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Upozornění: Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný 
charakter a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných témat. 
Uživatelé by před jakýmkoli rozhodnutím na základě informací 
obsažených v tomto materiálu měli zvážit využití příslušných 
profesionálních služeb. Nebudou akceptovány jakékoli nároky na 
odškodnění za kroky podniknuté ve vztahu k tomuto materiálu. 

Jak úspěšně čelit současné dluhové krizi šířící se Evropou 
a zároveň udržet krok se světem?  
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Konkurenční boj mezi státy tlačí sazby daní dolů, na druhou stranu si státy 
více chrání své vlastní teritoriální příjmy 

Přinášíme vám přehled deseti nejdůležitějších trendů, které nyní hýbou 
světem daňové politiky: 

 1. Snižování sazeb, rozšiřování daňových základů – mezinárodní daňová konkurence 
tlačí sazby daní stále níže. Jak zabránit rapidnímu poklesu daňových příjmů? Kompenzovat 
snížení sazeb rozšířením daňové základny. 

2. Přesun od daní přímých k daním nepřímým – Spotřební daně nejsou natolik 
distorzní a neodrazují lidi od práce. Je tak možné docílit vyšších daňových příjmů a 
zároveň zachovat ekonomickou aktivitu občanů, která podporuje hospodářský růst. 

3. Elektronizace daňové správy – elektronická daňová přiznání, online platby, emailová 
komunikace – to vše snižuje náklady na straně daňových poplatníků i veřejné správy. 
Některé státy se však potýkají s problémy implementace těchto elektronických nástrojů. 

4. Důraz na spolupráci v boji proti daňové optimalizaci, zavádění nových 
pravidel (tzv. GAAR) – v období fiskálních konsolidací začínají státy více pociťovat ztráty 
vyplývající z mezinárodních transakcí, které se často uskutečňují pouze za účelem dosažení 
daňové výhody. 

5. Orientace na pro-růstová opatření, která stimulují růst (podpora výzkumu a vývoje, 
exportu). 

6. Daňové kontroly a audity založeny na analýze rizika vyústí v menší počet kontrol, 
které jsou však cílené a proto i účelnější. 

7. Transparentnost a zveřejňovaní informací – prudce se zvyšují požadavky v důsledku 
potřeby hájit vlastní daňové příjmy.  

8. Přísnější pravidla pro převodní ceny, tlak na offshore aktivity daňových 
poplatníků. 

9. Větší důraz na práva daňových poplatníků. 

10. Environmentální daně. 

 

„Požadavky, které byly pro 
využívání elektronické 
komunikace nastaveny, 
jsou tak vysoké, že jejich 
zavedením se téměř nic 
neusnadnilo. Přesto jsou 
„zjednodušení“ či „zvýšení 
efektivity“často používané 
termíny politiky a 
úředníky. Většinou se však 
jedná pouze o prázdná 
slova.“ 
Juergen Luedicke, PwC 
Německo 
 

„Některé země mohou 
nabídnout přírodní 
zdroje či specifické 
trhy, my musíme 
společnosti přilákat 
atraktivním finančním 
a podnikatelským 
prostředím.“ 
Mary Monfries, PwC UK 
 

„Přístupy ruských 
finančních úřadů 
k přeshraničním finančním 
strukturám jsou stále 
sofistikovanější a využívají 
řadu nástrojů k boji proti 
daňové optimalizaci“ 
Andrey Kolchins, PwC 
Rusko 

Během posledních 7 let více než 60 % ekonomik usnadnilo 
placení daní díky 244 reformám. Studie Paying Taxes, PwC 
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