
  III. 

Odůvodnění 

I. Obecná část 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

Předkládaná vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 164/2013 Sb., o mezinárodní 
spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění vládního návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní 
a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů1 (dále jen „zákon 
o mezinárodní spolupráci“). Zmocnění k vydání této vyhlášky je dáno samotným zákonem 
v jeho ustanovení § 13zi odst. 5, které zmocňuje Ministerstvo financí, aby vyhláškou 
stanovilo vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění. 
V rámci mezivládní spolupráce je na poli Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 
(OECD) naplňován projekt předcházení erozi základu daně a přesouvání zisků (BEPS), jehož 
cílem je efektivně předcházet agresivnímu daňovému plánování a umělému, daňově 
motivovanému přesouvání zisků. Úspěchem projektu BEPS je vytvoření nástroje, který 
ukládá nadnárodním skupinám podniků s konsolidovanými ročními výnosy vyššími než 750 
milionů EUR povinnost sestavovat zprávy podle zemí (tzv. Country by Country Reports), ve 
kterých mimo jiného vykáží své výnosy a výši daní v jednotlivých daňových jurisdikcích. 
Tyto zprávy se budou automaticky vyměňovat mezi státy, ve kterých skupina působí.  
Zástupce ministra financí jako příslušného orgánu České republiky podepsal v lednu 2016 
v Paříži dokument nazvaný „Mnohostranná dohoda příslušných orgánů o výměně zpráv podle 
zemí“ k provedení Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech, vyhlášené 
ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 2/2014 Sb. m. s. (dále jen jako „Úmluva Rady Evropy 
a OECD“). 
Evropská unie převzala vzorovou legislativu vytvořenou OECD v rámci doporučení k akci 
BEPS zprávy podle zemí a na jejím základě přijala směrnici Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. 
května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou 
výměnu informací v oblasti daní.2 Výměna bude probíhat mezi členskými státy Evropské unie 
a s třetími zeměmi, resp. daňovými jurisdikcemi, smluvními stranami Úmluvy Rady Evropy 
a OECD, na základě vládního návrhu zákona. 
Nadnárodní skupiny podniků budou sestavovat a dávat finanční správě k dispozici zprávu 
podle zemí, která bude obsahovat informace relevantní pro posouzení správného rozdělení 
základu daně mezi jednotlivé státy a jurisdikce. Zpráva podle zemí se podává na 
standardizovaném formuláři, který se dělí na tři části. V první části jsou uvedeny agregátní 
finanční údaje za tuto skupinu jako celek, rozdělené podle jednotlivých států a jurisdikcí. 
V druhé části jsou uvedeny údaje o tom, ve kterých státech nebo jurisdikcích vyvíjí činnost 
jednotlivé členské entity této skupiny, a charakter této činnosti. Třetí část pak obsahuje 
doplňkové informace včetně informace o zdroji údajů uvedených v první a druhé části zprávy. 

                                                 
1 Sněmovní tisk 999. V dalším textu se vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., 
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
označuje pro přehlednost jako „vládní návrh zákona“. 
2 Směrnice Rady 2011/16/EU ve znění směrnice Rady (EU) 2016/881 se v dalším textu označuje pro přehlednost 

jako „DAC 4“. 
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Vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění jsou upraveny jak ve směrnici DAC 4, 
tak v dokumentu k provedení Úmluvy Rady Evropy a OECD o vzájemné správní pomoci 
v daňových záležitostech. Do českého právního řádu však nejsou transponovány přímo 
v samotném zákoně o mezinárodní spolupráci, ale mají být vydány ve formě vyhlášky 
Ministerstva financí. 
Důvodem pro zavedení tohoto nového výkazu mezi členskými státy je zájem Evropské unie 
na zajištění řádného fungování vnitřního trhu. Proto se snaží zajistit spravedlivější 
hospodářskou soutěž mezi nadnárodními skupinami podniků působícími jak v Evropské unii 
tak mimo ni, pokud prostřednictvím svých entit vyvíjejí činnost v Evropské unii. Povinnost 
podávání zpráv podle jednotlivých zemí se proto vztahuje jak na skupiny, jejichž nejvyšší 
entita se nachází v Evropské unii, tak na ty skupiny, které jsou řízeny z třetích zemí, současně 
smluvních stran Úmluvy Rady Evropy a OECD. 
Právní úprava obsažená v zákoně o mezinárodní spolupráci posílí mechanismy výměny 
informací a napomůže k nezbytnému zvýšení transparentnosti v oblasti správy daní. Daňové 
správy potřebují komplexní a relevantní informace o skupinách nadnárodních podniků, pokud 
jde o jejich strukturu, politiky stanovování převodních cen a jejich interní transakce. 
V České republice se povinnost podávat zprávu podle zemí podle zákona o mezinárodní 
spolupráci dotkne podle odhadů cca 4 až 11 nejvyšších mateřských entit nadnárodních skupin 
podniků. 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 13zi odst. 5 zákona 
o mezinárodní spolupráci. Podle tohoto ustanovení Ministerstvo financí stanoví vyhláškou 
vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu vyplnění. Navrhovaná právní úprava je v souladu 
se zákonem o mezinárodní spolupráci a nejde nad rámec zmocnění k jejímu vydání.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava je transpozicí směrnice DAC 4. Konkrétně transponuje oddíl III 
přílohy III směrnice DAC 4, ve které je určen vzor zprávy podle zemí a pokyny k jejímu 
vyplnění. 
Návrh vyhlášky je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí 

Pokud jde o předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, lze 
odkázat na důvodovou zprávu k vládnímu návrhu zákona, který do zákona o mezinárodní 
spolupráci zavádí zmocňovací ustanovení, k jehož provedení je tato vyhláška navrhována. 
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Obecně jsou dopady na podnikatelské prostředí popsány v závěrečné zprávě k hodnocení 
dopadů regulace (RIA), přiložené k vládnímu návrhu zákona, který do zákona o mezinárodní 
spolupráci zavádí zmocňovací ustanovení, k jehož provedení je tato úprava navrhována. 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava ani současný stav nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani 
ve vztahu k rovnosti mužů nebo žen. 

6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava se nedotýká fyzických osob, a tedy nemá dopady v oblasti ochrany 
osobních údajů. 
Dopady do sféry soukromí členských entit nadnárodních skupin podniků (což jsou pouze 
právnické osoby nebo jednotky bez právní osobnosti) byly podrobně posouzeny v důvodové 
zprávě k vládnímu návrhu zákona, který do zákona o mezinárodní spolupráci zavádí 
zmocňovací ustanovení, k jehož provedení je tato úprava navrhována. 

7. Zhodnocení korupčních rizik 
U navrhované vyhlášky je možné ve vztahu ke vzniku korupčních rizik odkázat na důvodovou 
zprávu k vládnímu návrhu zákona, který do zákona o mezinárodní spolupráci zavádí 
zmocňovací ustanovení, k jehož provedení je tato úprava navrhována. 

8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 
 

K § 1 
Předmětem návrhu vyhlášky je vymezení vzoru zprávy podle zemí a stanovení pokynů 
k vyplnění této zprávy. Vzor zprávy podle zemí je stanoven v oddílu III přílohy III ke 
směrnici DAC 4.  
Zpráva podle zemí tvoří přílohu oznámení, podávaného podle § 13zl zákona o mezinárodní 
spolupráci. Toto oznámení se bude podle § 13zo zákona podávat výhradně elektronicky, a to 
prostřednictvím portálu Finanční správy pro elektronická podání. 

K § 2 
Jak vzor zprávy podle zemí, tak pokyny k vyplnění zprávy podle zemí, jsou uvedeny 
v přílohách k navrhované vyhlášce.  

K § 3 
V návaznosti na transpoziční lhůtu stanovenou ve směrnici DAC 4 a na den nabytí účinnosti 
ve vládním návrhu zákona, který do zákona o mezinárodní spolupráci zavádí zmocňovací 
ustanovení, k jehož provedení je tato úprava navrhována, se navrhuje stanovit účinnost 
vyhlášky k 5. červnu 2017. 
Lhůta pro podání prvních zpráv podle zemí (nejvyššími mateřskými entitami a zastupujícími 
mateřskými entitami nadnárodních skupin podniků) končí k 1. lednu 2018, což poskytuje 
nadnárodním skupinám podniků dostatečný čas pro vypracování zprávy podle zemí v souladu 
s navrženou vyhláškou. 

K příloze č. 1 
V příloze č. 1 je uveden vzor zprávy podle zemí. Vzor byl převzat z části A oddílu III 
přílohy III směrnice DAC 4 a liší se od verze ve směrnici pouze úpravou použité 
terminologie, která je navázána na terminologii použitou ve vládním návrhu zákona, který do 
zákona o mezinárodní spolupráci zavádí zmocňovací ustanovení, k jehož provedení je tato 
úprava navrhována. Zejména se jedná o návaznost na § 13zi odst. 1 zákona o mezinárodní 
spolupráci. 
V návaznosti na § 13zo zákona o mezinárodní spolupráci bude podávání zprávy podle zemí 
prováděno pouze elektronicky, přičemž půjde o strukturovaná data ve formátu XML. Podaná 
zpráva podle zemí proto nemusí (a pravděpodobně nebude) striktně splňovat grafické 
požadavky na uspořádání jednotlivých položek uvedených ve vzoru zprávy podle zemí, 
protože ji česká členská entita nadnárodní skupiny podniků buď vyplní ve webové aplikaci 
připravené k tomu účelu orgány Finanční správy České republiky, nebo ji do této aplikace 
přímo nahraje ve formátu XML, aniž by tato zpráva kdy měla podobu tabulky uvedené 
v příloze č. 1. Z tohoto důvodu bylo původně navrženo, aby byl tiskopis pro podání zprávy 
podle zemí vyhlášen obdobně, jako se vyhlašují jiné daňové tiskopisy (srov. § 72 daňového 
řádu). Do konečné verze vládního návrhu zákona však bylo vloženo zmocnění pro vyhlášení 
vzoru zprávy podle zemí vyhláškou, a to s ohledem na specifika spočívající ve skutečnosti, že 
se jedná o transpozici evropské směrnice, která se řídí Metodickými pokyny pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii (příloha k usn. vl. č. 1304/2005, ve znění usn. vl. č. 1344/2009). Proto se tento vzor 
vyhlašuje v podobě, jaká je uvedena ve směrnici DAC 4. V návaznosti na § 13zo odst. 
2 zákona o mezinárodní spolupráci pak Generální finanční ředitelství jako ústřední kontaktní 
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orgán vydá formát a strukturu datové zprávy, ve které se bude oznámení (včetně zprávy podle 
zemí, která bude jeho přílohou) činit. 
Zprávy podle zemí, které oznámí české členské entity nadnárodních skupin podniků, budou 
poskytnuty těm státům vyměňujícím zprávy podle zemí, ve kterých skupiny těchto entit 
vyvíjejí činnost, tedy těm státům, které budou ve zprávě uvedeny. Zpráva podle zemí se těmto 
státům poskytne ve formátu XML a ve struktuře určené Evropskou komisí resp. OECD.3 
Formát a struktura podání vyhlášené podle § 13zo zákona o mezinárodní spolupráci budou 
vycházet z tohoto mezinárodního standardu tak, aby bylo možné podané zprávy poskytovat 
spolupracujícím státům zásadně beze změn. 
Zpráva podle zemí se člení do tří tabulek. První tabulka obsahuje souhrnné informace 
o nadnárodní skupině podniků jako celku, rozdělené podle jednotlivých států a jurisdikcí. 
Druhá tabulka obsahuje přehled členských entit nadnárodní skupiny podniků spolu s určením, 
ze kterého státu nebo jurisdikce tyto entity jsou (ve smyslu § 13ze odst. 2 zákona 
o mezinárodní spolupráci), určením případného jiného státu nebo jurisdikce ve kterém byla 
tato entita založena nebo zapsána do rejstříku a s vyznačením povahy hlavního podnikání 
nebo jiné hlavní činnosti entity. Konečně třetí tabulka obsahuje doplňkové informace 
k údajům uvedeným v prvních dvou tabulkách. Jak ale bylo uvedeno výše, stanovení vzoru ve 
formě tabulek neznamená, že podání musí tomuto vzoru doslova odpovídat i graficky. 
Dodržen musí být pouze rozsah požadovaných údajů a jejich vzájemná logická souvislost, 
která tomuto vzoru odpovídá. 

K příloze č. 2 
V příloze č. 2 jsou uvedeny pokyny k vyplnění zprávy podle zemí. Pokyny byly převzaty 
z částí B a C oddílu III přílohy III směrnice DAC 4 a liší se od verze ve směrnici pouze 
úpravou použité terminologie, která je navázána na terminologii použitou ve vládním návrhu 
zákona, kterým se do zákona o mezinárodní spolupráci zavádí zmocňovací ustanovení, 
k jehož provedení je tato úprava navrhována, a dále na terminologii obvyklou v českém 
právním řádu. 
Při transpozici pokynů k vyplnění zprávy podle zemí bylo postupováno v souladu s principem 
mezinárodní souladnosti legislativního textu. Zpráva podle zemí by měla být ve všech státech 
vyměňujících zprávy podle zemí vyplňována pokud možno stejným způsobem, přičemž jsou 
tyto pokyny obsaženy jak v modelové legislativě vydané OECD, tak ve  stejné podobě i ve 
směrnici DAC 4. Obsah pokynů by tak měl být ve všech těchto státech co nejpodobnější. 
K pokynům pro vyplnění zprávy podle zemí neexistuje obecně uznávaný komentář, důvodová 
zpráva nebo jiný obdobný zdroj informací, na základě kterých by bylo možné jejich text 
upravit ve větší míře, než jak bylo provedeno v návrhu této vyhlášky, aniž by tím zároveň 
nevzniklo riziko toho, že nastane nesoulad mezi pokyny podle této vyhlášky a pokyny 
uplatňovanými v jiných státech.  
Při transpozici pokynů ze směrnice DAC 4 došlo zejména k následujícím formulačním 
změnám oproti směrnici: 
V návaznosti na obecný pokyn č. 3, který za určitých podmínek umožňuje při sestavení 
zprávy podle zemí za nadnárodní skupinu podniků respektovat rozdíly mezi počátky účetních 
období u jednotlivých členských entit této skupiny, a v návaznosti na nejednotné použití 
pojmů „vykazované účetní období“ a „rok“ ve směrnici DAC 4, bylo v pokynech použito 
jednotně pojmu „období, ke kterému se zpráva podle zemí vztahuje“. 
                                                 
3 OECD (2016), Country-by-Country Reporting XML Schema: User Guide for Tax Administrations and 
Taxpayers, OECD, http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/country-by-country-reporting-xml-
schema-user-guide-for-tax-administrations-and-taxpayers.htm 
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Pokyny uvedené ve směrnici DAC 4 používají nejednotně pojmy „spřízněná strana“, 
„nespřízněná strana“, „přidružený podnik“, „nezávislá strana“ a „nezávislý podnik“. 
Z analýzy textu směrnice, textu modelové legislativy OECD, ze které směrnice vychází, 
a z Pokynů pro převodní ceny4 vydaných OECD, jejichž součástí je modelová legislativa 
OECD, vyplynulo, že mají být použity pouze dva pojmy, a sice (i) pojem označující entitu 
označenou ve směrnici DAC 4 pojmy „spřízněná strana“ a „přidružený podnik“ a (ii) pojem 
označující entitu označenou ve směrnici DAC 4 pojmy „nespřízněná strana“, „nezávislá 
strana“ a „nezávislý podnik“. První z pojmů má navíc být totožný s pojmem „sdružený 
podnik“ podle modelové smlouvy o zamezení dvojímu zdanění vydané OECD. Zároveň je 
nutné odlišit ve směrnici používaný pojem „přidružený podnik“ od podobného pojmu 
„přidružená účetní jednotka“ podle zákona o účetnictví, který má jiný obsah. Pro tento druh 
vztahu mezi entitami se také někdy používají pojmy „propojené osoby“ resp. „nepropojené 
osoby“. Ani tyto pojmy však není možné použít, protože zákon o mezinárodní spolupráci již 
zavedl pojem „propojená entita“ v příloze č. 1 čl. E bodu 4, avšak vymezení tohoto pojmu je 
odlišné od pojmu ad (i) popsaného výše.  
Z těchto důvodů se v pokynech používá terminologie podle čl. 9 smluv o zamezení dvojímu 
zdanění, na který v této souvislosti Pokyny pro převodní ceny odkazují, a sice „sdružené 
podniky“ pro pojmy ad (i) a „nezávislé podniky“ pro pojmy ad (ii). 
Směrnice DAC 4 nesprávně užívá pojem „stálá provozovna“ pro označení určité entity, 
namísto správného významu „místo, ve kterém entita vykonává činnost“. V návaznosti na 
složitou právní konstrukci části členské entity nadnárodní skupiny podniků, která se pro účely 
sestavování zprávy podle zemí podle § 13zi odst. 4 zákona o mezinárodní spolupráci považuje 
za samostatnou členskou entitu této skupiny, se proto zavádí pojem „pobočka členské entity 
nadnárodní skupiny podniků“. 
V návaznosti na definici obsaženou v § 13ze odst. 2 zákona o mezinárodní spolupráci se 
namísto pojmu „daňová jurisdikce členské entity nadnárodní skupiny podniků“ používá 
spojení „stát nebo jurisdikce, ze kterých je členská entita nadnárodní skupiny podniků“. 
S ohledem na § 1 odst. 1 písm. b) zákona o mezinárodní spolupráci se namísto pojmu „daňová 
smlouva“ používá pojem „mezinárodní smlouva v oblasti daní“. 
Zásadně ve znění směrnice byly naopak zachovány následující pojmy, reflektující poměry jak 
v české, tak v zahraniční právní úpravě, které nemají vhodný český ekvivalent: 
Daň z příjmů ........................................ v případě kvalifikace daně uvalené cizí jurisdikcí jako 

daně z příjmů, která se má ve zprávě podle zemí 
zohlednit, se vychází primárně z kvalifikace takové 
daně v jurisdikci, která daň zavedla, a skutečnosti, zda 
se taková daň dle účetních předpisů a standardů 
platných v takové jurisdikci zahrnuje do příslušné 
položky výkazu zisku a ztrát „Daň z příjmů/zisku“. 

Kumulovaný výsledek hospodaření ... v případě účetních jednotek postupujících podle 
zákona o účetnictví se jedná o nerozdělený zisk 
minulých let. 

Povinná účetní závěrka ....................... účetní závěrka, k jejímuž sestavení je účetní jednotka 
povinna ze zákona nebo jiného právního předpisu. 

                                                 
4 OECD (2010), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010, 
OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/tpg-2010-en 
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Regulační účetní závěrka .................... účetní závěrka, k jejímuž sestavení je účetní jednotka 
povinna z popudu orgánu správního dozoru (např. 
bankovního nebo burzovního). 

Stálá provozovna ................................. stálá provozovna je užívána ve stejném významu jako 
v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a ve 
smlouvách o zamezení dvojímu zdanění. 

Pro podrobné odůvodnění jednotlivých pokynů obsažených v příloze č. 2 lze odkázat na 
odůvodnění příslušných ustanovení směrnice DAC 4 a modelové legislativy OECD. Nad 
rámec toho jsou níže uvedeny poznámky k jednotlivým tematickým celkům, obsaženým 
v pokynech. 

Používání pojmů stát a jurisdikce 
Oblast mezinárodní spolupráce při správě daní je specifická tím, že jsou mezinárodní daňové 
vztahy navazovány nejenom se státy, ale i s jurisdikcemi, které mají mezinárodněprávní 
subjektivitu a mají fiskální suverenitu v oblasti daní.5 Zákon o mezinárodní spolupráci při 
správě daní používá pro smluvní státy a smluvní jurisdikce zkratku „smluvní stát“. Přesto je 
však v určitých případech označit i (daňovou) jurisdikci, se kterou není uzavřena mezinárodní 
smlouva. Zákon i vyhláška proto v takovém případě používá spojení „stát nebo jurisdikce“, 
pokud má jít o libovolný stát nebo libovolnou jurisdikci, bez ohledu na to, zda s nimi byla 
uzavřena mezinárodní smlouva, nebo pojem „smluvní stát“ pro smluvní stát nebo smluvní 
jurisdikci. 

Nakládání s členskými entitami, které jsou v nadnárodní skupině podniků pouze 
částečně 
S členskými entitami nadnárodních skupin podniků, které jsou součástí této skupiny pouze 
částečně (tedy nejsou plně pod vlivem jiné členské entity skupiny, ale jsou pod vlivem i jiné 
osoby nebo jednotky bez právní osobnosti, které nejsou součástí skupiny), se nakládá 
obdobným způsobem, jakým se s nimi nakládá při sestavování konsolidované účetní závěrky. 
Takové členské entity mohou představovat například účetní jednotky pod společným vlivem 
nebo přidružené účetní jednotky, které se do konsolidované účetní závěrky zahrnují za užití 
metod poměrné konsolidace resp. konsolidace ekvivalencí. Ve zprávě podle zemí budou proto 
údaje o činnosti těchto členských entit využity obdobně jako při přípravě podkladů pro 
sestavení konsolidované účetní závěrky za celý konsolidující celek v souladu s příslušnými 
právními předpisy a účetními standardy, tj. např. v případě, kdy jsou taková data vůči 
konkrétní členské entitě připravena za použití poměrné metody konsolidace, budou v této 
podobě použita i při vyplnění zprávy podle zemí. 
Zpráva podle zemí by měla reflektovat i členské entity, které byly součástí nadnárodní 
skupiny podniků pouze po část období, ke kterému se zpráva vztahuje. V takovém případě se 
ve zprávě zohlední pouze údaje za dobu, po kterou byla členská entita součástí skupiny, 
a tento fakt se uvede v tabulce č. 3 zprávy podle zemí – Doplňující informace. 

Výnosy z transakcí mezi sdruženými podniky 
Pro posouzení toho, zda má být určitá transakce započítána do pole „výnosy z transakcí mezi 
sdruženými podniky“, je rozhodné, jak tuto transakci zaúčtuje členská entita nadnárodní 
skupiny podniků, která by tuto skutečnost měla zkoumat i ve vztahu k převodním cenám 
a jejich vazbě na základ daně z příjmů. Protože jde o vlastnost jednotlivé transakce, tak není 

                                                 
5 Např. autonomní země Curaçao, rychtářství Guernsey či Aruba. 
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rozhodné to, že by tato entita byla s jinou osobou nebo jednotkou bez právní osobnosti 
sdruženým podnikem pouze po část období, ke kterému se zpráva podle zemí vztahuje.  

Zaplacení daně z příjmů  
Částky vykazované v tomto sloupci zahrnují i zaplacené zálohy na daň z příjmů, částky 
doplatků či doměrek daně z příjmů, a to bez ohledu na to, zda se tyto částky týkají daňové 
povinnosti vzniklé v období, ke kterému se zpráva podle zemí vztahuje. Primárním kritériem 
je, zda tyto částky byly zaplaceny v období, ke kterému se zpráva podle zemí vztahuje. 
Podobně se zohlední přeplatky na zálohách na daň z příjmů jen s tím rozdílem, že se od 
celkové vykazované částky odečtou. Zálohy na daň z příjmů fyzických osob hrazené 
jednotlivými členskými entitami za své zaměstnance, a osoby v obdobném postavení, nemají 
vztah k dani z příjmů jednotlivých členských entit, proto se do vykazované částky nezahrnují. 
Za zaplacenou daň se považuje pouze zaplacená a nevrácená daň. Od částky zaplacené daně je 
tedy nutné odečíst vrácené přeplatky a obdobná peněžitá plnění od správce daně. 

Splatná daň 
V případě účetních jednotek postupujících podle zákona o účetnictví se jedná o položku „Daň 
z příjmů splatná“ ve výkazu zisku a ztráty. 

Nezávislí dodavatelé 
V případě vykazování počtu zaměstnanců lze do skupiny nezávislých dodavatelů zařadit 
například osoby samostatně výdělečně činné, které mají k členské entitě poměr obdobný 
zaměstnaneckému poměru. Dále lze do této skupiny zařadit zaměstnance agentury práce 
vykonávající činnost v členské entitě. 

Identifikace pobočky členské entity nadnárodní skupiny podniků v tabulce č. 2 
V návaznosti na strukturu XML zprávy, kterou pro účely výměny zpráv podle zemí vyhlásilo 
OECD, byla vložena část 1.2 zvláštních pokynů, upravující označení členských entit 
nadnárodních skupin podniků v tabulce č. 2 zprávy podle zemí. U členských entit nadnárodní 
skupiny podniků, které nejsou pobočkou jiné členské entity této skupiny, se uvádí název spolu 
se zkratkou právní formy. Pokud jde o pobočku členské entity (tedy o část entity vykonávající 
činnost prostřednictvím stálé provozovny), uvede se název „hlavní“ entity, ke které tato 
pobočka patří a za název se doplní text „(P.E.)“ (odvozeno od slov permanent establishment – 
stálá provozovna). 

Metodický výklad OECD 
V současné době vydává OECD doporučení, jak jednotně vykládat některé obtížněji 
uchopitelné pasáže těchto pokynů. Tato doporučení jsou vydávána zásadně v mezích těchto 
pokynů, a tedy nezakládají nutnost úpravy textu pokynů obsažených v příloze č. 2. V případě 
potřeby mohou orgány Finanční správy vycházet z těchto doporučení a případně rozšířit či 
doplnit konkrétní pokyny pro vyplnění formuláře pro podávání oznámení podle § 13zl zákona 
o mezinárodní spolupráci, jehož součástí bude zpráva podle zemí. 
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