Stanovisko Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR)
k návrhu směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně
z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb online
22. října 2018
Obecně k záměru návrhu
Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) vítá iniciativu Rady zajistit rovné podmínky pro všechny hráče na trhu
v oblasti digitální ekonomiky a nastavit spravedlivé zdanění digitálních služeb. SPIR vnímá stejně jako Rada potřebu
zajistit, aby nadnárodní firmy ze třetích zemí řádně odváděly přiměřené daně v členských státech EU a přispívaly tak
stejně jako evropské společnosti k ekonomickému růstu celé Unie.
Rizika návrhu
SPIR nicméně upozorňuje na výkladovou nejasnost v článku 4 navrhované směrnice, který stanoví:
4.1
„Osobou povinnou k dani“ za určité zdaňovací období se rozumí subjekt splňující obě následující
podmínky:
a) celková výše celosvětových příjmů vykázaných subjektem za příslušné účetní období překračuje
750 000 000 EUR;
b) celková výše zdanitelných příjmů dosažených subjektem v rámci Unie během příslušného účetního
období překračuje 50 000 000 EUR.
4.6
Pokud subjekt uvedený v odstavci 1 patří do konsolidované skupiny pro účely účetního výkaznictví,
použije se dotčený odstavec namísto toho na celosvětové příjmy vykázané a zdanitelné příjmy
dosažené v rámci Unii celou dotčenou skupinou.
Výše uvedený text lze interpretovat tak, že i evropské společnosti, které poskytují digitální služby jen jako jednu ze
svých obchodních aktivit, mohou spadat do působnosti nové směrnice, ačkoliv jejich obrat z digitálních služeb
zdaleka nedosahuje stanovené výše a ostatní obchodní aktivity takovéto společnosti nebo mateřské společnosti
této společnosti s digitálními aktivitami nijak nesouvisí.
Podobné riziko by hrozilo i v případech, kdyby došlo k nákupu jedné evropské společnosti jinou evropskou
společností a jejich obrat bez ohledu na charakter jednotlivých obchodních činností by dosáhl stanovené výše.
V takovém případě by nová směrnice nesplnila svůj účel.
Doporučení SPIR
Aby k výše popsané interpretaci nedocházelo, doporučujeme upravit znění směrnice tak, aby bylo zřejmé, že
stanovená výše obratu se týká pouze obratu z příslušných digitálních služeb.
SPIR je připraven spolupracovat s příslušnými orgány na národní i evropské úrovni a přispět tak k tomu, aby nový
předpis dosáhl efektivně stanoveného cíle a narovnal podmínky na trhu v digitálním sektoru.
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