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Příklad 1 - rozdělení (skupina S 

prodá  podskupinu svých entit)

Celkové konsolidované výnosy skupiny S jsou 

rovny nebo větší než 750 miliónů EUR. 

Skupina S prodá podskupinu svých členských 

entit.                                                                           

Tato podskupina členských entit se později stane 

samostatnou skupinou E.

Skupina S zůstává nadnárodní skupinou 

podléhající CbCR.                                                       

Zda se skupina E stane skupinou nepodléhající 

CbCR nebo zda bude CbCR podléhat, závisí na 

legislativě každé jurisdikce.                                             

Pokud se skupina E řídí pravidly jurisdikce své 

nejvyšší mateřské entity, povinnost sestavit local 

filing by neměla být aplikována na členské entity 

ze skupiny E v žádné další jurisdikci. 

Období, za které by měly být finanční údaje za 

podskupinu reportovány ve zprávě CbCR za 

skupinu S by se mělo řídit pravidly, podle kterých 

jsou sestavovány konsolidované finanční výkazy 

skupiny S.

Příklad 2 - fúze (skupina B koupí 

skupinu E)

Jednotlivé celkové konsolidované výnosy skupiny 

B i skupiny E jsou menší než 750 miliónů EUR. 

Obě skupiny B i E zůstávají skupinami 

nepodléhajícími CbCR.                                

Skupina B získá 100% skupiny E.              

Kombinované celkové konsolidované výnosy za 

skupinu B a za skupinu E za rok Y0 jsou rovny 

nebo větší než 750 miliónů EUR. 

Skupina B zůstává nadnárodní skupinou  

nepodléhající CbCR.               

N.A. 

Příklad 3 - fúze (skupina B získá 

30.6. v roce Y1 100% skupiny E)

Jednotlivé celkové konsolidované výnosy skupiny 

B i skupiny E jsou rovny nebo větší než 750 

miliónů EUR. 

30.6. získá skupina B 100% skupiny E.                 

Obě skupiny B i E zůstávají skupinami 

podléhajícími CbCR.

Zda skupina E bude povinna sestavit zprávu 

CbCR za období před fúzí, závisí na pravidlech 

pro sestavování finančních výkazů v jurisdikci 

skupiny E.                                                     

Skupina B zůstává nadnárodní skupinou 

podléhající CbCR.             

Období, za které by měly být finanční údaje  

reportovány ve zprávách CbCR, by se mělo řídít 

pravidly pro sestavování finančních výkazů v 

jurisdikci skupiny B (a E, pokud je jí to také týká). 

Příklad 4 - prodej/nákup části 

skupiny (v roce Y1 skupina S 

prodá svoji podskupinu E 

skupině B)

Celkové konsolidované výnosy skupiny B jsou 

nižší než 750 miliónů EUR.

Skupina S prodá podskupinu svých členských 

entit skupině B.                                                       

Skupina B je skupinou nepodléhající CbCR.

Skupina B zůstává skupinou nepodléhající CbCR.                                                                 

Zda skupina S zůstane skupinou nepodléhající 

CbCR nebo bude CbCR podléhat, závisí na jejích 

celkových konsolidovaných výnosech v roce Y0.

N.A. 

Příklad 5 - prodej/nákup části 

skupiny (v roce Y1 skupina S 

prodá svoji  podskupinu E 

skupině B)

Jednotlivé celkové konsolidované výnosy skupiny 

B i skupiny S jsou rovny nebo větší než 750 

miliónů EUR. 

Skupina S prodá podskupinu svých členských 

entit skupině B.                                                       

Skupina B i skupina S jsou skupinami 

podléhajícími CbCR.

Obě skupiny B i S zůstávají nadnárodními 

skupinami podléhajícími CbCR.        

Období, za které by měly být finanční údaje za 

podskupinu reportovány ve zprávě CbCR za 

skupinu S/B by se mělo řídit pravidly, podle 

kterých jsou sestavovány konsolidované finanční 

výkazy skupiny S/B.
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