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Informace k podání Ohlášení a Oznámení Zpráv pro skupiny nadnárodních podniků
podle jednotlivých zemí (Country by Country Reporting, CbCR)
V rámci akce 13 projektu OECD Base Erosion and Profit Shifting (dále jen „BEPS“) přistoupili
zástupci 99 jurisdikcí (stav k 7. červnu 2017), včetně České republiky, k nové Mnohostranné
dohodě o výměně zpráv podle zemí, která rozšiřuje automatickou výměnu informací mezi
jednotlivými finančními správami na základě čl. 6 Úmluvy o vzájemné správní pomoci
v daňových záležitostech o nově upravené zprávy podle zemí.
Evropská unie na tento projekt reagovala přijetím Směrnice Rady 2016/881/EU ze dne
25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o automatickou výměnu
informací v oblasti daní, a která zavádí povinnou automatickou výměnu informací zpráv
podle zemí mezi členskými státy unie.
Finanční správa v této souvislosti upozorňuje, že směrnice EU je právní akt stanovující
cíl, který musejí všechny země EU splnit, ale ponechává na jednotlivých zemích, jak
formulují příslušné vnitrostátní zákony a jak těchto cílů dosáhnou. Znamená to tedy,
že směrnice nemá přímou účinnost a musí být členským státem implementována
do jeho právního řádu, teprve poté nabývá v daném členském státě náležité právní
účinky.
V České republice upravuje mezinárodní spolupráci při správě daní zákon č. 164/2013 Sb.,
o mezinárodní spolupráci při správě daní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 164/2013 Sb.“). Novela, která CbCR do českého právního řádu implementuje,
je v současné době projednávána Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky
jako Sněmovní tisk 999. Tato novela nebyla dosud Parlamentem přijata. Z uvedeného
vyplývá, že právní předpis zavádějící CbCR do českého právního řádu dosud nenabyl ani
platnosti, ani účinnosti.
Zmíněná novela zákona č. 164/2013 Sb. bude české členské entitě stanovovat
povinnost podat:
1. Ohlášení – tj. ohlásit nejvyšší mateřskou entitu této skupiny a dále entitu, která bude
podávat za tuto skupinu zprávu podle zemí, a
2. Oznámení
Správcem daně je dle výše uvedeného zákona pro obě podání (Ohlášení, Oznámení)
Specializovaný finanční úřad.
Podání Ohlášení nebo Oznámení bude možné platně učinit až poté, co zákon vstoupí
v účinnost. Dle návrhu zákona formát a strukturu zveřejní ústřední kontaktní orgán a
to k datu účinnosti zákona.
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Jakmile novela zákona č. 164/2013 Sb. vstoupí v účinnost, budou na daňovém portále
https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces k dispozici v aplikaci EPO
formuláře Ohlášení a Oznámení.
V současné době není třeba Finanční správě tato Ohlášení a Oznámení podávat.
Ohlášení nebo Oznámení, která byla dosud Finanční správě doručena, nelze vyřídit,
vzhledem k tomu, že dosud není v České republice účinný zákon, který by jejich podání
ukládal. Podání, která již byla učiněna, bude nutné po účinnosti zákona podat znovu
předepsaným způsobem.
Finanční správa dále upozorňuje, že plné moci, které budou mít vztah k CbCR, je třeba
uplatnit přímo u Specializovaného finančního úřadu.
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