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Analytické centrum Glopolis si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl: „JAK MŮŽOU VYŠŠÍ 
TRANSPARENTNOST A SPOLEČNÁ PRAVIDLA ZLEPŠIT VÝBĚR DANÍ NEJEN V ČR?“ Diskuze se 
uskuteční 21. dubna 2016 v Evropském domě (Jungmanova 24, Praha 1) od 16.00 do 17.45 hodin. 

Přibývá obvinění velkých mezinárodních společností z účelového přesouvání zisků do zemí s nízkou 
mírou zdanění. Může větší transparentnost účetních zpráv velkých mezinárodních firem snížit 
ztráty z agresivního daňového plánování? A je reálné, že členské státy EU přistoupí na postupnou 
harmonizaci alespoň některých oblastí daňové politiky? 
 
O těchto a dalších otázkách přijdou diskutovat: 
Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu (nez. za TOP 09/STAN) 
Ondřej Kopečný, zástupce ředitele Glopolis 
David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR 
Peter Chrenko, partner PwC 
Danuše Nerudová, vedoucí Ústavu účetnictví a daní, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy 
univerzity v Brně 
Lukáš Moravec, výzkumník na katedře obchodu a financí Provozně ekonomické fakulty ČZU 
Petr Janský (tbc), výzkumník IES FSV UK a CERGE-EI  
V jednání je také účast zástupců Ministerstva financí ČR a Svazu průmyslu a dopravy. 
Debatu moderuje František Nejedlý, analytik Glopolis. 
 
Z důvodů omezené kapacity sálu Vás prosíme o registraci do 20. dubna na e-mail 
konference@glopolis.org . 
 
KONTEXT: 

V poslední době přibývá obvinění velkých mezinárodních společností z účelového přesouvání zisků do 
zemí s nízkou mírou zdanění. Podle studie Výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS) dosahují 
ztráty v členských státech (včetně ČR) EU 50 – 70 mld. eur v důsledku přesouvání zisků, v případě 
započtení ztrát v souvislosti se specifickými daňovými režimy se ztráta může vyšplhat až na 190 mld. 
eur.  

Za jednu z příčin jsou označovány málo transparentní struktura a účetnictví firem, z nichž nelze vždy 
zjistit, ve kterých zemích společnost působí, jakých zde dosahuje zisků a kolik odvádí na daních.  

Podle doporučení OECD mají velké mezinárodní společnosti (s obratem nad 750 milionů eur) 
poskytovat základní účetní údaje po jednotlivých zemích (tzv. country-by-country reporting) 
daňovým úřadům. Evropská komise aktuálně zvažuje zavést tuto povinnost i pro společnosti s nižším 
obratem (40 milionů eur) a zejména ve veřejné formě. Konkrétní návrh představí 12. dubna po 
zveřejnění výsledků dopadové studie. Dosavadní reakce členských států na tyto návrhy je značně 
rozporuplná. 

Vzrušenou debatu lze očekávat i v souvislosti s návrhem na sjednocení pravidel pro výpočet 
daňového základu korporací (tzv. Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB), jehož 
konkrétní podobu má Komise představit v následujících měsících. Rozdíly ve výpočtu daně zvyšují 
motivaci mezinárodních společností k účelovým přesunům zisků. Na druhé straně, když podobný 
návrh představila Evropská komise v roce 2011, velká část států EU jej vnímala jako příliš velký zásah 
do národního daňového systému. 
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