
PwC 

Tax Flash 
Tax Flash je elektronický newsletter, jehož prostřednictvím 
vás společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. 
informuje o nejaktuálnějších novinkách v oblasti daní a práva. 
Ucelený přehled nejdůležitějších změn a jejich dopadů 
na vaše podnikání nabízí měsíční newsletter 
Tax & Business News. 
 

Upozornění: Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný 
charakter a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných témat. 
Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání 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. 
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Důsledky Akčního plánu BEPS  
Dne 19. července 2013 při příležitosti setkání ministrů financí G20 v Moskvě publikovala Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „Akční plán“), který se věnuje problematice narušování základu daně a 
přesunu rizik. Akční plán reaguje na nedostatky vnímané v předpisech mezinárodního zdanění a převodních cen, 
které byly diskutovány ve zprávě OECD z února 2013 nazvané Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) report. 
Hlavním účelem tohoto plánu je návrh 15 samostatných opatření týkajících se transparentnosti, smluvních 
opatření, stálé provozovny a převodních cen.  

 

Na rozdíl od předchozí zprávy OECD z února 2013, Akční plán nejen identifikuje problematické oblasti, ale také 
nabízí konkrétní opatření a lhůty.   
 
Vyjmenovává 15 opatření, která by měla být uskutečněna v následujících 18-24 měsících. Opatření navrhovaná 
OECD mohou být rozdělena do následujících 4 hlavních kategorií:  
  
1. Obecná opatření (tj. digitální ekonomika, hybridní uspořádání, posilování tzv. CFC (kontrolovaná zahraniční 

společnost) pravidel – zatím neaplikované v České republice, odpočty úroků a ostatních finančních plateb, a boj 
proti škodlivým daňovým praktikám) 

2. Smluvní opatření 

3. Opatření v oblasti stálé provozovny a převodních cen 

4. Opatření v oblasti dat a transparence 

 

Tato zpráva je volně dostupná na internetových stránkách OECD: http://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf.  
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Opatření BEPS: 

Obecná opatření Lhůta* 
Zabývat se daňovými výzvami v oblasti digitální ekonomiky Září 2014 

Neutralizovat efekty hybridních uspořádání Září 2014 

Posílit pravidla CFC  Září 2015 
Omezit narušování daňového základu prostřednictvím odpočtu 
úroků a jiných finančních plateb  

Prosinec 2015 

Efektivněji bojovat proti škodlivým daňovým praktikám, brát 
ohled na transparentnost a obsah 

Prosinec 2015 

Smluvní opatření Lhůta* 
Zabránit zneužívání smluv Září 2014 

Zefektivnit mechanismus řešení sporů Září 2015 

Vyvinout multilaterální nástroje  Prosinec 2015 

Opatření v oblasti stálé provozovny a převodních cen Lhůta* 
Zabránit umělému vyhýbání se vzniku stálé provozovny Září 2015 
Zajistit, že výstupy převodních cen jsou v souladu s tvorbou 
hodnot – nehmotný majetek   

Září 2015 

Zajistit, že výstupy převodních cen jsou v souladu s tvorbou 
hodnot – řízení rizik a kapitálu  

Září 2015 

Zajistit, že výstupy převodních cen jsou v souladu s tvorbou 
hodnot – ostatní vysoce rizikové transakce 

Září 2015 

Přehodnocení dokumentace převodních cen Září 2014 

Opatření v oblasti dat a transparence Lhůta* 
Stanovit metodologie sběru a analýzy dat o BEPS a opatření, 
jak k nim přistupovat 

Září 2015 

Požadovat od daňových poplatníků, aby zveřejnili svá agresivní 
daňová opatření  

Září 2015 

*Některá opatření mají více lhůt. Výše uvedený přehled uvádí nejzazší termín. 

 

PwC komentář 
  
Akční plán obsahuje širokou škálu opatření a je pravděpodobné, 
že některá bude jednodušší a některá složitější realizovat v 
krátkém časovém horizontu. Zároveň klade velký důraz na 
obsah, což se projevuje v několika oblastech – např. v oblasti 
pravidel pro stálé provozovny, charakteristiky transakcí, 
vlastnictví práv k nehmotnému majetku v zaměření na právní 
ujednání na přesun rizika a také v oblasti převodních cen a jejich 
nastavení ve vztahu k aktivitám vytvářejícím hodnotu.  

Akcionáři, média a organizace občanské společnosti budou moci 
klást větší tlak na daňové poplatníky, aby jednali transparentně. 
Firmy budou potřebovat společný postup. Pokud budou tyto údaje 
zveřejňovány, usnadní to dodržování předpisů pro podnikání a 
poskytování informací pro regulační orgány a veřejnost.  

Akční plán stanovuje termín jednoho roku pro překontrolování 
dokumentace převodních cen tak, aby zajišťovala transparentnost 
pro orgány daňové správy (daňoví poplatníci by měli poskytnout 
informace o jejich světové alokaci příjmů, ekonomické aktivity a 
daních placených v jednotlivých zemích). 

Doporučujeme sledovat vývoj Akčního plánu, zejména co 
se týče opatření v oblasti stálých provozoven a 
převodních cen a zveřejňování informací. Daňoví 
poplatníci by si měli interně prověřit rizika vyplývající 
z existujících a plánovaných struktur a brát při tom v úvahu 
zvyšující se důraz na skutečný „obsah“ a transparentnost v podobě 
zveřejňování jejich daňových přiznání a alokací zisků.  

Nadále pro vás budeme sledovat další podrobnosti o 
možném dopadu Akčního plánu na české daňové 
poplatníky. 
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