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NOVÉ VLASTNÍ ZDROJE EU
Komise navrhla tři nové zdroje vlastních příjmů pro rozpočet EU, které budou do rozpočtu EU mezi roky 2026-2030 generovat na 17
miliard eur ročně.

Tři nové zdroje vlastních příjmů
1. Příjmy ze systému obchodování
s emisemi
2. Příjmy vytvořené navrženým evropským
mechanismem uhlíkového vyrovnání
na hranicích
3. Podíl zbytkových zisků nadnárodních společností

Nové příjmy a rozdělení mezi členské státy
Příjmy se budou přerozdělovat členským státům EU dle dohody OECD/G-20 o přerozdělení
práv zdanění (prvního pilíře).
Předpokládá se, že v období, kdy bude nový
systém plně fungovat, tedy mezi roky 2026–
2030, každým rokem do rozpočtu EU přibyde
navíc 17 miliard eur. Nové vlastní zdroje pomohou splatit prostředky, jež EU získá k financování příspěvkové složky nástroje NextGenerationEU. Dále by měly financovat Sociální fond pro klimatická opatření.

Závazek Komise
Návrh vychází ze závazku Komise, který plyne
z politické dohody o dlouhodobém rozpočtu
na období 2021–2027 a o nástroji na podporu oživení NextGenerationEU. Po přijetí balíčku se posílí reforma systému příjmů.

Nové příjmy podrobněji
Podrobnější pravidla pro získávání dodatečných příjmů jsou následující:
1. Obchodování s emisemi
Balíček Fit for 55 si klade za cíl snížit do roku
2030 čisté emise skleníkových plynů v EU alespoň o 55 % (v porovnání s rokem 1990).
Do roku 2050 by se mělo dosáhnout klimatic-
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ké neutrality. Součástí balíčku je revize systému EU pro obchodování s emisemi. S emisemi se bude obchodovat i v námořním odvětví, zvýší se dražby povolenek v letectví a bude
zaveden nový systém pro budovy a silniční
dopravu.
Většina příjmů z dražeb emisních povolenek
se převádí do vnitrostátních rozpočtů. Komise
navrhla, aby v budoucnu Příjmy pro rozpočet
EU v období 2026–2030 v průměru činily
zhruba 12 miliard eur ročně. Nové příjmy budou financovat nástroj NextGenerationEU a
Sociální fond pro klimatická opatření.
2. Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích
Tento mechanismus by měl snížit riziko přesouvání zdrojů emisí uhlíku tak, že producenti v zemích mimo EU budou motivováni
k ekologizaci výrobních procesů. V ceně dováženého zboží se promítne cena uhlíku odpovídající částce, která by byla zaplacena, kdyby
bylo zboží vyrobeno v EU.
Mechanismus se bude vztahovat na cíleně
vybraná odvětví. Komise navrhuje, aby 75 %
vygenerovaných příjmů bylo přidělováno
do rozpočtu EU. Příjmy pro rozpočet EU v období 2026–2030 budou v z tohoto opatření
činit 1 miliardu eur ročně. Předpokládá se, že
v přechodném období od roku 2023 do roku
2025 mechanismus příjmy tvořit nebude.
3. Podíl zbytkových zisků nadnárodních společností
Komise navrhla jako vlastní zdroj, který odpovídá 15% podílu zbytkových zisků dotčených
společností, které jsou přerozdělovány členským státům EU. Hrubý odhad ukazuje, že
příjmy pro rozpočet EU by mohly činit přibližně 2,5 až 4 miliardy eur ročně.
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Legislativní proces
Komise navrhuje změnu rozhodnutí o vlastních zdrojích, tak aby tři navrhované nové
zdroje rozšířily počet současných vlastních
zdrojů.
Dále Komise předkládá změnu nařízení o stávajícím dlouhodobém rozpočtu EU na období
2021–2027 (tzv. víceletém finančním rámci).
Novela nabízí právní možnost zahájit splácení
půjček pro nástroj NextGenerationEU během
aktuálního víceletého finančního rámce.
Dále je navrhováno zvýšit výdajové stropy

víceletého finančního rámce na období 2025
–2027, aby byly zohledněny dodatečné výdaje na Sociální fond pro klimatická opatření.

Schválení rozhodnutí
Rozhodnutí o vlastních zdrojích musí jednomyslně schválit Rada po konzultaci s Evropským parlamentem. V platnost může vstoupit
v případě, kdy jej schválí všechny země EU.
Nařízení o víceletém finančním rámci musí
jednomyslně přijmout Rada, jakmile dostane
souhlas Evropského parlamentu. (EC 4)

UKONČENÍ FIKTIVNÍCH SUBJEKTŮ PRO VÝHODNĚJŠÍ DANĚ
Evropská komise zveřejnila iniciativu v boji
proti zneužívání fiktivních subjektů k podvodným daňovým praktikám.

Rovnější podmínky
Subjekty v EU, které nevykonávají žádnou
hospodářskou činnost, případně mají minimální aktivity, nebudou moci využívat daňových
výhod.
Nebudou představovat pro daňové poplatníky finanční zátěž a nastanou rovnější podmínky pro většinu evropských podniků.

Fiktivní subjekty a neplacení daní
Některé firmy posílají finanční prostředky
fiktivním subjektům v jurisdikcích s nízkým
nebo velmi malým zdaněním. Daňové povinnosti je možné snadno obcházet.
Fyzické osoby mohou používat fiktivní subjekty k ochraně aktiv a nemovitostí před daně-
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mi, ať už v zemi svého bydliště, nebo v zemi,
kde se nemovitost nachází.

Další kroky
Návrh by měl vstoupit v platnost 1. 1. 2024,
až jej schválí členské státy. Tento návrh je jedním ze souboru opatření Komise, která se
zaměřují na boj proti nekalým daňovým praktikám.
V prosinci 2021 navrhla Komise rychlé provedení mezinárodní dohody o minimálním zdanění nadnárodních společností.
V roce 2022 Komise předloží návrh týkající se
transparentnosti, podle kterého musí velké
nadnárodní společnosti zveřejňovat efektivní
daňové sazby. Dále bude předložena osmá
směrnice o správní spolupráci, která správcům daně poskytne informace potřebné
k pokrytí kryptoaktiv. (EC 1)

Komisař pro hospodářství Paolo Gentiloni: „Tento návrh zpřísní podmínky pro fiktivní společnosti a zavede normy transparentnosti, aby bylo možné snadněji odhalit jejich zneužívání pro daňové účely. Náš návrh stanoví objektivní ukazatele, které mají vnitrostátním
daňovým orgánům pomoci odhalit firmy, které existují pouze na papíře: v takovém případě bude daná společnost podléhat novým daňovým povinnostem a ztratí přístup k daňovým výhodám. Jedná se o další důležitý krok v našem boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům v Evropské unii.“
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VÝSLEDKY V OBLASTI JEDNOTNÉHO TRHU
Komise zveřejnila srovnávací přehled výsledků
v oblasti jednotného trhu. Jednotný trh EU
omezuje negativní dopady nedostatku tím, že
podporuje inovace a diverzifikaci dodavatelských řetězců v celé Evropě.

Srovnávací přehled
Hlavním cílem srovnávacího přehledu je sledovat na základě jasných ukazatelů výkonnost
členských států, aby se zlepšilo fungování jednotného trhu. Tento přehled je modernizován zavedením nového systému pro správu
obsahu.

Oblast působnosti
Oblast působnosti srovnávacího přehledu
výsledků se rozšířila o tři nové oblasti politiky
a ukazatele. Rozšíření se týkají:
 oběhového hospodářství/ekologizace
průmyslu,
 dozoru nad trhem a
 podnikatelského prostředí pro malé a
střední podniky.
Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu ukazuje stav uplatňování pravidel
jednotného trhu EU v Evropském hospodářském prostoru (EHP) v roce 2020 a hodnotí
výsledky členských států v případě provádění
a prosazování práva EU, integraci a otevřenost trhu, nástroje správy a konkrétní oblasti
politiky.
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Legenda k tabulce
Výsledky ukazuje tabulka, ve které jsou uvedeny tři barevné bloky – červené
(podprůměrný výkon), žluté (průměrný výkon) a zelené (nadprůměrný výkon). Ukazatel
je uveden u každého nástroje.
Dále jsou v tabulce uvedeny šipky, které
představují meziroční zlepšení či zhoršení.
V porovnání s rokem 2019 přehled ukazuje
mírné zlepšení celkové výkonnosti sledovaných oblastí.

Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu hodnotí
 osm oblastí politiky: ekologizace průmys-

lu, dozor nad trhem, poštovní služby,
zadávání veřejných zakázek, podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky,
eCertis – Osvědčení pro zakázky v EU,
Evropská služba zaměstnanosti (EURES),
odborné kvalifikace
 dvě oblasti týkající se integrace a otevřenosti trhu, zejména přímé zahraniční investice a obchod se zbožím a službami
 10 nástrojů správy a řízení: transpozice,
porušení práva, projekt EU Pilot, systém
pro výměnu informací o vnitřním trhu
(IMI), síť pro spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele (CPC), informační systém
pro regulační překážky a technické předpisy (TRIS), SOLVIT, síť spotřebitelských
center, Vaše Evropa – Poradenství.
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Jednotný trh

 Zvyšuje se počet informačních a pora-

Jednotný trh zaručuje volný pohyb zboží,
kapitálu, služeb a osob. Fungující jednotný
trh stimuluje hospodářskou soutěž a obchod, zlepšuje efektivitu a pomáhá snižovat
ceny. (EC 7) Pro každý stát byly vypracované
podobnější přehledy, které jsou k dispozici
na samostatné webové stránce. Přehledy
pro Českou republiku najdete zde. (EC 8)

denských služeb i služeb v oblasti řešení
problémů, které mají podnikům a občanům pomoci využívat výhod jednotného
trhu.
 Vnitrostátní orgány musí přijmout opatření k zajištění požadované správní kapacity pro uplatňování acquis v oblasti jednotného trhu.
Pokud jde o zadávání veřejných zakázek
v členských státech, jsou výsledky v rámci
jednotného trhu nadále nerovnoměrné.
(EC 6)

Závěry
 Členské státy musí usilovat o lepší prosa-

zování pravidel jednotného trhu.

MINIMÁLNÍ ZDANĚNÍ NADNÁRODNÍCH SPOLEČNOSTÍ
Evropská komise navrhla směrnici, která ukládá minimální efektivní daňovou sazbu pro
globální činnosti velkých nadnárodních skupin.
Plní závazek EU postupovat v tomto směru
rychle.

Efektivní daňová sazba 15 %
Návrh určí, jak se bude v EU uplatňovat efektivní daňová sazba ve výši 15 %, na které se
domluvilo 137 zemí. Ve směrnici je uveden
společný soubor pravidel pro výpočet efektivní daňové sazby, tak aby ji bylo možné uplatňovat v celé EU.
Navrhovaná pravidla budou platit pro jakkoli
velkou domácí i mezinárodní skupinu, která
má mateřskou nebo dceřinou společnost
v členském státě EU. Návrh zajišťuje efektivní
zdanění v těch případech, kdy se mateřská
společnost nachází mimo EU v zemi s nízkým
zdaněním, která neuplatňuje rovnocenná
pravidla.
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Výjimky a vyloučení části příjmu
Návrh je v souladu s celosvětovou dohodou a
stanoví výjimky. Společnosti mohou vyloučit
část příjmu, která odpovídá 5 % hodnoty
hmotných aktiv a 5 % mezd. Pravidla umožňují vyloučit minimální částky zisku s cílem
snížit zátěž spojenou s dodržováním předpisů
v situacích s nízkou mírou rizika. (EC 2)

Další návrhy
Mezinárodní pravidla týkající se zdanění zisků
největších a nejziskovějších nadnárodních
společností a následného rozdělení zisku
mezi jednotlivými zeměmi se přizpůsobí a
budou odrážet měnící se povahu obchodních
modelů. V roce 2022 Komise předloží návrh
týkající se přerozdělení daňových práv.
Do konce roku 2023 zveřejní nový rámec pro
zdanění podniků v EU. Ten sníží administrativní zátěž podniků působících v několika
členských státech, odstraní daňové překážky
a nabídne příznivější podnikatelské prostředí
na jednotném trhu. (EC 3)
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ZDROJE
EC 1: Spravedlivé zdanění: Komise navrhuje ukončit zneužívání fiktivních subjektů pro daňové účely v EU,
22.12.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_7027
EC 2: Spravedlivé zdanění: Komise navrhuje rychlé provedení mezinárodní dohody o minimálním zdanění nadnárodních společností, 22.12.2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_21_7028
EC 3: Questions and Answers on Minimum corporate taxation, 22.12.2021, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/en/qanda_21_6967
EC 4: Komise navrhla novou generaci vlastních zdrojů EU, 22.12.2021, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/cs/IP_21_7025
EC 5: The next generation of EU own resources: Questions and Answers, 22.12.2021, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/qanda_21_7026
EC 6: Srovnávací přehled výsledků v oblasti jednotného trhu (2021): Členské státy směřují k lepšímu provádění
pravidel jednotného trhu v zájmu odolnější Evropy, 20.12.2021, https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/cs/ip_21_6937
EC 7: The Single Market Scoreboard, https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/
EC 8: Single market scoreboard Czechia, https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/countries/czechia_en
ZDROJ FOTO: European Commission Audiovisual Service, Dostupné z https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
photo
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PARLAMENTNÍ INSTITUT plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Poslaneckou sněmovnu, její
orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu. Naše činnosti
a produkty uvádíme níže.
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