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Celkový přehled skupiny
• Celkový pohled na ETR ve srovnání

s odvětvím a/nebo konkurencí

• Suma konkrétních ukazatelů (výnosy, EBIT, 

PBT a daňová povinnost)

• Zobrazení jednotlivých období vs. víceleté 

časové řady

Karta jurisdikcí, entit a funkcí
• ETR za konkrétní entitu (jurisdikci)

v porovnání s domácí sazbou DPPO

• Sloupcový přehled jurisdikcí (s proklikem

na jednotlivé entity) znázorňující kumulativní 

daňovou povinnost

• Možnost zobrazení vybraných entit dle jejich 

charakterizace (tj. funkčně-rizikového profilu)

Karta samostatné entity
• Dynamický pohled na ETR za sledované 

období

• Časová řada znázorňující daňovou povinnost 

za jednotlivé roky

• Přehled výnosů od 3.stran vs. výnosy

od spojených osob

Pomocí „ETR+“ můžete:

1. Stanovit celkovou daňovou pozici a porovnat ji v rámci odvětví a/nebo s konkurencí

2. Zhodnotit Vaši efektivní daňovou sazbu (ETR) dle konkrétní entity a/nebo jurisdikce a porovnat ETR

s nominální sazbou v každé jednotlivé jurisdikci

3. Analyzovat jednotlivé příspěvky daně z příjmů právnických osob (dle entity a jurisdikce) a zaměřit se 

tak na podrobnější analýzu
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zobrazí daňovou pozici skupiny vašich firem resp. jednotlivých spojených osob:

“ETR+” tzn. „Effective Tax Rate“ je nástroj, který pomocí 3 přehledných karet
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• Overall ETR compared to industry 

peer group and/or competitors

• Sum of revenues, EBIT, PBT and Tax 

paid

• Single vs. multiple year display

Functional & country slicer
• ETR per entity (country) compared to 

the domicile country CIT rate

• Bar chart of jurisdictions drilled to legal 

entity (as per cumulated CIT liability)

• Slicer to display entities per  functional 

profile / characterization

Legal entity “scorecard”
• ETR dynamics in selected years

• Time-series of CIT paid in selected 

years

• Breakdown of revenues: related vs. 

3rd party

Via ETR+, you can:

1. Assess overall group CIT position & compare it vs. industry peer group or competitors

2. Determine your ETR per entity & jurisdiction and compare the ETR to each country corp. income tax 

rate

3. Analyze relative contribution of CIT paid per entity & jurisdiction to define your area of focus
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to display the corporate income tax (CIT) position of a group of related entities.

“ETR+” i.e. Effective Tax Rate tool based on 3 dashboards
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