domácností (VFO) za období let
1970 – 2003 pomocí procesu ARMA…………………………………….
…….64

Graf č. 16:

Lucembursko – modelace detrendované časové řady výnosu daně
z příjmů korporací (VPO) za období let 1970 – 2003 pomocí procesu
ARMA…………………………………………………………………..…….65

Graf č. 17:

Velká Británie – modelace detrendované časové řady výnosu daně
z příjmů fyzických osob a domácností (VFO) za období let
1970 – 2003 pomocí procesu ARMA……………….………………….…….65

Graf č. 18:

Velká Británie – modelace detrendované časové řady výnosu daně
z příjmů korporací (VPO) za období let 1970 – 2003 pomocí procesu
ARMA…………………………………………………………………..…….66

- 132 -

12. Přílohy

12.

Přílohy

Příloha č. 1 – Směrnice č. 90/434/EEC, o jednotném systému zdaňování fúzí, rozdělení,
převodu aktiv a výměny akcií týkající se společností v členských zemích
Příloha č. 2 – Směrnice č. 90/435/EEC, o jednotném systému zdaňování mateřských a
dceřiných společností v členských státech
Příloha č. 3 – Nařízení č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti
Příloha č. 4 – Směrnice č. 2003/48/EC, o zdaňování příjmů z úspor v podobě úroků
Příloha č. 5 – Směrnice č. 2003/49/EC, o jednotném systému zdaňování úroků a
licenčních poplatků mezi propojenými osobami v členských státech

- 133 -

