Stanovisko Americké obchodní komory v ČR k návrhu EU ohledně DST
Píšeme tento dopis, abychom podpořili obezřetný přístup české vlády k návrhu směrnice Rady,
kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální
přítomnosti COM/2018/0147 final - 2018/072 (CNS). Vyjadřujeme pochybnost nad nutností daně
a její spravedlností. Obáváme se, že její hospodářský dopad poškodí evropskou
konkurenceschopnost. Obáváme se, že povede k obtížnějšímu slaďování zdanění a že zavedení
daně bude nákladné a složité. Nakonec bychom rádi poukázali na to, že současný návrh může
porušovat zásady dvojího zdanění a subsidiarity. Z těchto důvodů požadujeme, aby se vynaložilo
více času na zkoumání důsledků a přínosů návrhu DST.
Digitalizace ekonomiky dramaticky změnila způsob podnikání a tato změna bude vyžadovat
podobné změny v mezinárodní daňové koordinaci jak v rámci EU, tak i celosvětově. Jakékoli
řešení týkající se výhradně EU může snížit globální konkurenceschopnost podniků zde působících.
Domníváme se, že by bylo lepší, aby se otázky digitálního zdanění řešily na širším fóru.
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se pokouší koordinovat politiku celkem
116 zemí v rámci projektu "Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)". Úsilí o sladění
vnitrostátních politik na mezinárodní úrovni by se mělo zaměřit na dosažení konsenzu v této
oblasti.
Nesouhlasíme s argumentem, že zavedení daně DST je nezbytné, aby nedošlo ke zhoršení
konkurenčního prostředí na trhu. Obecné ekonomické modely start-upových odvětví se opírají o
dva hlavní cíle: veřejná nabídka akcií (IPO) nebo prodej již zavedeným subjektům. Omezením
možnosti podniků nakupovat start-upy prostřednictvím snížení příjmů těchto velkých firem může
DST mít opačný účinek, než bylo zamýšleno.
Finsko poukázalo na to, že zavedení DST bude obtížné a že náklady na prosazování této politiky
mohou být vyšší než dosažené výnosy. Bude-li tomu tak, zavedení DST by bylo v rozporu s úsilím
České republiky o dosažení efektivního daňového systému.
Mnoho zemí EU, včetně České republiky, vyjádřilo obavy, že DST může být v rozporu s
mezinárodní daňovou legislativou a zásadou dvojího zdanění. Před přijetím jakéhokoli konečného
rozhodnutí je nutné zajistit, aby byl návrh v souladu se stávajícím daňovým právem.
Shrnuto, podporujeme snahu České republiky přezkoumat, zda je DST v souladu s vlastním úsilím
o spravedlivý a efektivní daňový systém. Zároveň také podporujeme snahu efektivně přistupovat
k digitalizaci ekonomiky prostřednictvím koordinace politik ČR s politikami co největšího počtu
zemí. Jsme připraveni podpořit Ministerstvo financí ČR v úsilí přizpůsobovat daňovou politiku
ČR komplexním změnám, které přináší digitalizace.
Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete našim připomínkám.

