
  VII. 

VYHLÁŠKA 
ze dne ... 

o stanovení charakteristických znaků přeshraničního uspořádání v rámci mezinárodní 
spolupráce při správě daní 

Ministerstvo financí stanoví podle § 14g zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci 
při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zákona č. …/2019 Sb.: 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví pro účely 
automatické výměny informací s jiným členským státem Evropské unie charakteristické 
znaky přeshraničního uspořádání. 
CELEX: 32018L0822 

§ 2 

Test hlavního přínosu 

Uspořádání splní test hlavního přínosu, pokud alespoň jedním z hlavních přínosů, které 
může jeho uživatel s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a okolnosti přiměřeně 
očekávat, je získání daňové výhody. 
CELEX: 32018L0822 

§ 3 

Charakteristické znaky zaměřené na obecné spojené se získáním daňové výhody 
(1) Uspořádání naplňuje charakteristický znak důvěrnosti, pokud splňuje test hlavního 

přínosu a jeho uživatel nebo účastník se zaváží dodržovat podmínku, podle které neposkytne 
daňovým orgánům nebo jiným zprostředkovatelům informace o tom, jak by toto uspořádání 
mohlo zajistit daňovou výhodu. 

(2) Uspořádání naplňuje charakteristický znak odměny, pokud splňuje test hlavního 
přínosu a zprostředkovatel tohoto uspořádání má nárok na získání odměny, podílu, úhrady 
nákladů nebo jiné úplaty odvíjející se od 
a) výše daňové výhody získané z tohoto uspořádání nebo 
b) skutečnosti, že daňové výhody bylo dosaženo, včetně případu, kdy je zprostředkovatel 

povinen vrátit odměnu nebo její část, pokud by daňové výhody nebylo v souvislosti 
s tímto uspořádáním zcela dosaženo. 
(3) Uspořádání naplňuje charakteristický znak standardnosti, pokud splňuje test hlavního 

přínosu a jeho dokumentace nebo struktura je podstatně standardizovaná a je k dispozici pro 
více než jednoho uživatele tak, že pro jeho zavedení není potřeba provést podstatné úpravy. 
CELEX: 32018L0822 

                                                 
1) Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde 

o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která 
se mají oznamovat. 
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§ 4 

Charakteristické znaky zaměřené na zvláštní případy spojené se získáním daňové 
výhody 

(1) Uspořádání naplňuje charakteristický znak využití ztráty, pokud splňuje test hlavního 
přínosu a pokud jsou činěny vykonstruované kroky, spočívající v pořízení ztrátové 
společnosti, ukončení hlavní činnosti této společnosti a využití jejích ztrát s cílem snížit daň, a 
to například převodem těchto ztrát do jiné daňové jurisdikce nebo urychlením uplatňování 
takových ztrát. 

(2) Uspořádání naplňuje charakteristický znak změny charakteru příjmu, pokud splňuje 
test hlavního přínosu a pokud je měněn charakter příjmu tak, že je tento příjem zdaněn nižší 
sazbou nebo se stane osvobozeným od daně. 

(3) Uspořádání naplňuje charakteristický znak kruhové transakce, pokud splní test 
hlavního přínosu a pokud jsou prováděny transakce, které vedou k pohybu aktiv v kruhu, a to 
zejména prostřednictvím zapojení prostředníků bez jiné hlavní ekonomické funkce nebo 
transakcí, které se vzájemně započítávají, ruší nebo mají jinou obdobnou vlastnost. 
CELEX: 32018L0822 

§ 5 

Charakteristické znaky zaměřené na zvláštní případy v oblasti přeshraničních transakcí 
(1) Uspořádání naplňuje charakteristický znak vyvedení příjmu, pokud zahrnuje 

odpočitatelnou přeshraniční platbu provedenou mezi přidruženými entitami a 
a) příjemce platby není v žádném státě nebo jurisdikci podroben zdanění z důvodu svého 

bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení, nebo 
b) příjemce platby je podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo 

místa vedení ve státě nebo jurisdikci, které 
1. neukládají žádnou daň z příjmů právnických osob, nebo takovou daň ukládá 

s nulovou nebo téměř nulovou sazbou, nebo 
2. jsou zařazeny na seznamu států a jurisdikcí, které byly vyhodnoceny jako 

nespolupracující kolektivně členskými státy Evropské unie nebo Organizací pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo 

c) splňuje test hlavního přínosu a pokud 
1. využívá příjemce platby výhodu úplného osvobození od daně ve státě 

nebo jurisdikci, v nichž je tento příjemce podroben zdanění z důvodu svého bydliště, 
stálého pobytu, sídla nebo místa vedení, nebo 

2. se při platbě daně využívají výhody z preferenčního daňového režimu ve státě 
nebo jurisdikci, v nichž je příjemce platby podroben zdanění z důvodu svého 
bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení. 

(2) Uspořádání naplňuje charakteristický znak vícenásobného odpisování, pokud jsou 
odpočty za stejné odpisování aktiva uplatňovány ve více státech nebo jurisdikcích. 

(3) Uspořádání naplňuje charakteristický znak vícenásobného osvobození od dvojího 
zdanění, pokud je osvobození od dvojího zdanění ve vztahu k jednomu příjmu nebo kapitálu 
uplatňováno ve více státech nebo jurisdikcích. 

(4) Uspořádání naplňuje charakteristický znak různého ocenění protiplnění, pokud 
zahrnuje převody aktiv mezi státy nebo jurisdikcemi a rozdíl ocenění protiplnění za tato 
aktiva v těchto státech nebo jurisdikcích je významný. 
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(5) Naplnění podmínek podle odstavce 1 písm. c) bodů 1 nebo 2 nestačí samo o sobě 
k prokázání toho, že byl splněn test hlavního přínosu. 
CELEX: 32018L0822 

§ 6 

Charakteristické znaky zaměřené na zvláštní případy v oblasti automatické výměny 
informací a skutečného vlastnictví 

(1) Uspořádání naplňuje charakteristický znak obcházení společného standardu pro 
oznamování, pokud narušuje oznamovací povinnost při automatické výměně informací 
oznamovaných finančními institucemi se zúčastněným státem uplatňujícím společný standard 
pro oznamování, nebo využívá toho, že takový stát nebo jurisdikce není zúčastněným státem 
uplatňujícím společný standard pro oznamování. Tento charakteristický znak naplňuje 
zejména uspořádání zahrnující 
a) využití účtu, produktu nebo investice, které nejsou finančním účtem podle ustanovení 

upravujících automatickou výměnu informací oznamovaných finančními institucemi, 
nebo jejichž účelem není být takovým finančním účtem, ale které mají vlastnosti 
významným způsobem podobné takovému finančnímu účtu, 

b) převod finančního účtu podle ustanovení upravujících automatickou výměnu informací 
oznamovaných finančními institucemi nebo aktiva do státu nebo jurisdikce, která 
neprovádí automatickou výměnu informací oznamovaných finančními institucemi se 
státem nebo jurisdikcí, ve kterých je uživatel uspořádání podroben zdanění z důvodu 
svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení,  

c) využití státu nebo jurisdikce, které neprovádí automatickou výměnu informací 
oznamovaných finančními institucemi se státem nebo jurisdikcí, ve kterých je uživatel 
uspořádání podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa 
vedení, 

d) převod nebo konverze finanční instituce podle ustanovení upravujících automatickou 
výměnu informací oznamovaných finančními institucemi nebo finančního účtu podle 
ustanovení upravujících automatickou výměnu informací oznamovaných finančními 
institucemi anebo jiných aktiv na finanční instituci, finanční účet nebo aktiva 
nepodléhající oznamování při automatické výměně informací oznamovaných finančními 
institucemi, 

e) využití právnických osob, jednotek bez právní osobnosti nebo právních struktur, které 
zamezují oznamování majitele účtu nebo ovládající osoby při automatické výměně 
informací oznamovaných finančními institucemi, nebo jejichž účelem je zamezit 
takovému oznamování, nebo 

f) narušení postupů náležité péče podle ustanovení upravujících automatickou výměnu 
informací oznamovaných finančními institucemi nebo využití slabin těchto postupů, a to 
včetně využívání jurisdikcí s nevyhovujícími nebo oslabenými režimy vymáhání právních 
předpisů v oblasti práva proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo jurisdikcí 
s oslabenými požadavky na průhlednost právnických osob nebo jednotek bez právní 
osobnosti. 
(2) Uspořádání naplňuje charakteristický znak zastření skutečného vlastnictví, pokud 

zahrnuje neprůhledný právní řetězec nebo neprůhledný řetězec skutečných majitelů, 
využívající osoby, jednotky bez právní osobnosti nebo právní struktury 
a) nevykonávající významnou ekonomickou aktivitu doloženou přiměřeným personálem, 

vybavením, aktivy a prostorami, 
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b) zapsané v obchodním rejstříku, řízené, podrobené zdanění z důvodu svého bydliště, 
stálého pobytu, sídla nebo místa vedení, ovládané nebo usazené v jiném státě nebo 
jurisdikci, než ve kterých je podroben zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, 
sídla nebo místa vedení skutečný majitel jimi držených aktiv, a 

c) ve kterých nelze určit skutečného majitele. 
CELEX: 32018L0822 

§ 7 

Charakteristické znaky zaměřené na zvláštní případy v oblasti převodních cen 
(1) Uspořádání naplňuje charakteristický znak bezpečného přístavu, pokud zahrnuje 

využití jednostranných pravidel zaručujících přijetí převodní ceny daňovým orgánem. 
(2) Uspořádání naplňuje charakteristický znak těžko ocenitelných nehmotných aktiv, 

pokud zahrnuje převod nehmotných aktiv nebo práv zahrnutých v nehmotných aktivech, pro 
které v době jejich převodu mezi přidruženými entitami 
a) neexistují žádná srovnatelná aktiva a 
b) v době uzavření transakce jsou odhady budoucích peněžních toků nebo příjmů 

očekávaných z převáděného nehmotného aktiva nebo předpoklady použité při oceňování 
tohoto nehmotného aktiva vysoce nejisté, a tedy je obtížné předvídat konečnou hodnotu 
tohoto nehmotného aktiva v okamžiku převodu. 
(3) Uspořádání naplňuje charakteristický znak vnitroskupinového přeshraničního 

převodu, pokud zahrnuje vnitroskupinový přeshraniční převod funkcí nebo rizik anebo aktiv, 
a pokud je v období 3 let po převodu předpokládaný roční zisk před úroky a zdaněním u 
převodce nižší, než 50 % předpokládaného ročního zisku před úroky a zdaněním, jehož by 
tento převodce dosáhnul, pokud by k tomuto převodu nedošlo. 
CELEX: 32018L0822 

§ 8 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020. 
CELEX: 32018L0822 
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	(3) UUspořádání naplňuje charakteristický znak vnitroskupinového přeshraničního převodu, pokud zahrnuje vnitroskupinový přeshraniční převod funkcí nebo rizik anebo aktiv, a pokud je v období 3 let po převodu předpokládaný roční zisk před úroky a zdaně...
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