EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne, 8.10.2018
C(2018) 6561 final

Vážený pane předsedo,
Komise by Senátu ráda poděkovala za jeho stanovisko k návrhům směrnic Rady
týkajících se spravedlivého a efektivního zdanění digitální ekonomiky {COM(2018) 147 a
COM(2018) 148 final}. Vítá kladný přístup Senátu k návrhům daně z digitálních služeb
jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb a bere na vědomí jeho
rezervovaný postoj k návrhu, kterým se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických
osob v případě významné digitální přítomnosti.
Pokud jde o obavy Senátu týkající se odpovídající úrovně opatření a výzvu ke spolupráci
s příslušnými mezinárodními organizacemi, Komise by ráda Senát ujistila o tom, že
upřednostňuje ucelené řešení na globální úrovni a využívá této příležitosti, aby
zdůraznila svoji podporu a spolupráci v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD) a skupiny G20.
Problémy vzniklé v souvislosti se stávajícím rámcem daně z příjmu právnických osob
spočívající v neschopnosti držet krok s novými prvky digitálního odvětví se netýkají
konkrétního členského státu, ale představují společnou výzvu pro Evropskou unii jako
celek. Tyto problémy mají ve skutečnosti mezinárodní rozměr, protože vycházejí z
mezinárodního daňového rámce a týkají se případů, kdy jsou digitální činnosti
prováděny přeshraničně. Z tohoto důvodu Komise vždy dávala najevo, že
upřednostňovaným řešením je ambiciózní globální řešení a že důrazně podporuje
mezinárodní úsilí k jeho dosažení.
Komise se domnívá, že k přímému a jednotnému uplatňování pravidel o významné
digitální přítomnosti v Unii je nezbytná společná iniciativa v rámci vnitřního trhu s cílem
zajistit rovné podmínky pro všechny členské státy a poskytnout daňovým poplatníkům
právní jistotu. Jednostranné a různorodé přístupy jednotlivých členských států by mohly
být neúčinné a v důsledku vzniku protichůdných přístupů vnitrostátních politik, narušení
trhu a daňových překážek pro podniky by mohly roztříštil jednotný trh. Je-li cílem
přijmout řešení fungující pro vnitřní trh jako celek, je jedinou vhodnou cestou
koordinovaná iniciativa na úrovni Unie.
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Navíc společný a koordinovaný postup na úrovni Unie s cílem reformovat rámec daně z
příjmu právnických osob tak, aby zahrnoval digitální činnost podniků, bude vyžadovat
čas. Členské státy mohou zavádět jednostranná dočasná opatření řešící problém zdanění
podnikli v digitální ekonomice. Členské státy již některá taková opatření, která mohou být
velmi různorodá, zavedly nebo plánují. Jak je vysvětleno v posouzení dopadů připojeném
k tomuto návrhu, tyto zkušenosti jednotlivých států se výrazně liší a není pravděpodobné,
že bez určitého stupně koordinace budou dotčené různé členské státy sledovat společný
přístup. Nekoordinovaná vnitrostátní opatření způsobují komplikace, přispívají k
narušení jednotného trhu a zvyšují riziko dvojího zdanění. V tomto ohledu je opatření
Evropské unie nezbytné pro to, aby se zmírnila fragmentace jednotného trhu
a narušování hospodářské soutěže v rámci Unie, které mohou být důsledkem přijetí tak
rozdílných jednostranných opatření na vnitrostátní úrovni.
Řešení na úrovni EU namísto různých vnitrostátních politik přináší další přidanou
hodnotu, protože znamená snížení zátěže spojené s dodržováním předpisů podniky, na
které se nová pravidla vztahují, a také vysílá jasný signed mezinárodnímu společenství
ohledně závazku Evropské unie jednat, pokud jde o zajištění spravedlivého zdanění
digitální ekonomiky. Navíc společná předběžná opatření namísto rozdílných
vnitrostátních opatření usnadní nalezení komplexních řešení v budoucnu.
Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší
se na další pokračování politického dialogu.
S úctou

Pierre Moscovici
člen Komise
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