„Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“

V Praze, dne 9. června 2015

Vážení,
obracím se na Vás v souvislosti s probíhající diskuzí ohledně řešení problému korporátních
daňových úniků a otevřenosti podnikatelského prostředí. Jakkoli plodně se tato diskuze
může doposud jevit, nedokázala zatím nalézt řešení problému korporátních daňových úniků,
ani vytvořit mechanismus, který by byl schopen monitorovat a vystavit veřejnému tlaku ty
společnosti, jež na dani z příjmu právnických osob neodvádějí spravedlivý díl, jak požadují
závěry skupiny států G-8 ze zasedání z roku 2013 v Lough Erne.
Transparency International Česká republika a spolek Lexperanto proto s řešením problému
korporátních daňových úniků přicházejí. Toto tzv. TAXPARENTNÍ řešení spočívá na třech
pilířích:
-

společnosti či skupiny společností, jejichž efektivní korporátní daňová sazba
přesahuje 10% a rozkryjí svou vlastnickou strukturu až po skutečné vlastníky, by měly
možnost získat od Transparency International TAXPARENTNÍ značku, která by jim
umožnila prodat u svých zákazníků fakt, že jsou transparentní a daňově odpovědné
vůči společnosti;

-

společnosti či skupiny společností, jejichž efektivní korporátní daňová sazba
nepřesahuje 10%, by měly naopak povinnost rozkrýt svou vlastnickou strukturu až po
skutečné vlastníky a zároveň by musely v každém sdělení spotřebiteli uvádět svou
skutečnou efektivní sazbu korporátní daně;

-

společnosti či skupiny společností, jež získávají veřejné prostředky, například veřejné
zakázky, nebo podnikají v citlivých oblastech, jako je například hazard, nakládání
s jaderným palivem či odpadem, obchod se zbraněmi nebo poskytování offshorových
služeb, by měly povinnost rozkrýt svou vlastnickou strukturu až po konečného
vlastníka (beneficienta) a uvést svou efektivní sazbu korporátního zdanění.

Řešení TAXPARENCY jsme rozpracovali do podoby paragrafových znění:
- návrhu modelového zákona použitelného pro Českou republiku,
-

návrhu modelového právního předpisu Evropské unie, jež by mohl být
v nadcházejících týdnech použit jako příspěvek za Českou republiku na Radě ministrů
financí či na Evropské radě jako odpověď na závěry Evropské rady ze dne

17. prosince 2014, ve kterých Evropská rada, mimo jiné, vyzvala členské státy do
konce června 2015 k předložení návrhů řešení boje proti korporátním daňovým
únikům,
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-

návrhu modelové Úmluvy OECD, jež by mohl být předložen za Českou republiku
v rámci probíhajícího projektu proti vyvádění zisků a oslabování daňové základny
(BEPS).

Uvedené návrhy zasíláme v příloze v českém jazyce, anglické znění uvedených dokumentů a
další informace ohledně taxparentního řešení lze najít na www.taxparency.eu a
www.transparency.cz/taxparency
Řešení TAXPARENCY staví na právních předpisech, jež byly či v blízké době budou přijaty
na úrovni Evropské unie (povinnost rozkrývání vlastnických struktur až po skutečné vlastníky
podle čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz schválené 20. května 2015, povinnost
publikovat informace o tržbách, zisku a dani ze zisku v rámci zpráv podávaných za jednotlivé
země (country-by-country-reporting), jež má být schválena jako součást směrnice o právech
akcionářů v týdnu od 8. června 2015), jakož i na doporučeních vydaných OECD v rámci již
zmíněného projektu BEPS. Otevírá se velká možnost pro Českou republiku prezentovat v EU
vlastní návrhy a konstruktivně přispět do velké diskuse nad velmi složitým problémem a
zároveň být určitým průkopníkem i na národní úrovni.
Bez ohledu na budoucí osud přiložených návrhů modelových právních předpisů hodlá
Transparency International začít s udělováním TAXPARENTNÍ značky vlastnicky
průhledným a daňové odpovědným firmám v České republice během roku 2015. Vzhledem
k tomu, že za účelem udělení taxparentní značky budou společnosti, jež o tuto značku budou
mít zájem, projít registrací v taxparentní web aplikaci, která bude, mimo jiné obsahovat
vlastnické struktury těchto firem až po konečné skutečné vlastníky v souladu s čl. 29 nedávno
přijaté čtvrté směrnice proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, nabízíme rovněž
příslušnému orgánu státní správy pomoc při práci na implementaci veřejných rejstříků
konečných skutečných vlastníků podle zmíněné směrnice.
Uzavírám tento dopis žádostí, zda byste mohl v nejbližší době informovat Transparency
International o tom, jak se na zaslané návrhy modelových právních předpisů díváte či, jak
s nimi dále budete pracovat. Anglické znění vytvořených návrhů bude v následujících dnech
rovněž zasláno představitelům členských států Evropské unie a Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně řešení TAXPARENCY se na mne neváhejte obrátit.
V úctě,

David Ondráčka, ředitel Transparency International Česká republika
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ELEKTRONICKÉ PŘÍLOHY:
PŘÍLOHA 1 – TAXPARENCY DETAILNĚ


OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY



VÝHODY TAXPARENCY



LEGISLATIVNÍ STRATEGIE



TAXPARENTNÍ ZNAČKA



UDĚLOVÁNÍ TAXPARENTNÍ ZNAČKY (NAVÁZÁNÍ NA REJSTŘÍKY KONEČNÝCH
VLASTNÍKŮ SPOLEČNOSTÍ A POVINNOST PODÁVÁNÍ ZPRÁV O OBRATU, ZISKU A DANĚ
ZE ZISKU)

PŘÍLOHA 2 – NÁVRHY MODELOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


MODELOVÝ ZÁKON O KORPORÁTNÍ TAXPARENTNOSTI PRO ČR



MODELOVÝ NÁVRH PRÁVNÍHO PŘEDPISU EU



MODELOVÝ NÁVRH ÚMLUVY O KORPORÁTNÍ TAXPARENTNOSTI



MODELOVÉ OBECNÉ ZÁSADY O KORPORÁTNÍ TAXPARENTNOSTI
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