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ZÁKLADNÍ SVOBODY VNITŘNÍHO TRHU EU
VE VZTAHU K PŘÍMÝM DANÍM
A. Úvod
Vzhledem k nepříliš rozsáhlé aktivitě Evropských Společenství (dále jen „ES“ nebo
„Společenství“) v oblasti přímých daní a tedy neexistující harmonizaci nepřekvapí, že členské
státy dlouhou dobu zastávaly stanovisko, že přímé daně jsou z působnosti základních
ekonomických svobod EU vyjmuty nebo jejich vliv na přímé daně předpokládá dosažení
alespoň určitého stupně harmonizace. Z této premisy po dlouhou dobu vycházela i Komise
Evropských Společenství (dále jen „Komise“), která ještě v roce 1980 konstatovala, že
"daňová suverenita je jedním ze základních prvků národní suverenity a členské státy
v současnosti tuto suverenitu plně respektují."1 Je pravdou, že z hlediska harmonizace
přímých daní na úrovni Společenství se na tomto konstatování do dnešní doby změnilo jen
poměrně málo. Členské státy Evropské Unie (dále jen „EU“) totiž svěřily matérii daňového
práva tvořící základ pravomocí každého státu ve prospěch ES jen ve velice omezeném
rozsahu2. Příslušnost k vydávání daňových předpisů a k vybírání daňových výnosů totiž
v konečném důsledku slouží k zajištění základních politických a hospodářských funkcí
každého státu. Naproti tomu ES nevykonává své pravomoci v daňové oblasti s cílem zajistit
své příjmy. Je tedy zcela pochopitelné, že problematika vzájemného vztahu mezi zdaněním na
straně jedné a povinnostmi členských států vyplývajících z evropského práva na straně druhé
je velice citlivou a pro všechny zúčastněné subjekty také ožehavou otázkou. Nezbytnost
zajistit praktické fungování státu prostřednictvím vybírání (přímých) daní byla přirozeně
důvodem, vzhledem k němuž členské státy EU zvolily pro harmonizaci v oblasti daní princip
jednomyslnosti3. Pouze touto cestou bylo a je možné zajistit, aby si jednotlivé členské státy
podržely naprostou kontrolu nad pozitivní integrací v oblasti přímých daní, která, pokud by
proběhla proti vůli daného státu, by z finančního hlediska mohla mít pro takový stát nedozírné
následky. Dalším důvodem pro nezbytnost zachování plné kontroly v oblasti přímých daní je i
1

Zpráva Komise Radě Evropských společenství (dále jen „Rada“) o vyhlídkách harmonizace daňových systémů
v Evropském společenství, Bulletin ES 1/80
2
Podrobněji k pravomoci Společenství v daňové oblasti v části B. této práce
3
Na uplatnění tohoto principu se ani možnou ratifikací Lisabonské smlouvy nic nezmění.
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možnost jejich použití jako významného makroekonomického nástroje a tím ovlivňování
fungování a směřování národního hospodářství4. Nepřekvapí tedy, že harmonizačních
opatření na úrovni Společenství bylo doposud vydáno velice poskrovně5.

S ohledem na tyto úvahy proto příliš nepřekvapí, že v průběhu prvních zhruba 30 let
hospodářské integrace evropského kontinentu neměl ani Evropský soudní dvůr (dále jen
„ESD“) žádnou příležitost vyjádřit se k problematice přímých daní a jejich vztahu
k evropskému právu. Navíc bylo patrně zapotřebí silnějšího propojení národních ekonomik,
než bylo rozpoznáno, že národní normy v oblasti přímých daní mohou kolidovat se
základními svobodami a jinými přímo použitelnými normami práva ES. Ostatně ani generální
advokát Mancini si při předložení svého stanoviska ve vůbec prvním řízení před ESD
týkajícím se vztahu základních svobod a přímých daní6 ve věci Komise v. Francie dne
15.10.1985 s velkou pravděpodobností nepředstavoval, jakou revoluci v daňových systémech
členských států ES spustil. Při rozhodování této věci (rozsudek avoir fiscal7) ESD jednoduše
vycházel z toho, že aplikace základních svobod ES a v jejich rámci principu zákazu
diskriminace je přenesena na další oblast práva, tedy oblast přímých daní. ESD v tomto
rozsudku rozšířil svou judikaturu k zákazu diskriminace vyplývajícího ze základních svobod i
na oblast přímých daní a dospěl k závěru, že nerozšíření daňové úlevy (tzv. "avoir fiscal"),
která byla dle francouzského práva aplikovatelná pouze na francouzské společnosti, i na
francouzské stálé provozovny zahraničních společností nerezidentů odporuje evropskému
právu. Je zbytečné podotýkat, že tento rozsudek v základech rozbil tehdejší koncepci
mezinárodního zdanění, neboť nerovné zacházení daňových rezidentů a nerezidentů
jednotlivými státy tvořilo dlouhá léta akceptovaný pilíř mezinárodního daňového práva.

Ještě dnes po více než dvaceti letech intenzivní judikatorní činnosti ESD se zdá, že některé
členské státy vycházejí z toho, že přímé daně představují jistou domaine reservé, do níž ESD
nesmí zasahovat8. Tato názorová linie však ze strany ESD nebyla a není sdílena. Již více než
dvacet let existuje ustálená a v prakticky každém rozsudku ESD se opakující právní věta, dle
níž „i když přímé daně spadají podle ustálené judikatury do pravomoci členských států,

4

Kubátová K., Daňová teorie a politika, Praha 2006, str. 19
K přehledu směrnic a úmluv v oblasti přímých daní viz kapitola B. této práce.
6
ESD se problémem přímých daní zabýval již dříve, avšak výlučně ohledně zdanění zaměstnanců evropských
institucí. Prvním rozhodnutím v této oblasti byl již rozsudek ESD ze dne 16.12.1960 ve věci 6/60, Humblet
7
Rozsudek ESD ze dne 28.01.1986, ve věci 270/83, Komise v. Francie (avoir fiscal)
8
Kofler G., Doppelbesteuerungsabkommen und Europäisches Gemeinschaftsrecht, Vídeň 2007, str. 35
5
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členské státy musejí nicméně při jejím výkonu dodržovat právo Společenství“9 Tato neškodně
znějící formulace by mohla vzbudit zdání, že daňová suverenita členských států zůstává
právem Společenství z velké části nedotčena, resp. je jím ovlivněna pouze v okrajových
oblastech. Není však tomu tak. Každý výkon jednotlivých pravomocí členských států v oblasti
přímých daní se musí pohybovat v rámci vymezeném právem Společenství. Tento vliv práva
Společenství na přímé daně je přirozeně pouze odrazem obecného pravidla, dle nějž je právo
Společenství nadáno předností ve vztahu k právním řádům jednotlivých členských států10.

Tyto úvahy se odrážejí v judikatuře ESD rozvíjející se po vydání rozsudku avoir fiscal. ESD
začal v důsledku svých rozsudků a v jejich rámci právě aplikací základních svobod omezovat
doposud výlučnou a nezpochybňovanou pravomoc národních států v oblasti přímých daní.
Judikatorní činnost ESD postupně narůstala v průběhu 90. let a v posledních několika letech i
s rostoucím povědomím mezi odbornou veřejností a národními soudy přímo exploduje11. ESD
prostřednictvím tzv. negativní integrace nejenže zpochybňuje četné principy přeshraničního
zdanění, ale současně působí jako doposud nejefektivnější, pro rozpočet členských států však
i nejnebezpečnější „motor“ překonání daňových překážek přeshraničních hospodářských
aktivit ve Společenství12. Přes uplatnění několika důvodů ospravedlnění totiž rozhodoval ESD
až do doby zcela nedávné téměř výlučně vždy ve prospěch daňových poplatníků
dovolávajících se uplatnění základních svobod a tedy potažmo i ve prospěch vnitřního trhu
EU13. V důsledku toho se někdy v souvislosti s touto judikatorní činností ESD hovoří o tzv.
„tiché harmonizaci“ nebo „evropeizaci“ přímých daní14. Není divu, neboť naprostá většina
případů, v nichž se střetává evropské právo s národními předpisy v oblasti přímých daní, se
týká jejich souladu se základními svobodami vnitřního trhu ES, a to volného pohybu osob a v
jeho rámci zejména volného pohybu pracovních sil a svobody usazování, svobody
poskytování služeb a volného pohybu kapitálu a plateb. Pokud jde o volný pohyb zboží, není
tato základní svoboda s ohledem na přímé daně relevantní, neboť tato základní svoboda se
9

Poprvé v rozsudku ESD ze dne 28.01.1986, ve věci 270/83, Komise v. Francie (avoir fiscal), bod 24, z poslední
doby např. rozsudek ESD ze dne 18.07.2007, ve věci C-231/05, Oy AA, bod 18
10
Srov. např. Karas V., Králik A., Európske právo, 2. vydání, Bratislava – Trnava 2008, strana 120 a násl.
11
Dnes existuje již více než 100 relevantních rozsudků ESD. Jejich neoficielní seznam lze nalézt na
internetových
stránkách
Komise
pod
linkem:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/tax_law/legal_proceedings/court_c
ases_direct_taxation_en.pdf
12
Terra B., Wattel P., European Tax Law, 4. vydání, The Hague 2005, str. 29
13
V poslední době lze v judikatuře ESD vypozorovat jisté „ochlazení“ projevující se např. v rozsudcích Lidl, Oy
AA či Kerckhaert a Morres
14
Kischel D., Die neue Initiative der EU-Kommission zur steuerpolitischen Koordinierung im Bereich der
direkten Steuern, IWB 2007 (Internationale Wirtschaftsbriefe), str. 1207 a násl.
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dotýká výlučně daní nepřímých, jako jsou DPH a spotřební daně, jakož i cel, dávek majících
rovnocenný účinek jako cla a kvantitativních omezení dovozu a vývozu15. Naopak v oblasti
přímých daní jde o zdanění příjmu a kapitálu, tedy přeneseně o zdanění subjektů takový
příjem pobírajících nebo vlastnících tento kapitál.
Judikatura ESD v oblasti přímých daní ani v českém právním řádu nezůstala zcela beze stop.16
I když řada autorů zastává velice negativní stanoviska17, lze konstatovat, že ESD aplikuje
principy evropského práva konsekventně a dynamicky a rozvoj judikatury v posledních
dvaceti letech je třeba v zásadě hodnotit pozitivně.

Jak její název napovídá a jak je patrné z předchozího výkladu, cílem této rigorózní práce je
tedy popsání vzájemného vztahu základních ekonomických svobod vnitřního trhu EU a
národních systémů v oblasti přímých daní. V oblasti přímých daní se na rozdíl od podstatné
části ekonomického života stále ještě nevyvinul jednotný vnitřní trh, ba právě naopak, v EU
v současné době existuje 27 národních systémů uplatňujících zcela na sobě nezávislá a na
komunitární úrovni zásadně neharmonizovaná pravidla v oblasti přímých daní. Na druhé
straně působí na jakékoli vztahy s přeshraničním prvkem v rámci EU základní svobody, které
jsou bezprostředně použitelné a účastníci dotčených ekonomických transakcí se jich mohou
přímo dovolávat. Jak bylo naznačeno výše, klíčovou roli v popisu tohoto vztahu bude mít
judikatorní činnost ESD vyvíjející se zejména v posledních letech neuvěřitelnou rychlostí,
která obecně působí jako tzv. negativní integrace. Naopak zcela zanedbatelnou roli v tomto
vztahu hraje integrace pozitivní, která je vzhledem k uplatnění zásady jednomyslnosti a
ožehavosti celé problematiky pro příjmovou stránku národních rozpočtů relativně
nepodstatná. S ohledem na imanentní charakter evropského práva a jeho uplatnění pouze na
ekonomické vztahy překračující hranice jednotlivých států (tzv. "cross-border element") je
zřejmé, že často se bude jednat i o interakci s některými základními principy mezinárodního
15

Jediným příkladem možné aplikace volného pohybu zboží v oblasti přímých daní je věc Persche (rozsudek
ESD ze dne 27.01.2009 ve věci C-318/07), kde šlo o odčitatelnost nákladů na pořízení věcí denní potřeby
darovaných německým rezidentem nadaci se sídlem v Portugalsku. Argumentovaly takto členské státy s cílem
vyhnout se aplikaci volného pohybu kapitálu, neboť tato svoboda na rozdíl od volného pohybu zboží postihuje i
dary a další bezúplatné převody.
16
Např. doktrína Schumacker implementovaná v § 15 odst. 9, 35ba odst. 2 a 35c odst. 5 zákona o daních z
příjmů ("ZDP"), rozsudek Lindman týkající se nediskriminačního zacházení s výhrami z loterií organizovaných
jinými členskými státy zohledněný v § 10 odst. 3 písm. b) ZDP, rozsudky Denkavit a Amurta zabývající se
nediskriminačním zacházením se zahraničními dividendami a další.
17
Např. Van Raad, K., The impact of the EC-Treaty’s fundamental freedoms provisions on EU Member States’
taxation in border-crossing situations – Current state of affairs, EC Tax Review (04/1995), str. 190 a násl., kde
konstatuje, že „v některých případech se ESD omezuje na vytahování jednotlivých cihel z tuzemských právních
struktur, aniž by měl schopnosti stavitele přetvořit a přestavět tyto struktury v souladu s evropským právem.“
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zdanění, jak jsou zejména obsaženy v modelové smlouvě modelová smlouvě OECD o
zamezení dvojího zdanění18. V souladu s judikaturou ESD je ostatně tuto modelovou smlouvu
a principy z ní vyplývající, vzhledem k neexistenci sjednocující či alespoň harmonizující
úpravy na úrovni Společenství, obvykle třeba považovat za kompatibilní s komunitárním
právem19.

Pokud jde o strukturu této práce, budu z velké části sledovat způsob analýzy jednotlivých
případů, jakož i jednotlivých základních svobod Evropským soudním dvorem, ať již
postupem podle čl. 226 a násl. či podle čl. 234 Smlouvy o založení ES (dále jen „SES“), tedy
(i) zda a která základní svoboda je aplikovatelná, (ii) problematiku porušení uplatněné
základní svobody a konečně (iii) možnost ospravedlnění tohoto porušení. Na úvod ovšem
zaměřím svou pozornost na postavení přímých daní v systému komunitárního práva, zejména
stručně nastíním jednotlivá ustanovení SES upravujících výslovně tuto problematiku a
připomenu letmo i sekundární legislativu aplikovatelnou v této oblasti. V následující části
podám charakteristiku základních ekonomických svobod EU. Vzhledem k rozsahu, charakteru
a zaměření této práce se budu věnovat pouze základním principům vztahujícím se
k základním svobodám, zejména s ohledem na jejich osobní, věcnou a místní působnost,
problematiku konvergence základních svobod či možné aplikace více základních svobod na
jeden určitý skutkový stav. Vždy však budu klást důraz na uplatnění těchto základních
principů se zřetelem k přímým daním. Poté již, sledujíce obvyklý postup ESD, se budu
zabývat problematikou diskriminace a omezení jakožto způsobů narušení základních svobod.
Nastíním vývoj judikatury ESD v této oblasti a popíšu i významný koncept tzv. kvaziomezení
vyvinutý v judikatuře ESD a uplatňující se, právě pro jejich specifický charakter, zejména
v oblasti přímých daní. Kromě toho objasním přístup ESD k problému mezinárodního dvojího
zdanění, jakožto na první pohled zjevné překážky fungování vnitřního trhu. Posléze zaměřím
svou pozornost na problematiku ospravedlnění narušení základních svobod a v jejím rámci i
na nezbytnou problematiku tzv. proporcionality. V této části se nejprve budu zabývat důvody
ospravedlnění výslovně uvedenými v SES, které mají v daňové oblasti značnou relevanci
zejména pro volný pohyb kapitálu a plateb. Následně půjde o důvody v SES neuvedené, tedy
o tzv. "rule of reason" v oblasti přímých daní. Národní státy pochopitelně vznášejí a vznášely
celou řadu těchto tzv. naléhavých důvodů obecného zájmu majících za cíl ospravedlnění

18
19

Terra B., Wattel P., European Tax Law, 4. vydání, The Hague 2005, str. 30 a násl.
Poprvé takto ESD rozhodl ve svém rozsudku ze dne 12.05.1998, ve věci C-336/96, Gilly, bod 24 a násl.
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narušení základních svobod. Jednotlivé důvody ospravedlnění, ať už ze strany ESD
akceptované či nikoli, budu podrobně analyzovat v závěru této práce.

B. Úvodní poznámky k postavení přímých daní v
evropském právu
Je nutno podotknout, že působnost ES v oblasti daní je obecně velice omezená. Pouze několik
ustanovení SES se výslovně zabývá daňovou problematikou. Jde o čl. 90-93, čl. 95 odst. 2, čl.
175 odst. 2 a čl. 293, bod 2 SES. Článek 90 SES, dle nějž "členské státy nepodrobí přímo ani
nepřímo výrobky jiných členských států jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdanění než je to,
jemuž jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí", ve spojení s čl. 25 SES
zakazujícím dovozní a vývozní cla jakož i veškerá opatření s rovnocenným účinkem směřují k
zajištění řádného fungování volného pohybu zboží a celní unie v rámci Společenství. Dle
judikatury ESD má pak věcná působnost čl. 25 a čl. 90 SES doplňující charakter20. Nemají
však zjevně žádnou souvislost s přímými daněmi potažmo s mezinárodním zdaněním příjmu a
kapitálu. Články 91 a 92 SES pak již v důsledku vývoje komunitárního práva zcela ztratily na
významu. Z čl. 93 SES vyplývá oprávnění k harmonizaci nepřímých daní. Kromě toho čl. 95
SES zakotvující obecně oprávnění k přijímání opatření ke sbližování právních a správních
předpisů členských států vylučuje v odst. 2 výslovně oblast daní z okruhu své působnosti. Čl.
175 odst. 2 pak dává pravomoci k přijímání předpisů fiskální povahy v oblasti ochrany
životního prostředí. Explicitně je odkaz na oblast přímých daní obsažen v čl. 293, druhá
odrážka, dle nějž se členské státy zavazují zahájit mezi sebou v případě potřeby jednání
s cílem zajistit ve prospěch svých státních příslušníků zamezení dvojího zdanění uvnitř
Společenství. Tento čl. SES však bývá chápán jen jako pouhé povzbuzení členských států,
aby mezi sebou zahájila jednání za účelem zamezení dvojího zdanění. Nezakládá však žádné
pravomoci ES, nemá přímý účinek a nelze se jej právně domáhat21.

Na rozdíl od daní nepřímých, které jsou v současnosti na komunitární úrovni poměrně značně
harmonizovány, neobsahuje SES žádný výslovný požadavek harmonizace pro oblast přímých

20

Rozsudek ESD ze dne 08.06.2006 ve věci C-517/04, Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof v. Productschap
Vis
21
Srovnej např. rozsudek ESD ze dne 12.05.1998, ve věci C-336/96, Gilly
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daní22, v níž si tedy členské státy zachovaly svou legislativní pravomoc. Z existence čl. 93
SES zakotvujícího oprávnění Rady přijímat harmonizační opatření v oblasti nepřímých daní a
současné neexistence obdobného ustanovení pro oblast daní přímých by bylo lze v souladu se
zásadou à contrario možno soudit, že oblast přímého zdanění zůstala zcela v kompetenci
členských států. Takovýto závěr by však ES připravil o veškeré kompetence v oblasti přímých
daní a tím i bezpochyby ohrozil jeden ze základních cílů EU, tedy vytvoření vnitřního trhu,
jakožto prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a
kapitálu23.

Při neexistenci výslovného předpisu k dosažení harmonizace v oblasti přímých daní se
kompetence k přijímání harmonizačních opatření vyvozuje z čl. 94 a čl. 308 SES. Všechna
existující harmonizační opatření v ES v oblasti přímých daní jsou ostatně s jedinou
výjimkou24 na čl. 94 SES založena. Předpisy, jež existují, však nepředstavují ani nemají
představovat základ jakéhokoli soudržného daňového systému Společenství, nýbrž jsou
omezeny na dílčí oblasti, jež mají zvláštní význam pro situace s mezinárodním prvkem.
Přestože tato opatření netvoří předmět této práce, nezaškodí si je připomenout jako příklad
toho, že členské státy jsou i v oblasti náležející mezi výsostná práva států samotných a přes
existenci zásady jednomyslnosti25 v této oblasti schopny a ochotny spolupracovat za účelem
dosažení cílů Společenství. Konkrétně se jedná o administrativní spolupráci v oblasti výměny
informací26, výkonu a vymáhání daňových nároků27, zdanění úrokových příjmů28, zamezení
dvojího zdanění při přeshraničním vyplácení dividend29, zamezení dvojího zdanění úroků a
licenčních poplatků30, jakož i usnadnění přeshraničních fúzí a akvizic31. Současně je třeba

22

Adamczyk L. v Lang M., Pistone P., Schuch J., Staringer C., Introduction to European Tax Law: Direct
Taxation, Vídeň 2008, str. 20
23
Čl. 14 odst. 2 SES
24
Úmluva č. 90/436/EHS ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků
sdružených podniků
25
Čl. 94 ve spojení s čl. 95 odst. 2 SES
26
Směrnice Rady č. 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány
členských států v oblasti přímých daní
27
Směrnice Rady č. 76/308/EHS ze dne 15. března 1976 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek
vyplývajících z operací, které jsou součástí systému financování Evropského zemědělského orientačního
a záručního fondu, zemědělských dávek a cel, jejíž působnost byla směrnicí 44/2001/ES rozšířena i na oblast
přímých daní
28
Směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
29
Směrnice Rady č. 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských
a dceřiných společností z různých členských států
30
Směrnice Rady č. 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních
poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států
31
Směrnice Rady č. 90/434/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních,
převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států
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podotknout, že národní daňové předpisy se mohou dostat do rozporu nejen s primární
legislativou práva EU a v tomto rámci především se základními svobodami, ale i s
legislativou sekundární a ESD měl příležitost se v některých případech k tomuto možnému
rozporu vyjádřit. Ohledně směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných
společností z různých členských států ESD vyjasnil pojem "srážkové daně" v případech
Epson Europe32, Athinaiki Zithopoiaa33, Océ van der Grinten34 či z poslední doby ve věci
Burda35, jakož i pojem "doba vlastnictví" v rozsudcích Denkavit International a ostatní36.
Pokud jde o směrnici o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv
a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států ESD přispěl k definici
operací spadajících do působnosti této směrnice v rozsudcích Andersen og Jensen37, LeurBleum38 či Kofoed39. V této práci se však touto problematikou blíže zabývat nebudu.

C. Charakteristika základních svobod se zvláštním
zřetelem k přímým daním
Základní svobody zakotvené v SES tvoří pilíře evropské hospodářské integrace a uskutečňují
tím ve své oblasti působnosti koncept vnitřního trhu obsažený v čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 14
odst. 2 SES, který se vyznačuje odstraněním překážek volného pohybu zboží, osob, služeb a
kapitálu mezi členskými státy.

I. Stručný přehled základních svobod
Volný pohyb osob nezahrnuje pouze právo ekonomicky aktivních osob na práci či na usazení
v jiném členském státě podle čl. 39 a 43 SES40, ale po přijetí Maastrichtské smlouvy i právo

32

Rozsudek ESD ze dne 08.06.2000 ve věci C-375/98, Epson Europe
Rozsudek ESD ze dne 04.10.2001 ve věci C-294/99, Athinaiki Zithopoiaa
34
Rozsudek ESD ze dne 25.09.2003 ve věci C-58/01, Océ van der Grinten
35
Rozsudek ESD ze dne 28.06.2008 ve věci C-284/06, Burda
36
Rozsudek ESD ze dne 17.10.1996 ve spojených věcech C-283/94, C-291/94 a C-292/94, Denkavit
International a ostatní
37
Rozsudek ESD ze dne 15.01.2002 ve věci C-43/00, Andersen og Jensen
38
Rozsudek ESD ze dne 17.07.1997ve věci C-28/95, Leur-Bleum
39
Rozsudek ESD ze dne 05.07.2007 ve věci C-321/05, Kofoed
40
V průběhu integrace rozšířeno i na studenty a důchodce
33
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každého občana Unie41 svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Na rozdíl
od svobody usazování, která se dotýká zřizování stálých provozoven, poboček a společností,
zahrnuje volný pohyb služeb dočasné hospodářské aktivity provozované v jiných členských
státech. Článek 49 SES zajišťuje poskytovateli služeb nejen právo vstoupit na trh jiného státu
a být podroben stejnému zacházení jako tuzemští poskytovatelé služeb, ale chrání i příjemce
služeb poskytovaných ze zahraničí. Volný pohyb kapitálu pak zakazuje překážky
přeshraničním investicím, jako jsou přímé investice, operace s cennými papíry, poskytování
úvěrů či nabývání a zcizování nemovitého majetku. V SES není pohyb kapitálu definován, ale
jak rozhodl ESD ve věci Trummer a Mayer42, směrnice 88/361/EHS a připojená klasifikace
slouží jako pokyny k určování, co představuje pohyb kapitálu ve smyslu SES. Z posledního
odstavce úvodu přílohy I přitom vyplývá, že seznam pohybů kapitálu je pouze
demonstrativní43.

Zatímco ustanovení týkající se svobody usazování, jakož i volného pohybu služeb a osob byly
již od konce přechodného období, tzn. od roku 1970, bezprostředně použitelné44, nelze toto
konstatovat o volném pohybu kapitálu45. Původní znění čl. 67 SES nebylo považováno za
bezprostředně použitelné46. Směrnici 88/361/EHS, kterou se provádí čl. 67 SES, byl ovšem
přímý účinek přiznán s účinností od 01.07.199047. Maastrichtská smlouva zavedla do SES
s účinností od 01.01.1994 nová ustanovení o volném pohybu kapitálu a plateb, a to mj. čl. 73b
SES, který obsahově odpovídal čl. 1 výše uvedené směrnice č. 88/361/EHS. Po nabytí
účinnosti Amsterdamské smlouvy byl čl. 73b přejmenován na současný čl. 56 SES.

II. Význam a použitelnost základních svobod
Význam základních svobod pro oblast přímých daní vyplývá zejména z toho, že základní
svobody mají bezprostřední účinek, propůjčují svým adresátům přímo práva a mají přednost
před národním právem a tuto přednost si nárokují dokonce ve vztahu k mezinárodním
41

Definice občanství Unie je obsažena v čl. 17 SES.
Rozsudek ESD ze dne 16.03.199 ve věci C-222/97, Trummer a Mayer, bod 21
43
Takto např. ESD ve svém rozsudku ze dne 23.02.2006 ve věci C-513/03, Dědicové M. E. A. van Hilten-van
der Heijden, bod 39
44
Takto rovněž ESD ve výše citované věci avoir fiscal, bod 13
45
Peters C., Gooijer J., The Free Movement of Capital and Third Countries: Some Observations, European
Taxation (11/2005), str. 475
46
Srovnej např. rozsudek ESD ze dne 14.11.1995, ve věci C-484/93, Svensson and Gustavsson, bod 5 a násl.
47
Rozsudek ESD ze dne 14.11.1995, ve věci C-484/93, Svensson a Gustavsson, bod 6
42
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smlouvám v případě výskytu nesouladu mezi nimi48. V souvislosti s přímými daněmi se tato
zásada lex superior derogat legi inferiori použije přirozeně i na smlouvy o zamezení dvojího
zdanění49. Základní svobody EU přitom působí nikoli pouze negativně, tzn. ve smyslu
nepoužitelnosti vnitrostátní právní normy, nýbrž i pozitivně, tedy že se subjekt může přímo a
výslovně dovolávat zvýhodnění, které mu bylo v rozporu s právem Společenství odepřeno
(např. nižší daňové sazby nebo vyššího odpočtu daňově uznatelných nákladů)50. Mimoto
může mít porušení evropského práva i v oblasti přímých daní za následek povinnost státu
k náhradě škody dle principů rozvinutých ESD v doktríně vycházející z rozsudků
Francovich51 a Brasserie du Pêcheur a Factortame52, dle nichž podmínky, za nichž je členský
stát povinen nahradit škodu způsobenou jednotlivcům porušením práva Společenství, která je
mu přičitatelná, jsou tři, a sice že cílem porušené právní normy je přiznání práv jednotlivcům,
že porušení je dostatečně závažné a že existuje přímá příčinná souvislost mezi porušením
povinnosti, která přísluší členskému státu, a škodou způsobenou poškozenému53. V oblasti
přímých daní není ovšem možné zapomenout ani na další zvláštní nároky vyplývající
z porušení práva Společenství a založené na judikatorní činnosti ESD, jako je zejména nárok
plátce daně na úročené vrácení daně odvedené v rozporu s právem EU54.

Pokud jde o činnost ESD, i v oblasti přímých daní je ESD oprávněn provádět tzv. konkrétní
kontrolu norem v souladu s čl. 234 SES, dle nějž má ESD v rámci řízení o předběžné otázce
pravomoc k výkladu SES, jakož i k rozhodování o platnosti a výkladu aktů přijatých orgány
Společenství a ECB. Kromě toho je ESD oprávněn i k tzv. abstraktní kontrole norem, a to
v rámci řízení předložených Komisí v případě porušení práva Společenství ze strany
členských států dle čl. 226 SES. V těchto případech ESD rozhoduje závazným způsobem
mimo jiné i o tom, jak mělo být právo Společenství a v tomto rámci i ustanovení jednotlivých
základních svobod vykládána a aplikována již od nabytí účinnosti jednotlivých ustanovení.
V důsledku neexistence sekundárních norem práva Společenství může v případě výše

48

Rozsudky ESD ze dne 05.11.2002 ve věcech C-467/1998 až C-476/1998, Open Skies
Poprvé již v rozsudku ESD avoir fiscal, bod 26. V literatuře srov. např. Pistone, P.: The impact of Community
Law on Tax Treaties, The Hague 2002, str. 11 a násl.
50
Např. rozsudek ESD ze dne 26.01.1999, ve věci C-18/95, Terhoeve, bod 57
51
Rozsudek ze dne 19.11.1991, ve věci C-6/90 a C-9/90, Francovich
52
Rozsudek ESD ze dne 05.03.1996 ve spojených věcech C-46/93 a C-49/93, Brasserie du Pêcheur a Factortame
53
V oblasti přímých daní se ESD problematikou náhrady škody zabýval např. v rozsudku ze dne 13.03.2007 ve
věci C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, bod 106 a násl. či v rozsudku ESD ze dne
12.12.2006 ve věci C-446/04, Test Claimants in the Franked Investment Income (FII) Group Litigation, bod 205
a násl.
54
Srov. zejména rozsudek ESD ze dne 08.03.2001 ve spojených věcech C-397/98 a C-410/98,
Metallgesellschaft, body 86 a 89 tohoto rozsudku
49
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popsaných nároků na vrácení daně odvedené v rozporu s právem Společenství dojít ke střetu
se správním právem členských států55. V národním právu v takovém případě nesmí po
vyhlášení rozsudku ESD být vydán správní předpis, který by omezoval možnost vrácení
neoprávněně vybraných daní56. Za účelem efektivní ochrany nároků vyplývajících z práva
Společenství vyvinul ESD všeobecná pravidla, dle nichž nemůže být s těmito nároky
zacházeno méně příznivě než se srovnatelnými čistě vnitrostátními nároky (zásada
ekvivalence)57 a dále, že výkon nároků vyplývajících z práva Společenství nemůže být
znemožněn nebo nadměrným způsobem ztížen (zásada efektivity)58.

III. Konvergence základních svobod
V této souvislosti je nutno uvést, že je nyní již všeobecně uznáváno, že jednotlivé základní
svobody sledují shodný způsob ochrany přeshraničních ekonomických aktivit a z hlediska
metodiky výkladu je u nich zapotřebí postupovat jednotně, jak na úrovni základní skutkové
podstaty, tak i na úrovni možného ospravedlnění jejich porušení. Hovoří se o tzv. konvergenci
při výkladu základních svobod směrem k jejich symetrické struktuře59. Hlavním důvodem pro
tento závěr je skutečnost, že společný jmenovatel základních svobod, tedy definice vnitřního
trhu v čl. 3 odst. 1 písm. c) a čl. 14 odst. 2 SES nečiní vůbec žádný rozdíl v působnosti a
struktuře jednotlivých garancí volného pohybu, což nezbytně vede k široce pojatému přístupu
týkajícímu se různých základních svobod. Existují ostatně i další důvody, s ohledem na které
by se výklad základních svobod neměl navzájem lišit. Především jde o principy právní jistoty
a srozumitelnosti, neboť pouze jednotný výklad může zabránit vzniku nelogických a
neslučitelných mezer v právní ochraně účastníků trhu proti zásahům ze strany členských států.
Tento teoretický závěr je jednoznačně sdílen i ESD. Důkazem budiž věc D.60, kde ESD

55

Podrobně o tomto tématu Adamczyk L. v Lang M., Pistone P., Schuch J., Staringer C., Introduction to
European Tax Law: Direct Taxation, Vídeň 2008, str. 17 a zejména Dassesse M., Taxes Paid in Violation of EU
Law: How Far Back Can a Taxpayer Claim Reimbursement?, Bulletin for International Taxation (11/2004), str.
510 a násl
56
Např. rozsudek ESD ze dne 11.07.2002 ve věci C-62/00, Marks and Spencer, bod 36 (nejde o známý rozsudek
v oblasti přímých daní týkající se přeshraničního uplatnění ztrát dceřiných společností)
57
Viz shora citovaný rozsudek ESD ve věci Metallgesellschaft, bod 85
58
Srov. rovněž Kofler G., Doppelbesteuerungsabkommen und Europäisches Gemeinschaftsrecht, Vídeň 2007,
str. 50
59
Metzler V. v Lang M., Pistone P., Schuch J., Staringer C., Introduction to European Tax Law: Direct Taxation,
Vídeň 2008, str. 41
60
Rozsudek ESD ze dne 05.07.2005, ve věci C-376/03, D., bod 31 a násl.
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aplikoval své závěry vyplývající z rozsudku Schumacker61 týkající se volného pohybu osob na
volný pohyb kapitálu. Dále je možno odkázat na stanovisko generálního advokáta Tizzana ve
věci Sevic62, kde generální advokát Tizzano konstatuje, že „pokud jde o omezující povahu
dotčeného opatření (rozuměj na volný pohyb kapitálu), zdá se mi, že zde lze snadno použít,
mutatis mutandis, úvahy o svobodě usazování (viz výše body 37 až 43)."

IV. Působnost základních svobod
Ohledně věcné působnosti platí, že základní svobody chrání určité typické činnosti, kterými je
věcná působnost charakterizována. U těchto činností musí být jednak dána obecná aplikace
SES, jejímž základním předpokladem je, že danou činnost lze považovat za součást
hospodářského života ve smyslu čl. 2 SES. Další předpoklad aplikace základních svobod
představuje skutečnost, zda vedle obecné aplikace je dána i působnost alespoň některé ze
základních svobod, jak je vymezena v čl. 39, 43, 48, 49 a 56 SES.

Co se týče osobní působnosti základních svobod EU, vztahují se tyto v zásadě pouze na státní
příslušníky členských států EU, tedy na občany Unie ve smyslu čl. 17 SES, pokud jde o
fyzické osoby, a na právnické osoby soukromého i veřejného práva, pokud byly založeny
podle předpisů členského státu EU a mají své sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní
provozovnu uvnitř Společenství63. ESD k tomu uvádí, že „sídlo společností ve smyslu článku
48 ES slouží stejně jako státní příslušnost fyzických osob k určení příslušnosti k právnímu
řádu státu“64. Dále je třeba uvést, že základní svobody nechrání jen aktivní účastníky
vnitřního trhu, nýbrž i jejich pasivní protějšky. ESD v nesčetných rozsudcích uvedl, že obě
strany přeshraničního ekonomického vztahu jsou chráněny komunitárním právem, což je
logickým faktem, neboť trh je neodmyslitelně určen koexistencí dvou spolupůsobících
faktorů: nabídky a poptávky. V oblasti přímých daní se tato zásada projevuje např. v oblasti
zdaňování dividend, kde ESD totožným způsobem posuzuje z jedné strany investory
investující do akcií v jiném členském státě a z druhé strany společnosti usazené v tomto
členském státu a od těchto investorů tímto způsobem získávající kapitál. Ve věci Verkooijen
týkající se volného pohybu kapitálu ESD konstatoval, že omezení osvobození od daně podle
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nizozemského práva pouze na čistě tuzemské investice „má za následek nejen odrazení
nizozemských rezidentů od investování jejich kapitálu do společností, jež mají své sídlo
v jiném členském státě, ale má rovněž omezující účinek, pokud jde o společnosti se sídlem
v jiném členském státě: představuje překážku získávání kapitálu v Nizozemsku, jelikož
dividendy, které tyto společnosti odvádějí nizozemským rezidentům (a potenciálně svým
akcionářům) jsou předmětem méně výhodného daňového režimu než dividendy distribuované
společností usazenou v Nizozemsku, tudíž jejich akcie jsou méně atraktivní pro investory
usazené v Nizozemsku než akcie společností majících sídlo v posledně uvedeném členském
státě“65. Ustálené judikatuře ESD odpovídá rovněž princip, dle nějž je čl. 49 SES
bezprostředně použitelný nejen na „aktivní“ poskytovatele služeb, nýbrž i na jejich pasivní
příjemce66. Výše popsaný princip se ovšem použije i v oblasti volného pohybu osob, jak ESD
konstatoval např. ve věci Clean Car Autoservice67. Stranou ovšem nezůstává ani svoboda
usazování, i když je na první pohled složité si představit „pasivní dimenzi“ přeshraničního
usazování. I když tento přístup platí, jde-li o primární formu usazování, stává se situace
poněkud odlišnou v případě usazování sekundárního. To platí zejména s ohledem na
koncernové vztahy mezi mateřskými a dceřinými společnostmi, kde lze najít v judikatuře
ESD přístupy obdobné těm použitým ve vztahu k ostatním základním svobodám. Typickým
příkladem je rozsudek ve věci Lankhorst-Hohorst68, v němž si německá dceřiná společnost
nizozemské matky stěžovala na nadměrné daňové břemeno uložené v důsledku aplikace
německých pravidel o koncernovém financování, jelikož tato společnost obdržela úvěr od
nizozemské společnosti náležející do téhož koncernu69. ESD nejenže zmínil, že „rozdíl
v zacházení mezi dceřinými společnostmi rezidenty podle sídla jejich mateřské společnosti
představuje překážku svobody usazování“, ale navíc konstatoval, že „předmětné národní
opatření činí výkon svobody usazování společností usazených v jiném členském státě méně
atraktivní a tyto společnosti tudíž mohou upustit od nabývání, udržení či vytvoření dceřiných
společností ve státě, který takové opatření přijme.“ Zdá se tedy, že komunitárním právem je
chráněna celá přeshraniční koncernová struktura se všemi souvisejícími vztahy.

Ohledně územní působnosti platí, že aplikace základních svobod se omezuje pouze na území
členských států, přičemž základním předpokladem vždy je, že chráněná aktivita vykazuje
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přeshraniční charakter v rámci EU. Tento přeshraniční prvek představuje pojítko mezi určitou
hospodářskou transakcí a dvěma různými členskými státy, jak vyplývá výslovně z výše
uvedeného čl. 3 odst. 1 písm. c) SES. Vzhledem k tomu spadají čistě tuzemské vnitřní
transakce spjaté výlučně s jedním a týmž státem mimo oblast působnosti jednotlivých
základních svobod a účastník trhu je i v případě výskytu nevýhodného diskriminujícího
zacházení ve srovnání s cizinci odkázán na vnitrostátní (ústavní) právo. Tato problematika
tzv. diskriminace tuzemců byla předmětem rozhodování ESD i v oblasti přímých daní ve věci
Van Hilten-van der Heijden70, kde se ESD zabýval slučitelností nizozemské úpravy, dle níž se
dědictví nizozemského státního příslušníka, který zemřel do deseti let poté, co převedl do
zahraničí svou daňovou rezidenci, jíž měl v Nizozemsku, zdaňuje tak, jako kdyby si tento
státní příslušník ponechal bydliště v témže členském státě. ESD k problematice diskriminace
vlastních státních příslušníků uvedl, že „pokud jde o rozdílné zacházení se státními
příslušníky dotyčného členského státu s rezidencí v tomto státu a státními příslušníky jiných
členských států s rezidencí rovněž v tomto státu, které vyplývá z takové vnitrostátní právní
úpravy, jaká je předmětem věci v původním řízení, je namístě poznamenat, že takové rozlišení
za účelem rozdělení daňové pravomoci nemůže být považováno za opatření představující
zakázanou diskriminaci ve smyslu článku 56 SES.“ Přeshraničním prvkem v oblasti přímých
daní se ESD zabýval např. ve věci Renneberg71, v níž nizozemský občan, pracující
v Nizozemsku, uplatňoval v Nizozemsku negativní příjem ze své nemovitosti v Belgii, kde i
bydlel. Dle názoru Komise se jednalo o situaci čistě vnitřní. Nizozemský státní příslušník,
který poté, co se z osobních důvodů přestěhoval do Belgie, pokračoval ve výkonu svých
hospodářských činností v Nizozemsku, nemá postavení migrujícího pracovníka a nevyužil
práva na volný pohyb pracovníků. ESD uvedl, že „každý příslušník státu Společenství,
nezávisle na svém místě bydliště a své státní příslušnosti, který vykonává závislou výdělečnou
činnost v jiném členském státě než státě svého bydliště, spadá do působnosti článku 39 ES“.

Z pravidel týkajících se osobní a územní působnosti základních svobod však existují výjimky:

(i)

První výjimku představují ustanovení týkající se volného pohybu kapitálu a rozšíření
jeho působnosti na třetí země. Úvodem je třeba podotknout, že pokud by tato svoboda
byla na třetí země aplikována ve stejném rozsahu jako ohledně intrakomunitárních
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aktivit, mohlo by to mít z daňového hlediska nedozírné následky pro členské státy a
jejich rozpočty.

Princip volného pohybu kapitálu ve vztahu k třetím zemím se vyvíjel postupně. Na
počátku vývoje evropské integrace obsahoval původní čl. 70 Římské smlouvy
oprávnění Komise předkládat Radě návrhy opatření k postupné koordinaci měnové
politiky členských států s ohledem na pohyb kapitálu mezi těmito státy a třetími
zeměmi. Za tím účelem mohla Rada vydávat směrnice. Tohoto oprávnění Rada
využila poprvé vydáním výše uvedené směrnice 88/361/EHS, kterou se provádí čl. 67
SES. V souladu s preambulí směrnice stanovil čl. 7 této směrnice, že při převodech
spojených s pohybem kapitálu z třetích zemí nebo do nich se členské státy vynasnaží
dosáhnout stejného stupně liberalizace jako té, která platí u operací, kterých se účastní
rezidenti jiných členských států, a to s výhradou ostatních ustanovení této směrnice.
Čl. 7 směrnice tedy nezavazoval členské státy k liberalizaci pohybu kapitálu s třetími
zeměmi, zakotvoval pouze vágní závazek vynasnažit se dosáhnout tohoto cíle.
Maastrichtskou smlouvou bylo toto ustanovení změněno v povinnost uskutečňovat
volný pohyb kapitálu a plateb s třetími zeměmi.

Pokud jde o přímý účinek volného pohybu kapitálu ve vztahu k třetím zemím, stanoví
ESD konstantně72, že čl. 56 odst. 1 a 2 SES uvádí jasný a bezpodmínečný zákaz, který
nevyžaduje žádné prováděcí opatření a poskytuje jednotlivcům práva, která mohou
uplatnit před soudem. ESD navíc uznává přímý účinek čl. 56 SES73, aniž by rozlišil
mezi kategoriemi pohybu kapitálu, které spadají pod čl. 57 odst. 1 SES stanovící
omezení volného pohybu kapitálu ve vztahu k třetím zemím, a kategoriemi, které pod
něj nespadají. ESD totiž rozhodl, že výjimka stanovená v čl. 57 odst. 1 SES nemůže
bránit tomu, aby čl. 56 SES přiznával jednotlivcům práva, která mohou uplatnit před
soudem. Lze tedy shrnout, že rozsah použití volného pohybu kapitálu ve vztahu ke
třetím zemím je totožný jako jeho použití na intrakomunitární aktivity74.
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Bylo by lze vznést mnoho argumentů proti takto široce pojaté volnosti kapitálu,
zejména s ohledem na to, že volný pohyb kapitálu je nezbytný pro řádné fungování
měnové unie v rámci EU. Ta ve vztahu k třetím zemím samozřejmě neexistuje. Navíc
nelze v současné chvíli hovořit o celosvětové liberalizaci pohybu kapitálu, což platí
jak pro snahy na úrovni OECD, WTO, GATS či MMF. Klíčovým cílem, o jehož
dosažení základní svobody usilují, je vytvoření vnitřního trhu v rámci EU. Naproti
tomu s třetími zeměmi přirozeně žádný vnitřní trh nevzniká a vznikat nebude. Navíc
otevřením možnosti uplatnění volného pohybu kapitálu ve vztahu k třetím zemím by
EU jednostranně otevřela svůj trh subjektům ze třetích zemí, aniž by naopak subjekty
evropské měly stejné reciproční právo investovat svůj kapitál na území třetích zemí75.

ESD však tento v SES široce pojatý koncept volného pohybu kapitálu ve vztahu
k třetím zemím podstatně limituje vycházeje zejména z jejích ustanovení omezujících
podstatně dosah přímého účinku volného pohybu kapitálu ve vztahu k třetím zemím
(čl. 59 a především čl. 57 odst. 1 SES). Kromě toho ESD v oblasti přímých daní
přistupuje k důvodům ospravedlnění omezení volného pohybu kapitálu s třetími
zeměmi zcela odlišně než je tomu u intrakomunitárních transferů. Těmto
ospravedlněním se budu věnovat v dalších kapitolách této práce.

(ii)

Další výjimkou z omezené územní aplikace základních svobod je oblast Evropského
hospodářského prostoru (EHP). Dohoda o EHP byla podepsána dne 02.05.1992 a
vstoupila v účinnost dne 01.01.1994. Po vstupu Bulharska a Rumunska do EU
zahrnuje 27 členských států EU a 3 další státy Evropského sdružení volného obchodu
(ESVO), tj. Lichtenštejnsko, Norsko a Island. Švýcarsko, jako poslední současná
členská země ESVO, se v referendu konaném v prosinci roku 1992 rozhodlo
neúčastnit se EHP a upravuje od té doby své vztahy s EU prostřednictvím bilaterálních
smluv.

Jak stanoví čl. 1 Dohody o EHP, jejím cílem je podpořit trvalé a vyvážené posilování
hospodářských a obchodních vztahů mezi smluvními stranami za rovných podmínek
hospodářské soutěže a dodržování těchto pravidel za účelem vytvoření stejnorodého
Evropského hospodářského prostoru. Aby bylo dosaženo cílů uvedených v odstavci 1,
75
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zahrnuje tento prostor v souladu s touto dohodou volný pohyb zboží, volný pohyb
osob, volný pohyb služeb, volný pohyb kapitálu, zavedení režimu, který zajistí, že
nebude narušována hospodářská soutěž a budou stejně dodržována související
pravidla, a posílení spolupráce v dalších oblastech, jako jsou výzkum a vývoj, životní
prostředí, vzdělávání a sociální politika. Jde tedy o faktory, které jsou velice blízké
snaze o vytvoření vnitřního trhu v EU vyjádřené v čl. 3 odst. 1 a 14 odst. 2 SES.
Pokud jde o vztah základních svobod EU a obdobných ustanovení obsažených v
Dohodě o EHP, vyplývá z čl. 6 Dohody o EHP, že ustanovení Dohody o EHP týkající
se základních svobod jsou při svém provádění a uplatňování vykládána v souladu se
související judikaturou ESD vydanou přede dnem podpisu Dohody o EHP. Kromě
toho je dle čl. 3 odst. 2 Dohody mezi členskými státy ESVO o zřízení jednoho
dozorovacího orgánu a jednoho soudního dvora povinen Soudní dvůr ESVO náležitě
přihlédnout k principům stanoveným v judikatuře ESD. Tyto principy byly potvrzeny i
v rozsudku Ospelt76, kde ESD uvedl, že je věcí ESD v kontextu maximálně možného
uskutečnění volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu v rámci celého EHP
zajistit, aby ustanovení Dohody o EHP, jež jsou ve své podstatě totožná s příslušnými
ustanoveními SES, byla interpretována shodně v rámci členských států. Lze tedy
uzavřít, že základní svobody EU musí být aplikovány na vztahy zahrnující všechny
státy EHP způsobem, který odpovídá jejich interpretaci zvolené ESD.

V. Současné působení více základních svobod na tentýž skutkový
stav
V konkrétním případě může dojít k tomu, že na danou skutkovou podstatu působí současně
dvě nebo i více základních svobod. Tento zdánlivě pouze teoretický problém nabývá
významných praktických rozměrů obzvláště, jde-li o rozlišení mezi volným pohybem kapitálu
a ostatními svobodami, neboť jak uvedeno výše, je působnost volného pohybu kapitálu
mnohem širší než působnost ostatních svobod. Čl. 56 SES totiž zakazuje všechna omezení
pohybu kapitálu a plateb nejen mezi členskými státy navzájem, ale i mezi členskými státy a
třetími zeměmi. Naproti tomu ustanovení týkající se ostatních základních svobod nemohou
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být uplatňována subjekty usazenými ve třetích zemích77. Takovým střetem působení
základních svobod se ESD zabýval např. v rozsudku Fidium Finanz78 ohledně vztahu svobody
poskytování služeb a pohybu kapitálu. Fidium Finanz byla společností založenou podle
švýcarského práva, jejímž hlavním předmětem činnosti bylo poskytování úvěrů osobám s
bydlištěm v SRN, ačkoli k této činnosti neměla povolení od německého úřadu pro dohled nad
finančními službami. Podle ustálené judikatury představuje činnost úvěrové instituce
spočívající v poskytování úvěrů službu ve smyslu článku 49 SES. Na druhou stranu jsou však
půjčky a úvěry poskytované nerezidenty rezidentům uvedeny v oddílu VIII přílohy I směrnice
88/361, nazvaném „Finanční půjčky a úvěry“ a spadají tak pod volný pohyb kapitálu. Jelikož
však má sporný režim v dané věci dle ESD primárně za účinek ztěžovat vstup společností
usazených ve třetích státech na německý finanční trh, je jím dotčen především volný pohyb
služeb. S ohledem na to převažuje dle ESD aspekt volného pohybu služeb nad aspektem
volného pohybu kapitálu. ESD v tomto rozsudku vyslovil některá pravidla týkající se
společného působení více základních svobod a uvedl, že "nelze zajisté vyloučit, že v určitých
specifických případech, kdy se vnitrostátní úprava týká zároveň volného pohybu služeb
a volného pohybu kapitálu, by mohla současně narušovat výkon obou těchto svobod. […] Máli vnitrostátní opatření současně vztah k volnému pohybu služeb a k volnému pohybu kapitálu,
je třeba posoudit, do jaké míry uvedené opatření ovlivňuje výkon těchto základních svobod
a zda za okolností věci v předmětném řízení jedna z nich převažuje nad druhou. ESD dotčené
opatření posuzuje v zásadě s ohledem pouze na jednu z obou základních svobod, ukáže-li se
za okolností projednávaného případu, že jedna z nich je zcela druhotná ve vztahu k druhé
a může být do ní zahrnuta." V uvedené věci ESD dále konstatoval, že "jelikož jsou omezující
účinky uvedeného režimu na volný pohyb kapitálu pouze nevyhnutelným důsledkem omezení
kladeného na poskytování služeb, není namístě posuzovat slučitelnost tohoto režimu s článkem
56 a následujícími SES. Dle ESD je tedy vždy namístě zohlednit předmět dotčené vnitrostátní
úpravy a podle výsledku tohoto zohlednění rozhodnout, zda je potřeba sledovanou věc
posoudit podle ustanovení jedné či více základních svobod79.

Nejčastějším případem kolize dvou rozličných základních svobod je ovšem vztah svobody
usazování a volného pohybu kapitálu. Příloha I. (klasifikace pohybu kapitálu) směrnice
88/361/EHS, kterou se provádí článek 67 Smlouvy, ve svém bodě I (1) stanoví, že přímými
77

Např. rozsudek ESD ze dne 03.10.2006 ve věci C-452/2006, Fidium Finanz, bod 25 ohledně poskytování
služeb; usnesení ESD ze dne 10.05.2007 ve věci C-102/05, A a B, bod 29 ohledně svobody usazování
78
Rozsudek ESD ze dne 03.10.2006 ve věci C-452/2006, Fidium Finanz
79
Usnesení ESD ze dne 24.05.2007 ve věci C-157/05, Holböck
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investicemi se rozumí i zakládání a rozšiřování poboček nebo nových podniků patřících pouze
osobě, která poskytla kapitál, a kupování plné účasti v již existujících podnicích. Je zjevné, že
takto vymezená definice se protíná se svobodou usazování, která mimo jiné zahrnuje i
zřizování podniků a zejména společností.

Vztah svobody usazování a volného pohybu kapitálu vyvolává pochybnosti i vzhledem k
ustanovení čl. 43 odst. 2 SES, dle nějž se rovné zacházení jako s vlastními státními
příslušníky v oblasti svobody usazování použije, nestanoví-li kapitola o pohybu kapitálu
jinak. Zdálo by se tedy, že volný pohyb kapitálu má přednost před svobodou usazování. Na
druhé straně je však třeba poukázat na protichůdné ustanovení čl. 58 odst. 2 SES, v souladu s
nímž ustanoveními o volném pohybu kapitálu není dotčena použitelnost omezení práva
usazování.
V daňové oblasti lze v judikatuře ESD najít různé přístupy. Tak např. v rozsudcích Baars80 a
Metallgesellschaft81 ESD odmítnul dodatečné stanovisko k volnému pohybu kapitálu (patrně
z procesně ekonomických důvodů) poté, co již potvrdil nesoulad národní úpravy se svobodou
usazování. Naopak v rozsudku Konle82 prohlásil ESD výslovně obě svobody jako
aplikovatelné. S ohledem na judikaturu z poslední doby však lze konstatovat, že i ve vztahu
svobody usazování a volného pohybu kapitálu ESD tenduje k principům vyplývajícím ze
shora uvedeného rozsudku ve věci Fidium Finanz. Vždy je tedy třeba zohlednit účel a
předmět dotčených vnitrostátních norem83. Použije-li se vnitrostátní právní úprava na všechny
investice nezávisle na výši účasti mateřské společnosti na společnosti dceřiné, je třeba
aplikovat ustanovení SES o volném pohybu kapitálu, i když je současně dotčena i svoboda
usazování. Jestliže však národní opatření směřují výlučně na situace, v nichž se předpokládá
určující vliv na dotčené společnosti či stálé provozovně, je nutno aplikovat výlučně svobodu
usazování84. I za předpokladu, že by tyto právní předpisy měly omezující účinky na volný
pohyb kapitálu, jsou takové účinky pouze nevyhnutelným důsledkem případné překážky
svobody usazování a neodůvodňují proto samostatný přezkum uvedených právních předpisů
s ohledem na článek 56 SES85. Příkladem prvního z uvedených přístupů jsou rozsudky ESD
80

Rozsudek ESD ze dne 13.04.2000 ve věci C-251/98, Baars, bod 42
Rozsudek ESD ze dne 08.03.2001 ve spojených věcech C397/98 a C-410/98, Metallgesellschaft, bod 75
82
Rozsudek ESD ze dne 01.06.1999 ve věci C-302/97, Konle, bod 22
83
Usnesení ESD ze dne 10.05.2007 ve věci C-492/04, Lasertec, bod 19
84
Metzler V. v Lang M., Pistone P., Schuch J., Staringer C., Introduction to European Tax Law: Direct Taxation,
Vídeň 2008, str. 43
85
Např. rozsudek ESD ze dne 18.07.2007, ve věci C-231/05, Oy AA, bod 20, 24
81
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týkající se zdanění dividend jako Manninen86 či FII Test Claimants87. Druhá situace byla
předmětem např. rozsudků týkajících se ovládaných zahraničních společností (controlled
foreign companies, CFC) ve věci Cadbury Schweppes88, nízké kapitalizace v rozsudku Thin
Cap Test Claimants89, započtení ztrát zahraničních dceřiných společností v případu Marks &
Spencer90 či obecně skupin společností a organizačních složek ve věci Lasertec91.92

ESD navíc sleduje i situaci konkrétního posuzovaného případu a podíl, jejž drží dotčený
účastník řízení v dané věci. V takovém případě ESD nesleduje povahu národní legislativy, ale
spokojí se s obecným konstatováním, dle nějž jde-li o účastnický podíl, který přiznává držiteli
určující vliv ("definite influence") na rozhodování společnosti a umožňuje mu určovat její
činnost, použijí se výlučně ustanovení SES o svobodě usazování. Je samozřejmě otázkou, od
jakého procentního podílu lze hovořit o "určujícím vlivu" zakládajícím působnost svobody
usazování. ESD konstatoval, že takový vliv existuje při podílu ve výši 100%93, 75%94, dvě
třetiny95 a 50%96, zatímco 10% je obvykle nedostačující97. V usnesení Lasertec však ESD
naznačuje, že i podíl o velikosti pouhých 25%, ba dokonce i podíl menší, jenž však poskytuje
rozhodující vliv na dotčenou společnost a tedy její faktickou kontrolu, vyvolává výlučnou
aplikaci svobody usazování98. Toto faktické vyloučení aplikace ustanovení SES o volném
pohybu kapitálu může mít dle mého názoru svůj základ ve snaze ESD vyloučit účinky
některých svých rozsudků na vztahy s třetími zeměmi99. To platí např. pro rozsudek Lasertec,
který by znamenal rozšíření judikatury týkající se neslučitelnosti německé úpravy nízké
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Rozsudek ESD ze dne 07.09.2004 ve věci C-319/02, Manninen
Rozsudek ESD ze dne 12.12.2006 ve věci C-446/04, Test Claimants in the Franked Investment Income (FII)
Group Litigation
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Rozsudek ESD ze dne 12.09.2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes
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Rozsudek ESD ze dne 13.03.2007 ve věci C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation
90
Rozsudek ESD ze dne 13.12.2005 ve věci C-446/03, Marks & Spencer
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Usnesení ESD ze dne 10.05.2007 ve věci C-492/04, Lasertec, bod 21 a 22
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K analýze tohoto vztahu srov. i Fontana R., Direct Investments and Third Countries: Things are Finally
Moving ... in the Wrong Direction, European Taxation (10/07), str. 431 a násl.
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Rozsudek ESD ze dne 13.04.2000 ve věci C-251/98, Baars, bod 20 a násl.
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Usnesení ESD ze dne 24.05.2007 ve věci C-157/05, Holböck, bod 24 vespojení s bodem 9
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Rozsudek ESD ze dne 12.09.2006 ve věci C-196/04, Cadbury Schweppes, bod 32
97
Rozsudek ESD ze dne 12.12.2006 ve věci C-446/04, Test Claimants in the Franked Investment Income (FII)
Group Litigation, bod 58 a násl.
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Srov. v této souvislosti i Cordewener A., Kofler G., Schindler C. P., Free Movement of Capital and Third
Countries: Exploring the Outer Boundaries with Lasertec, A and B and Holböck, European Taxation (0809/2007), str. 374
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Takto např. i Panayi C., The Fundamental Freedoms and Third Countries: Recent Perspectives, European
Taxation (11/2008), str. 57
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kapitalizace s právem Společenství, jak ESD konstatoval v rozsudku Lankhorst-Hohorst100, i
na vztahy s třetími zeměmi.

D. Způsoby porušení základních svobod

I. Úvodní poznámky
Vytvoření vnitřního trhu může být ohroženo či narušeno různými druhy překážek
přeshraničního hospodářského styku:

(i)

národními normami zakotvujícími určité právní rozlišení mohou být přeshraniční
transakce znevýhodněny ve srovnání s transakcemi obdobné povahy, avšak čistě
vnitrostátní dimenze v rámci daného členského státu. Tyto nevýhody mohou odradit
hospodářské subjekty od provozování ekonomických aktivit na celoevropské úrovni,
což může bránit volnému rozdělení faktorů výroby (práce a kapitál) jakož i výrobků
(nejen zboží, ale i služby). Bod, v němž se národní daňové právo a právo Společenství
takto typicky střetávají, je kombinované použití základních svobod EU a principu
nediskriminace, který v judikatuře nachází svůj odraz především jako princip rovného
zacházení101. V tomto směru rozhodl ESD v rozsudku Pastoors102, že „zákaz
diskriminace dle čl. 12 SES je specifickým odrazem všeobecné zásady rovnosti práva
Společenství a zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě státní příslušnosti.“ Dle
ustálené judikatury103 může diskriminace nastat pouze tehdy, "pokud jsou rozdílná
pravidla používána na srovnatelné situace nebo stejné pravidlo používáno na rozdílné
situace"104. V daňovém právu tento princip představuje požadavek stejného zdanění
srovnatelných situací.
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Rozsudek ESD ze dne 12.12.2002 ve věci C-367/00, Lankhorst-Hohorst
Kofler G., Doppelbesteuerungsabkommen und Europäisches Gemeinschaftsrecht, Vídeň 2007, str. 42
102
Rozsudek ESD ze dne 23.01.1997, ve věci C-29/95, Pastoors, bod 16
103
Např. rozsudek ESD ze dne 18.07.2007 ve věci C-182/06, Lakebrink, bod 27 a judikatura tam uvedená
104
Část teorie ovšem uvádí ještě i třetí možnou kategorii spočívající v nepřiměřenosti mezi rozdílem v zacházení
a rozdílem v posuzovaných situacích, jinými slovy jde o aplikaci velmi rozdílného přístupu ohledně nikoli velmi
rozdílných situací. Takto např. Lyal, R., Non-discrimination and direct tax in Community Law, EC Tax Review
(02/2003), str. 68 a násl.
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(ii)

Mohou ovšem existovat i situace, kdy jsou národní opatření nediskriminující povahy
(ve smyslu, že nakládají s přeshraniční a tuzemskou situací totožně) a přesto
představují překážku přeshraniční transakci, jelikož činí pro jednotlivé faktory výroby
či výrobky a služby obzvláště obtížným ba dokonce nemožným opustit jeden národní
trh a/nebo vstoupit na trh jiného členského státu. Základní svobody se tedy neprojevují
pouze jako specielní výraz zákazu diskriminace, nýbrž také jakožto zákazy
omezování.

Pokud akceptujeme skutečnost, že základní svobody jsou klíčovým právním nástrojem pro
uskutečnění vnitřního trhu a tedy i pro uzpůsobení národních právních systémů jeho
požadavkům, pak jejich právní struktura musí být způsobilá čelit oběma výše uvedeným
„překážkám“ volného pohybu. Takový závěr potvrzuje i znění SES. Ve většině jejích
příslušných ustanovení se hovoří o „zákazu omezení“ přeshraničního volného pohybu (čl. 28,
29, 43 odst. 1, 49 odst. 1, 56 odst. 1; čl. 39 odst. 1 SES dokonce jednoduše zaručuje volný
pohyb, což ve svém důsledku znamená, že tato volnost nemůže být narušena žádnými
omezeními). Navíc právě z důvodu tohoto širokého znění SES byl ESD schopen rozšířit
věcnou působnost základních svobod nad rámec pouhého zákazu diskriminace a rozvinout je
v zákaz omezení.

Každá základní svoboda, kterou lze rovněž chápat jako specifický výraz všeobecného
principu vnitřního trhu, tudíž zahrnuje jak antidiskriminační element směřující k potírání
nevýhodného nakládání s přeshraničními hospodářskými transakcemi tak i prvek zákazu
omezení, který čelí nediskriminačním překážkám přístupu na trh nebo odchodu z něj. V této
souvislosti teorie105 rozlišuje mezi „diskriminujícími omezeními“ na straně jedné a
„omezeními v úzkém smyslu“ (či také "nediskriminačními omezeními" resp. „skutečnými
omezeními“) na straně druhé. Je tedy zřejmé, že základní svobody jsou charakterizovány
dvojí právní strukturou, vzhledem k níž je možno uvést, že každá diskriminace v sobě
automaticky zahrnuje i omezení ve smyslu výše uvedených ustanovení SES106. Na druhou
stranu nicméně ne každé omezení základních svobod obsahuje diskriminaci107. I když tedy
byly základní svobody EU historicky chápány pouze jako speciální formy zákazu
105

Např. Cordewener, A. v Vanistendael, F., EU freedoms and taxation: EATLP Congress, Paris 3-5 June 2004 /
editor, Frans Vanistendael, Amsterdam 2006, str. 9
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Např. rozsudek ESD ze dne 06.06.2000 ve věci C-35/98, Verkooijen, bod 18, nebo již dříve v rozsudku avoir
fiscal, bod 27.
107
Z nedávné doby např. stanovisko generálního advokáta Poiares Madura ve věci C-446/03, Marks & Spencer,
bod 37
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diskriminace zakotveného v čl. 12 SES108, ESD jejich působnost rozšířil nad rámec tohoto
úzkého vymezení na rozsáhlý zákaz omezování přeshraničních ekonomických aktivit jak
cizím tak i domovským státem a potvrdil skutečnost, že neoprávněné nediskriminující
omezení přístupu na trh je nutno posuzovat jako opatření v rozporu s právem Společenství.
Nejprve se tato judikatorní činnost ESD projevila v oblasti volného pohybu zboží ve slavných
rozsudcích Dassonville109 a Cassis de Dijon110. Následně v průběhu devadesátých let rozšířil
ESD tento zákaz nediskriminujících omezení přístupu na trh také na další základní svobody.

Je zjevné, že v praxi ESD tvoří oba elementy základních svobod neoddělitelnou jednotu.
Navíc není ESD zejména v oblasti přímých daní při rozlišování mezi zákazem omezování a
zákazem diskriminace obzvláště precizní a často tyto dva prvky směšuje nebo i dokonce
zaměňuje. Poměrně často jsou takto národní opatření označena jako „omezující“, ačkoli
zjevně způsobují nerovné zacházení. Jindy jsou zase národní opatření považována za
„nepřímou“ neboli „skrytou“ diskriminaci, ačkoli nezakládají žádné formální rozlišování a
mohla by tudíž být označena jako „omezující“. ESD dokonce v některých případech mění
svou právní kvalifikaci, přestože byly dříve posuzovány obdobné ba dokonce totožné národní
normy111.

Vedle výše zmíněné dvojí právní struktury základních svobod je potřebné uvést i jejich další
charakteristiku, kterou je jejich dvojí územní charakter. Základní svobody totiž nejsou
zaměřeny pouze jedním směrem, ale jsou vyjádřeny natolik široce, že zahrnují jak tzv.
„inbound“ tak i tzv. „outbound“ situace112. Jelikož základní svobody usilují o otevření
národních trhů přeshraničním ekonomickým transakcím a směřují tedy k dosažení toho, aby
národní trhy zapojené do určité transakce svým způsobem splynuly, jako by existoval pouze
jeden vnitřní trh na celoevropské úrovni, musí být zakázány jak diskriminace tak i omezení
bez ohledu na to, který ze zapojených členských států je ve skutečnosti způsobuje. Z takového
pohledu jediného trhu EU nehraje roli, pokud sice stát A jako „stát určení“, „cizí stát“ či
„hostitelský stát“ dostojí požadavkům základních svobod a dovolí cizímu účastníkovi trhu
108
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110
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volně ekonomicky vstoupit na jeho trh („inbound situace“), když současně stát B jako „stát
původu“ či „domovský stát“ stále brání svým vlastním ekonomickým subjektům v účasti na
totožné hospodářské transakci („outbound situace“). Výslovně je takový územní charakter
základních svobod zcela zjevný, pokud jde o volný pohyb zboží. Nicméně lze takovýto závěr
explicitně vyvodit i z ustanovení SES o volném pohybu kapitálu. Především článek 56 odst. 1
SES zakazuje „všechna omezení pohybu kapitálu mezi členskými státy“ a je jednoznačně
adresován nejen hostitelskému státu. Navíc čl. 58 odst. 1 písm. a) SES jakožto jeden
z výslovných důvodů ospravedlnění vede k závěru, že oblast působnosti čl. 56 SES zahrnuje
potenciální diskriminaci poplatníků, kteří nejsou ve srovnatelné situaci s ohledem na místo
svého bydliště nebo místo, kde je jejich kapitál investován. Jelikož základní svobody zahrnují
pouze přeshraniční situace, je zřejmé, že poslední část tohoto ustanovení může mít význam
jen v případech, kdy domovský stát činí rozdíly mezi domácími a zahraničními investicemi.

V následující části mé práce se výše popsanými prvky základních svobod budu zabývat
podrobněji v jejich vzájemné korelaci s přímými daněmi. Jelikož, jak uvedeno výše, byly
základní svobody pojímány jako výraz zákazu diskriminace, budu se nejprve zabývat
působením základních svobod v této rovině, tedy ohledně zajištění stejného, rovného
zacházení ekonomických subjektů na vnitřním trhu. Následně pak popíšu toto působení
v rovině „zákazu omezení“, tedy v rovině směřující k zajištění volného pohybu osob, služeb a
kapitálu na vnitřním trhu bez jakýchkoli omezení takového volného pohybu vyplývajících
z národní legislativy členských států. I zde půjde především o působení v oblasti přímých
daní.

II. Oblast ochrany základních svobod v jejich antidiskriminačním
vymezení

1. Obecné poznámky
Jak bylo uvedeno výše, vyžaduje zákaz diskriminace aplikovaný v právu Společenství, aby se
stejnými situacemi nebylo nakládáno rozdílně a naopak s rozdílnými totožně. Z ustálené
judikatury ESD vyplývá v souvislosti s uplatněním principu zákazu diskriminace třístupňový
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test113. Nejprve musí být zjištěno, zda diskriminace vyvolaná národním právem spadá do
osobní a věcné působnosti alespoň jedné ze základních svobod. Tento první stupeň se skládá
z identifikování situací, jež je třeba srovnat a dále nalezení příslušného kritéria srovnání, tzv.
tertium comparationis114. Dále je třeba přezkoumat, zda pro existující diskriminující opatření
může být nalezen důvod ospravedlnění a konečně, zda je v pozitivním případě vyhověno
požadavku proporcionality115.

Základem posuzování zákazu diskriminace ze strany ESD je tedy především zjištění
srovnatelnosti situací116. Princip nediskriminace je strukturován jako relativní koncept117,
který jako takový nemůže existovat v právním vakuu, ale vždy vyžaduje nalezení tzv. tertium
comparationis, tedy příslušného kritéria srovnání. Jelikož jde v komunitárním právu o právní
ochranu přeshraničních ekonomických transakcí, relevantní tertium comparationis musí vždy
být hypotetická čistě vnitrostátní transakce, jež je ekvivalentní transakci přeshraniční, právě
s výjimkou neexistence přeshraničního prvku. Musí se tedy jednat o totožnou hospodářskou
operaci, v níž je však prvek přeshraniční (jenž vyvolává ochranu ze strany komunitárního
práva) nahrazen prvkem čistě vnitrostátním118. Toto určení dvou situací, jež mají být
srovnány, má v podstatě za následek povinnost členského státu nakládat s cizozemci totožně
jako s tuzemci, pokud podléhají jeho daňové pravomoci. ESD přitom v oblasti přímých daní
sleduje poměrně široký přístup. Srovnatelnost neexistuje pouze mezi daňovými rezidenty,
z nichž jeden vyvíjí přeshraniční aktivitu, nýbrž v některých případech také mezi rezidenty a
nerezidenty s příjmy z tuzemské stálé provozovny119 nebo i s příjmy v daném státě bez jeho
osobní přítomnosti120. V této souvislosti je kromě toho třeba připomenout, že ESD v oblasti
základních svobod zásadně odmítá uznat jakékoli de minimis pravidlo121, vzhledem k čemuž
jsou i podružné diskriminace zakázány komunitárním právem122.
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Např. rozsudek ESD ze dne 09.03.1999, ve věci C-212/97 Centros, bod 34
Kofler G., Doppelbesteuerungsabkommen und Europäisches Gemeinschaftsrecht, Vídeň 2007, str. 52 a násl.
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K ospravedlnění omezení základních svobod v části E. této práce
116
Rozsudek ESD ve věci Royal Bank of Scotland, bod 26 a násl.
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Cordewener A., v Vanistendael, F., EU freedoms and taxation: EATLP Congress, Paris 3-5 June 2004 /
editor, Frans Vanistendael, Amsterdam 2006, str. 12 a násl.
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Takto např. rozsudek ESD ze dne 27.11.2008 ve věci C-418/07, Société Papillon, bod 27
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Např. rozsudek ESD ve věci avoir fiscal
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Rozsudek ESD ze dne 11.08.1995 ve věci C-80/94, Wielockx
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Terra B., Wattel P., European Tax Law, 4. vydání, The Hague 2005, str. 90
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v něm uvedená
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Tímto pojetím zákazu diskriminace jsou postihnuty jak "outbound" tak i "inbound" situace.
Pokud se tedy např. jedná o daňové zacházení se službou poskytovanou daňovým
nerezidentem – poskytovatelem služby příjemci služby, který je daňovým rezidentem, ve státě
určení služby ("inbound situace") (v mezinárodním daňovém právu jde o stát zdroje), pak
musí být relevantní tertium comparationis vytvořeno nahrazením nerezidenta hypotetickým
rezidentem poskytujícím totožné služby stejnému příjemci. Pokud je naopak ve hře daňový
režim ze strany domovského státu (stát rezidence) ohledně např. osoby vlastnící podíl na
zahraniční společnosti ("outbound situace"), tento přeshraniční podíl musí být nahrazen
hypotetickou ekvivalentní investicí do tuzemské společnosti, aby následně mohly být
výsledky takových dvou režimů konfrontovány.

Pokud jde o provádění srovnávání z technického hlediska, je zjevné, že ověření existence
srovnatelnosti není otázkou „buď anebo“. Ve věci Gerritse123 např. ESD konstatoval, že i
v případě objektivně rozdílných situací není možno automaticky zamítnout existenci
diskriminace, pokud je rozsah rozdílného nakládání nepřiměřený s ohledem na skutečně
existující rozdíly. V jiné souvislosti konstatoval generální advokát Colomer, že „příliš široký
a všeobecný přístup ke srovnávání jednotlivých situací [...] by bránil [...] jakémukoli
ověření rovného zacházení, neboť pokud by kromě podobnosti faktických okolností
a použitelných ustanovení musela existovat podobnost i co se týče odůvodnění norem, jejich
účelu a postupu vedoucího k jejich schválení a mezi právními systémy, jejichž součástí jsou
srovnávaná ustanovení, nebylo by nikdy možné učinit závěr a nikdy, nebo téměř nikdy, by
neexistovaly srovnatelné situace. Ve skutečnosti je posouzení rovnosti jednodušší
a omezenější, neboť se jedná o otázku určení, zda dva jednotlivci ve srovnatelné situaci
podléhají bez opodstatnění různým pravidlům a při srovnání těchto pravidel je jedinou
relevantní otázkou, zda jejich použití vede k různým účinkům v neprospěch jednoho z nich.“124
ESD tedy nesrovnává celkovou situaci ekonomického subjektu, nýbrž se soustřeďuje pouze
na některé relevantní aspekty týkající se jeho činnosti. ESD není příliš konsistentní v náhledu
na otázku, zda srovnávat předmětné situace z pohledu právního či faktického. Zatímco
v rozsudcích D. či Royal Bank of Scotland125 se ESD přiklání ke srovnání právních norem,
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Rozsudek ESD ze dne 12.06.2003 ve věci C-234/01, Gerritse, bod 47 a násl.
Stanovisko generálního advokáta ze dne 26.10.2004 ve věci C-376/03, D., bod 100
125
Rozsudek ESD ze dne 29.04.1999 ve věci C-311/97, Royal Bank of Scotland
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v rozsudku Schumacker naopak srovnává faktickou situaci dotčených osob. Jindy zase ESD
spojuje obě kritéria do společného posouzení126.

Tyto principy aplikace zákazu diskriminace přeshraničních ekonomických transakcí byly
v judikatuře ESD vytvořeny postupně:

2. Rozšíření “národního zacházení“ na inbound situace
Jako výchozí bod dalšího zkoumání principu nediskriminace je nutno použít čl. 12 SES, tedy
zakotvení principu zákazu přímé či otevřené diskriminace v komunitárním právu. Dle tohoto
ustanovení je v oblasti použitelnosti SES, „aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení SES,
jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti zakázána.“ Z tohoto výslovného znění
jakož i z judikatury ESD ovšem plyne, že čl. 12 SES představuje jen lex generalis, které se
použije pouze tehdy, nezakotvuje-li SES žádné specifické zákazy diskriminace jako leges
speciales127. Tento zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti a vice versa příkaz
zajištění rovného zacházení není výslovně vyjádřen pouze v čl. 12 SES, nýbrž rovněž v rámci
volného pohybu pracovníků (čl. 39 odst. 2 a 3 SES) stejně jako u svobody usazování (čl. 43
odst. 2 SES) a u svobody poskytování služeb (čl. 50 odst. 3 SES). V oblasti týkající se
svobody kapitálu a plateb vyplývá zákaz diskriminace implicitně z čl. 56 odst. 1 SES
zakazujícího všechna omezení pohybu kapitálu mezi členskými zeměmi.128 Z toho rovněž
dále vyplývá, že každé diskriminační ustanovení národního práva, jež je v rozporu s některou
ze základních svobod, je v nutném rozporu rovněž s čl. 12 SES. Zákaz diskriminace tak tvoří
klíčovou a podstatnou součást veškerých základních svobod a je současně i jejich společným
jmenovatelem.

Tradičním východiskem ESD v oblasti přímých daní je tedy přísné dodržování principu
rovného zacházení cizozemců s tuzemci, který je protipólem zákazu nakládat se státními
příslušníky jiného členského státu hůře než s vlastními státními příslušníky. Jak bylo uvedeno
výše, základní svobody v tomto smyslu v podstatě konkretizují zásadu nediskriminace a
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Rozsudek ESD ze dne 12.09.2002 ve věci C-431/01, Mertens, bod 32
Např. rozsudek ESD ze dne 12.05.1998 ve věci C-336/96, Gilly, bod 37 nebo rozsudek ESD ze dne
29.04.1999 ve věci C-311/97, Royal Bank of Scotland, bod 20
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Ustanovení SES o volném pohybu zboží nechává autor v této práci stranou, neboť tato základní svoboda se
problematiky zpracované v této práci prakticky nedotýká.
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rovného zacházení. Toto ostatně odpovídá i době, kdy byla SES uzavírána. Ustanovení o
nediskriminaci obsažená v čl. 12 SES jakož i v jejích dalších ustanoveních uvedených výše a
týkajících se základních svobod byla navrhována v souladu s obdobnými ujednáními
obsaženými v tradičních instrumentech mezinárodního práva veřejného, jako byly
dvoustranné smlouvy o přátelství a obchodu129. Vzhledem k tomu je nutno vycházet z toho, že
zakládající členské státy skutečně nezamýšlely dosáhnout více než je rovné zacházení
s cizinci, kteří působí v jiném členském státě a uskutečňují v něm hospodářskou aktivitu.

Koncept přímé diskriminace ovšem působí dosti úzce. Jednak je zaměřen pouze na cizí
členský stát a dále zakazuje diskriminaci pouze na základě státní příslušnosti. Ta se u
fyzických osob určuje výlučně na základě národního práva dotčeného členského státu. U
právnických osob jsou rozhodujícími kritérii sídlo podle stanov nebo jiného zakládajícího
dokumentu, ústřední správa nebo hlavní provozovna130. V této souvislosti není možné činit
odkazy na státní příslušnost společníků131.

ESD nicméně velice záhy rozpoznal, že tento koncept přímé diskriminace není způsobilý se
dostatečným způsobem vypořádat s překážkami přeshraničních aktivit v "inbound" situacích.
ESD z tohoto důvodu vyvinul koncept nepřímé (skryté) diskriminace. Ten byl ze strany ESD
poprvé zmíněn ve věci Sotgiu132, v oblasti přímých daní byl převzat nejprve v případech
Biehl133 a Bachmann134 (ohledně fyzických osob) a ve věci Commerzbank135 (ohledně osob
právnických). Toto pojetí zákazu diskriminace navazuje na jiná kritéria než je státní
příslušnost, vede však fakticky k totožnému výsledku. V oblasti přímých daní je důležité
zmínit, že ESD takto rozšířil zákaz diskriminace proti cizím státním příslušníkům o
diskriminaci daňových rezidentů cizích států, i když mají státní příslušnost státu určení, což
mnohem jasněji ukazuje, že problémem, o nějž ve skutečnosti jde, je otevření tuzemského
trhu cizího státu ekonomickým aktivitám plynoucím ze zahraničí. Je tedy zjevné, že např.
vyšší daňové sazby aplikované na daňové nerezidenty oproti rezidentům mohou prvně
jmenované odradit od zahájení činnosti zaměstnance nebo od usazení v cizím členském státě
129

Pfeil W., Historische Vorbilder und Entwicklung des Rechtsbegriffs der „Vier Grundfreiheiten“ im
Europäischen Gemeinschaftsrecht, 1998, str. 45 a násl.
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Rozsudek ESD ze dne 28.01.1992 ve věci C-204/90, Bachmann, bod 9
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(státu zdroje příjmu)136. Totéž přirozeně platí kupř. i pro nemožnost odečtení nákladů
nezbytných pro dosažení příjmu u daňových nerezidentů, zatímco rezidenti tuto možnost
mají137.

Jednou z klíčových otázek týkající se provádění srovnávání různých subjektů v oblasti
přímých daní je tudíž srovnání postavení daňových rezidentů138 a nerezidentů139. Rozdíly v
zacházení založené na daňové rezidenci jsou v zásadě způsobilé mít za následek vznik
nepřímé diskriminace na základě státní příslušnosti vzhledem k tomu, že daňoví nerezidenti
jsou zpravidla státními příslušníky jiného členského státu. Zdálo by se tedy, že i když zde
určitý stát navazuje na jiné kritérium než je státní příslušnost, vede tento přístup v konečném
důsledku ke vzniku diskriminace. Jestliže tedy členský stát zakotvuje rozdílné zacházení
daňových rezidentů a nerezidentů, určité tření se základními svobodami EU je nevyhnutelné.

Obecně platí, že pokud jde o přímé zdanění, situace rezidentů a nerezidentů v daném
členském státě nejsou zpravidla srovnatelné, protože vykazují objektivní rozdíly jak
z hlediska zdroje příjmů, tak z hlediska jejich osobní daňové schopnosti nebo osobní
a rodinné situace140. Z tohoto důvodu nemůže dojít k diskriminaci, jelikož rozdílné zacházení
se neaplikuje na objektivně srovnatelné situace. ESD ve své judikatorní činnosti nicméně
definoval několik skupin případů, v nichž je postavení daňových rezidentů a nerezidentů
shodné a rozdílné zacházení s nimi má tudíž za následek vznik diskriminace.

(i)

V této souvislosti je třeba především připomenout doktrínu vyvinutou ESD v rozsudku
Schumacker a následně potvrzenou např. v rozsudku Gschwind141, Wallentin142 nebo
Lakebrink143, dle níž se situace rezidentů a nerezidentů stává srovnatelnou ve chvíli,
kdy nerezident pobírá ve státě své rezidence pouze nevýznamnou část svých příjmů a
naopak veškeré nebo téměř veškeré své příjmy získává z činností uskutečňovaných ve
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Rozsudek ESD ze dne 29.04.1999 ve věci C-311/97, Royal Bank of Scotland, bod 24 a básl.
Rozsudek ESD ze dne 12.06.2003 ve věci C-234/01, Gerritse, bod 27 a násl.
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území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje. Právnická osoba je dle § 17 ZDP českým rezidentem, pokud má
na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je
řízena. Čeští daňoví rezidenti mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na
území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
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státě svého zaměstnání, což má za následek, že stát jeho daňové rezidence není
schopen poskytovat mu daňové výhody vyplývající z jeho rodinných a osobních
poměrů (bod 36 rozsudku Schumacker). Je sice pravdou, že nerezidentova schopnost
platit daň, daná jednak souhrnem jeho veškerých příjmů a dále jeho osobní a rodinnou
situací, se daleko lépe zjišťuje ve státě, v němž se nachází centrum jeho osobních a
finančních zájmů a v souladu s tím mezinárodní daňové právo a v této souvislosti
obzvláště modelová smlouva OECD o zamezení dvojího zdanění v zásadě uznává, že
celkové zdanění poplatníka, berouce v úvahu jeho osobní a rodinné poměry, je věcí
státu rezidence. Pobírá-li však rezident určitého státu veškerý svůj příjem nebo
alespoň jeho podstatnou část v jiném státě, vyžaduje princip nediskriminace a rovného
zacházení vyplývající z práva Společenství, aby osobní a rodinné poměry poplatníka
byly vzaty v potaz ve státě jeho zaměstnání, tedy ve státě, v němž tato osoba není
rezidentem144. Tyto poměry přitom musí být zohledněny naprosto stejným způsobem
jako u rezidentů a rovněž dávky vyplácené na základě takového zohlednění se u
rezidentů a nerezidentů v tomto konkrétním případě nesmí lišit. ESD dospívá
k závěru, že za takové situace neexistuje důvod ospravedlňující eventuelní rozdíl v
zacházení mezi těmito osobami.

Co se rozumí pojmem veškeré nebo téměř veškeré příjmy bylo předmětem sporů.
Evropská Komise původně stanovila tuto hranici ve výši 75% všech příjmů.145 ESD
však následně v rozsudku Gschwind určil, že tato hranice činí 90% všech příjmů. V
rozsudku D.146 pak byla koncepce rozsudku Schumacker uplatňovaná v oblasti
volného pohybu osob rozšířena i na oblast majetkových daní a potažmo volného
pohybu kapitálu. Rozsudkem ve věci Conijn147 byla tato koncepce poprvé nepřímo
aplikována i v oblasti svobody usazování. Konečně shora citovaným rozsudkem ve
věci Lakebrink rozšířil ESD dosah své judikatury vycházející z výše uvedeného
rozsudku Schumacker na všechna daňová zvýhodnění spojená s daňovou schopností
nerezidenta, která nejsou přiznána ani v členském státě jeho daňové rezidence, ani
v členském státě, kde je zaměstnán, přičemž tuto daňovou schopnost je třeba
kvalifikovat jako součást osobní situace nerezidenta ve smyslu výše uvedeného
144
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rozsudku Schumacker. V této souvislosti je třeba připomenout, že koncepce
vyplývající z rozsudku Schumacker byla implementována i do českého právního řádu
ustanovením § 15 odst. 9, 35 ba odst. 2 a 35c odst. 5 zákona o daních z příjmů.

Z judikatury ESD pak vyplývá, že mimo oblast působnosti případu Schumacker je
členský stát povinen svým daňovým rezidentům poskytovat daňové výhody
podmíněné jejich osobním a rodinným postavením v plném rozsahu, i když v tomto
státě dosahují pouze část svého příjmu. Naopak daňovým nerezidentům s totožným
podílem příjmů v tuzemsku mohou být tyto výhody zcela odepřeny, přičemž stát
rezidence je naopak povinen k jejich plnému zohlednění148.

(ii)

Dále je potřebné zmínit problematiku odpočtu výdajů na dosažení příjmů, které mají
přímou souvislost s činností vykonávanou nerezidentem v členském státě a kterou je
tam dosahováno zdanitelných příjmů. V rozsudku Gerritse149 v souvislosti s volným
pohybem služeb ESD konstatoval, že pro zohlednění takových výdajů se rezidenti
a nerezidenti nacházejí ve srovnatelné situaci. Jestliže tedy členský stát poskytne
rezidentům možnost odečíst dotčené výdaje, nemůže v zásadě jejich zohlednění
vyloučit u nerezidentů150. Naproti tomu komunitární právo nebrání vnitrostátní právní
úpravě, podle níž jsou při postupu k provedení srážky daně odečteny pouze výdaje na
dosažení příjmu, které mají přímou spojitost s činností, ze které plynou zdanitelné
příjmy, vykonávanou ve členském státě, kde byly služby poskytnuty151.

(iii)

V souvislosti s uplatněním svobody usazování ESD konstatoval v rozsudku Saint
Gobain152, že ohledně některých výhod plynoucích ze smluv o zamezení dvojího
zdanění jsou společnosti – rezidenti SRN a společnosti se sídlem v jiném členském
státě majícími organizační složku se sídlem v SRN v objektivně srovnatelné situaci.

(iv)

V rozsudku Asscher153 byla dle ESD situace rezidentů a nerezidentů srovnatelná
s ohledem na progresivitu daňových sazeb, pročež rozdílné daňové sazby uplatněné na
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rezidenty a nerezidenty podnikající ve stejném rozsahu v jednom členském státě
představuje neospravedlnitelné porušení svobody usazování dle čl. 43 SES. K
totožnému závěru, ovšem s ohledem na rozdílné daňové sazby aplikované z jedné
strany na společnosti a ze strany druhé na organizační složky zahraničních společností
- nerezidentů, dospěl ESD ve věci CLT-UFA154.

(v)

Ve věci Manninen155 týkající se finského systému daňového zápočtu dividend
vyplacených společnostem, které jsou rezidenty ve Finsku ESD uvedl, že tyto finské
společnosti jsou ve srovnatelné situaci, pokud jde o místo, kde je jejich kapitál
investován, konkrétně se jednalo o jejich postavení jakožto pasivních příjemců
dividend vyplácených jejich dceřinými společnostmi, ať už jsou tyto rezidenty Finska
nebo jiného členského státu. Z tohoto pohledu pak byla finská úprava, jež umožňovala
zápočet pouze dividend obdržených od dceřiných společností se sídlem ve Finsku,
v rozporu s ustanoveními SES o volném pohybu kapitálu. Závěr o srovnatelnosti
situací s ohledem na místo, kde je kapitál investován a odkud proudí dividendy, byl
ESD potvrzen ve věci Keller Holding156, kde šlo o německou úpravu možnosti odečíst
výdaje na nabytí podílu na dceřiné společnosti v rozsahu, v němž mateřské společnosti
plynou dividendy od dceřiné společnosti její dceřiné společnosti. Německá úprava
umožňovala tento odpočet jen, pokud vnukovská společnost byla německým
rezidentem. Vzhledem k uplatnění rozdílného zacházení na srovnatelné situace byla
tato úprava označena jako odporující svobodě usazování.

(vi)

Ve věci Conijn157 s ohledem na možnost odečíst náklady na daňové poradenství jako
výjimečné výdaje, se daňoví poplatníci, kteří jsou rezidenty, a daňoví poplatníci, kteří
jsou nerezidenty, nacházejí dle ESD ve srovnatelné situaci a vnitrostátní ustanovení,
které odmítá možnost tohoto odpočtu nerezidentům, je omezením zakázaným ve
smyslu článku 43 SES.

(vii)

V oblasti týkající se zdanění nadací a jiných obecně prospěšných společností se ESD
v případu Stauffer158 musel zabývat otázkou, zda osvobození příjmů z pronájmu
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pobíraných na území SRN obecně prospěšnými nadacemi, které je poskytováno pouze
ve prospěch nadací, jež jsou daňovými rezidenty v SRN, zatímco nadacím
nerezidentům toto osvobození přiznáno není, je v souladu s volným pohybem kapitálu.
ESD v rámci zkoumání této otázky stanovil, že takto se odlišující nadace jsou pro
účely osvobození ve srovnatelné situaci.

(viii) Poslední důležitou skupinou případů, v nichž může být postavení rezidentů a
nerezidentů shodné159, je úprava srážkové daně na dividendy vyplácené do jiného
členského státu, jak vyplývá zejména z rozsudků ve věcech Amurta160 a Denkavit161.
ESD sice v bodu 37 rozsudku Amurta uvedl, že „v souvislosti s opatřeními
stanovenými členským státem za účelem zabránění řetězovému nebo ekonomickému
dvojímu zdanění zisku rozdělovaného společností-rezidentem nebo jeho zmírnění, se
akcionáři-rezidenti, kteří jsou příjemci dividend, nenacházejí nezbytně v situaci
srovnatelné se situací akcionářů, kteří jsou příjemci dividend a kteří jsou daňovými
rezidenty jiného členského státu.“ V bodech 38 a 39 však ESD tento svůj závěr
korigoval takto: „Avšak jakmile členský stát jednostranně nebo prostřednictvím
mezinárodních smluv podrobí dani z příjmu nejen akcionáře-rezidenty, ale rovněž
akcionáře-nerezidenty, pokud jde o dividendy, které obdrží od společnosti-rezidenta,
situace uvedených akcionářů-nerezidentů se blíží situaci akcionářů-rezidentů.
Nebezpečí řetězového zdanění nebo ekonomického dvojího zdanění je totiž nezávisle
na jakémkoli zdanění v jiném členském státě způsobeno samotným výkonem daňové
pravomoci tímto státem. V takovém případě, aby společnosti-nerezidenti, které jsou
příjemci dividend, nebyly vystaveny omezení volného pohybu kapitálu, které je
v zásadě zakázáno článkem 56 ES, musí stát, jehož rezidentem je rozdělující
společnost, dbát na to, aby se v souvislosti s mechanismem upraveným jeho
vnitrostátním právem za účelem zabránění řetězovému zdanění nebo ekonomickému
dvojímu zdanění nebo jeho zmírnění ve vztahu ke společnostem-akcionářům, které jsou
nerezidenty, uplatňovalo rovnocenné zacházení jako ve vztahu ke společnostemakcionářům, které jsou rezidenty.“
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3. Rozšíření na exportní situace: zákaz diskriminace státem původu
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, přímá i nepřímá diskriminace vyplývají ze
znevýhodňujícího nerovného zacházení srovnatelných situací hostitelským (cizím) státem na
základě zakázaného kritéria státní příslušnosti. Dalším krokem v judikatuře ESD162 nebyla
postihnuta diskriminace pouze cizím členským státem, nýbrž i státem původu ve vztahu k tzv.
exportním neboli „outbound“ situacím jeho „vlastních“ daňových poplatníků. Obvykle jde
v těchto "outbound" konstelacích o národní daňové předpisy, jež se vztahují pouze na daňové
rezidenty daného členského státu a rozlišují mezi čistě vnitrostátní a přeshraniční skutkovou
podstatou. Takové situace tedy nelze řešit odkazem na koncept rovného zacházení s tuzemci,
neboť zde nejde o srovnání tuzemců s cizozemci (jako v "inbound" situacích) nýbrž pouze
tuzemců navzájem v závislosti na charakteru hospodářské činnosti, kterou tito rozvíjejí.

V části literatury sice bývá zastáván názor, že tyto exportní situace představují
nediskriminující omezení základních svobod163, jelikož se však zde nenavazuje na kritérium
státní příslušnosti ani rezidence, přiklání se ESD spíše k závěru, že jde o diskriminační
omezení základních svobod EU164. Klíčový rozsudek pro tento závěr byl vydán ESD ve věci
Daily Mail165, kde šlo o požadavek souhlasu příslušného daňového úřadu s přemístěním sídla
britské společnosti do zahraničí. I když v tomto případě ESD rozhodl na základě argumentů
vyplývajících z práva společností, že se nejednalo o porušení svobody usazování, ESD
konstatoval, že je státu původu zakázáno „bránit usazování svých státních příslušníků nebo
společností založených podle jeho práva v jiném členském státě“166, neboť jinak by byla práva
garantovaná svobodou usazování zbavena svého smyslu.

I když tato formulace samotná se z hlediska dogmatického nezdá být příliš precizní, ESD
v pozdějších případech klasifikoval tato omezení svobody usazování státem původu jako
podléhající zákazu diskriminace a hovořil o nerovném zacházení, které nezbytně nutně
zahrnuje srovnávání vnitrostátních a přeshraničních situací167. Z tohoto pohledu se jeví
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zřejmým, že i případ Daily Mail spadá pod zákaz diskriminace, přičemž základem tohoto
zákazu bylo srovnání vnitrostátního a přeshraničního přemístění sídla168.

Poslední pochybnosti ohledně tohoto přístupu byly odstraněny rozsudky ESD ve věcech ICI,
Baars169, Bosal170 a Marks & Spencer171 týkajících se exportní neutrality usazování ("export
neutrality of establishment"). Všechny tyto případy se týkaly "outbound" situací, v nichž
mateřské společnosti zakládáním zahraničních společností dceřiných využívaly svého práva
na usazování dle čl. 43 ve spojení s čl. 48 SES, avšak byly předmětem znevýhodňujícího
daňového zacházení právě proto, že zahraniční dceřiné společnosti nebyly usazeny v
tuzemsku ani zde neměly žádné zdanitelné příjmy (např. prostřednictvím stálé provozovny).
ESD v těchto případech provádí srovnání těchto mateřských společností s těmi, které vlastnily
pouze tuzemské dceřiné společnosti. Zřetelný je tento postup ESD ve výše citovaném případě
ICI týkajícím se britského „consortium relief“, v němž ESD rozhodoval, zda čl. 43 SES
odporuje britské úpravě, která, v případě společností založených podle britského práva a
patřících do konsorcia, přes nějž kontrolují holdingovou společnost, jejímž prostřednictvím
tyto společnosti vykonávají svou svobodu usazování za účelem zakládání dceřiných
společností v jiných členských státech, činí určitou daňovou výhodu závislou na tom, že
podnikání holdingové společnosti spočívá zcela nebo hlavně v držení akcií na dceřiných
společnostech založených právě v tomto členském státě, tedy v Británii. ESD v bodu 24
tohoto rozsudku výslovně odkázal na nerovnost v zacházení, která je vytvořena návazností
britského daňového práva na místo usazení dceřiné společnosti, což neodpovídá zásadě
svobody usazování. Tato „outbound” perspektiva základních svobod se ovšem neomezuje
pouze na oblast svobody usazování, nýbrž na všechny základní svobody172. Rovněž se
vztahuje na všechny ekonomicky aktivní subjekty, tedy jak fyzické tak i právnické osoby.

Z ekonomické perspektivy jde ESD především o potlačení narušení volby ekonomických
subjektů, kteří hodlají využít celoevropský vnitřní trh a profitovat z něj. Aby bylo dosaženo
svobodné a neporušené alokace produktů a faktorů produkce, jež charakterizuje tento vnitřní
trh, ESD vyžaduje neutralitu v zacházení přeshraničních a čistě tuzemských situací. Jinými
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slovy je domovský stát povinen nečinit přeshraniční ekonomické aktivity obtížnějšími než
čistě domácí, jelikož taková opatření by potenciální účastníky trhu (zaměstnance, osoby
samostatně výdělečně činné, poskytovatele služeb, investory etc.) přiměly k tomu „zůstat
doma“. Takový přístup by naproti zachoval existenci izolovaných domácích trhů a měl by
škodlivé důsledky pro vývoj jednotného celoevropského vnitřního trhu173. V souladu s tím
ESD konstantně stanoví, že „podle ustálené judikatury, i když podle svého znění směřují
ustanovení SES týkající se svobody usazování k zajištění práva na vnitrostátní zacházení
v hostitelském členském státě, brání mimoto rovněž tomu, aby členský stát původu bránil
některému ze svých státních příslušníků nebo společnosti založené podle jeho právní úpravy
v usazení v jiném členském státě“174.

Kruh započatý rozsudkem Daily Mail se uzavírá rozsudkem ve věci Hughes de Lasteyrie du
Saillant175, týkajícím se problematiky tzv. „exit taxation“176 u fyzické osoby, tedy zdanění
příjmů členským státem při a právě jen z důvodu přemístění bydliště z tohoto členského
státu177. Podstatou tohoto případu byl postup Francie, která podrobovala kapitálové výnosy
zdanění k okamžiku přemístění bydliště dotčené fyzické osoby z Francie do jiného členského
státu. Osoba dotčená tímto řízením tak učinila a přestěhovala se do Belgie, která kapitálové
výnosy nedaní. Jak argumentoval nejen pan de Lasteyrie, ale i Komise, představuje toto
latentní zdanění zisků porušení svobody usazování vycházeje přitom ze srovnání postavení
poplatníka přemísťujícího své bydliště do zahraničí a poplatníka zůstávajícího ve Francii. Jak
konstatuje ESD v bodu 46 tohoto rozsudku, „poplatník chtějící přemístit své bydliště mimo
území Francie je při výkonu svobody usazování dle čl. 43 SES podroben nevýhodnému
zacházení ve srovnání s osobou, jež si ponechá své bydliště ve Francii. Tento poplatník je
tudíž pouze z důvodu takového přemístění povinen k dani z příjmu, který ještě nebyl
realizován a který tato osoba ještě nemá k dispozici, zatímco, kdyby zůstal ve Francii, zvýšení
hodnoty akcií by se stalo předmětem daně z příjmu jedině tehdy a pouze v rozsahu, v němž by
byl skutečně realizován. Tento rozdíl v zacházení ohledně zdanění kapitálových výnosů, jenž
je způsobilý mít závažný dopad na majetek poplatníka chtějícího přemístit své sídlo mimo
Francii, je způsobilý odradit poplatníka od takového přemístění.“ Aspekty ospravedlnění
173
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v tomto případě zejména s ohledem na prevenci daňových úniků, kterými se ESD také
zabýval, budou pojednány později v kapitole týkající se ospravedlnění porušení základních
svobod.

Souhrnně lze tedy konstatovat, že ESD ve své ustálené judikatuře nezakazuje pouze přímou
nebo nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti, nýbrž všeobecně jakékoli
neospravedlnitelné nevýhodné zacházení přeshraničního hospodářského styku oproti
srovnatelnému vnitrostátnímu postupu, a sice nezávisle na tom, ve kterém státě toto
diskriminující opatření bylo učiněno. Jak konstatuje generální advokát Léger “členským
státům je tak v oblasti daní zakázáno uplatňovat u daňových poplatníků, kteří odcházejí
vykonávat hospodářskou činnost do jiného členského státu buď jako zaměstnanci nebo jako
samostatně výdělečně činné osoby za účelem poskytování služeb nebo v rámci svobody
usazování, nevýhodné zacházení oproti zacházení, které by se na ně vztahovalo, pokud by
vykonávali své činnosti na vnitrostátním území.“178

ESD postupně vyvinul základní svobody v jejich nediskriminačním rozsahu přes zákaz
znevýhodnění zahraničních státních příslušníků na základě srovnání ad personam k mnohem
šíře pojatému zákazu přeshraničních hospodářských činností

oproti

srovnatelným

(hypotetickým) činnostem čistě vnitrostátním na základě srovnání ad rem179. Podezřelé
z diskriminace jsou takto v podstatě všechna horší postavení přeshraničních aktivit, jež
vyplývají z rozdílů na základě cizí státní příslušnosti nebo rezidence popř. zahraničního místa
investice nebo činnosti. Tím není jen rozšířeno tradiční jádro příkazu rovného zacházení
s tuzemci, pokud jde o "inbound" situace, nýbrž pro "outbound" situace je rovněž ohledně
státu původu doplněn zákaz znevýhodnění zahraničních aktivit oproti srovnatelným aktivitám
domácím. Jde-li o právní dogmatiku, ESD pokládá základní svobody v daňovém kontextu jak
pro stát cizí tak i pro stát původu za diskriminaci. Ohledně cizího státu se srovnává, zda
hospodářská transakce směřující do takového členského státu není znevýhodněna oproti čistě
vnitrostátním srovnatelným transakcím. Naproti tomu se v případě státu původu zkoumá
eventuelní horší postavení „odcházejících“ hospodářských aktivit oproti aktivitám čistě
tuzemským. Přímá nebo nepřímá diskriminace se přitom ukazují být pouze podskupinami
širokého konceptu zákazu diskriminace vyplývajícího z práva Společenství.
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Stanovisko gen. advokáta Légera ze dne 30.06.2005 ve věci C-513/03, van Hilten-van der Heijden, bod 71
Srovnej např. Brosens L., Thin Capitalisation and EU Law, EC Tax Review (04/2004), str. 188 a násl.;
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4. One nebo two country approach při posuzování existence diskriminace
ESD zatím při analyzování existence diskriminace nebyl příliš konsekventní s ohledem na to,
zda je v tomto ohledu třeba zkoumat úpravu pouze jednoho státu a aplikovat tzv. "one country
approach", tedy posuzovat daňové zacházení pouze v jednom státě nebo je potřeba posuzovat
kombinované působení obou dotčených států („two country approach“). Prvně jmenovaný
přístup ESD zvolil např. ve věci Kerckhaert a Morres180, kde Belgie aplikovala na domácí i
zahraniční dividendy jednotnou sazbu daně z příjmů, avšak dividendy zahraniční byly celkově
předmětem vyššího zatížení, neboť podléhaly i srážkové dani ve Francii. ESD uvedl, že
belgická úprava je v souladu s ustanoveními o volném pohybu kapitálu, neboť nezavádí žádné
rozlišení mezi dividendami společností usazených v Belgii a dividendami společností
usazených v jiném členském státě. Dle ESD základní svobody nemohou vést k nápravě
situace, pokud nepříznivé následky vyplývají ze souběžného výkonu daňových pravomocí
dvěma členskými státy.

Naopak v jiných věcech, zejména ve výše popsané doktríně vyplývající z rozsudku
Schumacker, ESD zkoumá postavení daňového poplatníka nejen ve státě, v němž tato osoba
dosahuje většiny svých příjmů, ale i ve státě, v němž je rezidentem, čímž otevírá cestu ke
zkoumání, zda diskriminační účinky daňového opatření jednoho členského státu nejsou
odstraněny daňovými opatřeními druhého členského státu. Takto ESD postupoval i ve věci
Marks & Spencer, kde šlo o otázku, zda ustanovení SES garantující svobodu usazování brání
právním předpisům členského státu, které vylučují možnost, aby mateřská společnost –
britský rezident mohla ze svého zdanitelného zisku odečíst ztráty vzniklé její dceřiné
společnosti se sídlem na území jiného členského státu, zatímco tyto právní předpisy takovou
možnost přiznávají, pokud se jedná o ztráty vzniklé v dceřiné společnosti – rezidentu Velké
Británie. ESD v tomto případě zkoumal působení národního práva v obou dotčených státech a
uzavřel, že takové odečtení ztrát v jiném členském státě je možné jen, jsou-li ztráty dosažené
dceřinými společnostmi v zahraničí konečné.
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Rozsudek ESD ze dne 14.11.2006 ve věci C-513/04, Kerckhaert a Morres, bod 20
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Dle mého názoru je v tomto směru nutno rozlišovat dvě základní situace181:

(i)

Jednak půjde o situaci, kdy jeden členský stát skutečně diskriminuje, ale diskriminace
může být kompenzována působením daňových předpisů druhého dotčeného členského
státu. Tímto problémem se zabýval ESD ve věci Amurta182, kde dividendy vyplácené
nizozemskou společností jiné nizozemské společnosti byly osvobozeny od daně,
zatímco takové dividendy vyplácené společnosti usazené v Portugalsku byly
předmětem srážkové daně ve výši 25%. ESD nejprve uvedl, že toto vyšší zdanění
dividend plynoucích do zahraničí je v rozporu s ustanoveními SES o volném pohybu
kapitálu. Pokud jde však o otázku, zda toto rozlišování čistě vnitrostátních a
přeshraničních transferů může být odstraněno možností započtení nizozemské
srážkové daně oproti korporační dani příjemce dividendy v Portugalsku, ESD důsledně
rozlišil mezi účinky čistě vnitrostátních předpisů na straně jedné a působením smlouvy
o zamezení dvojího zdanění na straně druhé.

K prvnímu možnému odstranění diskriminujícího nizozemského režimu ESD uvedl, že
Nizozemsko se nemůže spoléhat na jednostranně provedený a ve vnitrostátním právu
druhého státu obsažený závazek provést zápočet srážkové daně splatné v Nizozemsku.

Ohledně smluv o zamezení dvojího zdanění ESD výslovně konstatoval, že "nelze
vyloučit, že se členskému státu podaří zaručit dodržování povinností, které pro něj
vyplývají z SES, uzavřením úmluvy o zamezení dvojího zdanění s jiným členským
státem". ESD však současně vyžaduje, aby v daném případě bylo vyšší daňové
břemeno odstraněno v plném rozsahu tak, aby konečná daňová zátěž u přeshraniční
transakce byla totožná jako u transakce čistě vnitrostátní. Dle ESD je však věcí
národního soudu posoudit, zda smlouva o zamezení dvojího zdanění neutralizuje
omezení volného pohybu kapitálu způsobeného čistě vnitrostátním nizozemským
opatřením. V tomto ohledu se přístup ESD ve věci Amurta183 nejeví jako zcela
vstřícný vůči právu Společenství. V praxi totiž bude v každém jednotlivém případě
třeba zkoumat, zda k neutralizaci nizozemské daně v Portugalsku skutečně došlo.
181

Obdobně i Vanistendael F., In Defence of the European Court of Justice, Bulletin for International Taxation
(03/2008), str. 90 a násl.
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Rozsudek ESD ze dne 08.11.2007 ve věci C-379/05, Amurta
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Blíže k tomu i Mkrtchyan T., The Compatibility of the Czech Participation Exemption with EC Law,
European Taxation (08/2008), str. 413 a násl.
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Navíc až do okamžiku podání daňového přiznání příjemce dividend v Portugalsku
nebude jasné, zda výše uvedený zápočet vůbec bude moci být uplatněn. Kromě toho
pokud společnost, která je příjemcem dividendy, utrpí ztrátu nebo nedosáhne
dostatečného zisku v příslušném daňovém období, uplatnění zápočtu bude zcela
vyloučeno nebo omezeno. Je zjevné, že v každém případě takto budou v rámci
přeshraničních transakcí vznikat podstatné nevýhody pro hotovostní tok ("cash-flow
disadvantages"), neboť zatímco u vnitrostátní transakce nebude daň zaplacena vůbec,
u transakce přeshraniční bude odvedena srážková daň a tato daň se do majetkové sféry
příjemce dividend dostane v důsledku započtení teprve za několik měsíců či dokonce
let. Teoreticky se tedy ESD přiklání k aplikaci tzv. "one country approach", neboť
považuje smlouvy o zamezení dvojího zdanění za součást národního práva členských
států a naopak zakazuje přihlížet k vnitrostátním opatřením jiných členských států
dotčených danou transakcí, v konečném důsledku bude nicméně potřebné zkoumat
praktické konsekvence smluv o zamezení dvojího zdanění ve druhém dotčeném státu.

Jinou pozici z hlediska komunitárního práva zaujal Soudní dvůr ESVO, který vykládá
ustanovení Dohody o ESVO obdobně jako ESD SES, a který ve věci Fokus Bank184
uvedl, že stát zdroje dividend nemůže ospravedlnit porušení Dohody o ESVO s
poukazem na to, že negativní důsledky jeho diskriminace jsou kompenzovány
příznivým daňovým režimem ve státě rezidence příjemce dividend včetně daňově
výhodného působení smluv o zamezení dvojího zdanění.

(ii)

Druhým případem jsou situace, kdy je s přeshraničním tokem práce, příjmu nebo
kapitálu skutečně nakládáno méně příznivě, avšak nevýhoda vyplývá z paralelního a
nediskriminačního výkonu daňových pravomocí dvěma členskými státy. Zde se jedná
o problematiku tzv. kvaziomezení, které není možno považovat za opatření v rozporu
s právem Společenství (blíže k tomu v následující kapitole).
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Rozsudek Soudního dvora ESVO ze dne 23.11.2004 ve věci E 1/04, Fokus Bank
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III. Oblast ochrany základních svobod v jejich volnostním
vymezení (zákaz omezování) a jejich možná relevance pro oblast
přímých daní

1. Koncepční poznámky na úvod
Na rozdíl od výše uvedeného pojetí zákazu diskriminace musí být prvek zákazu omezování (v
širším smyslu) chápán jako právo na svobodu. Jedná se tedy o absolutní koncept185, který
existuje autonomně, což znamená, že je nezávislý na zacházení s jinými situacemi.
Nevyžaduje proto tertium comparationis a může být aplikován na přeshraniční situace bez
toho, aby se bralo v úvahu nakládání s (hypotetickou) čistě vnitrostátní transakcí. Pro lepší
pochopení přístupu ESD k čistě nediskriminačním omezením je nutno nejprve znovu
připomenout, že rozhodnutí založených na omezeních v úzkém slova smyslu není tolik, kolik
by se zdálo. Značné množství rozsudků operujících s pojmem „omezení“ se ve skutečnosti
zabývalo diskriminujícími národními opatřeními. Pokud jde o skutečná omezení, jedná se
v podstatě pouze o tzv. překážky přístupu na trh, jež jsou utvářeny dvěma skupinami případů.
Především jde o překrývající se národní opatření, jež vytvářejí dvojí břemeno kladené na
přeshraniční transakce. Zadruhé je třeba zmínit národní pravidla, která právně nebo ve
faktickém důsledku činí výkon činností chráněných některou ze základních svobod extrémně
obtížným, pokud ne nemožným.

Je zjevné, že cílem základních svobod EU je odstranění přístupových překážek, i když
dotčený národní předpis nemá za následek žádné diskriminační nerovné zacházení. Jednotlivé
subjekty podílející se na přeshraničních aktivitách totiž nejenže usilují o rovné zacházení,
nýbrž i o odstranění překážek pro provádění těchto aktivit. Antidiskriminační elementy
základních svobod a na druhé straně jejich část směřující k odstranění omezení volného
pohybu působí tudíž zcela odlišně. Trefně to vyjádřil jeden z význačných odborníků v oblasti
práva EU a přímých daní, profesor Vanistendael186, když konstatoval, že „obecná koncepce
zákazu omezení vyplývající z SES nahlíží na vnitřní trh EU jako na obří kulečníkový stůl, na
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Cordewener A., v Vanistendael, F., EU freedoms and taxation: EATLP Congress, Paris 3-5 June 2004 /
editor, Frans Vanistendael, Amsterdam 2006, str. 26 a násl.
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Profesor na Katolické univerzitě v belgické Lovani
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němž všechny koule symbolizující různé ekonomické aktivity plynou hladce z jednoho rohu do
druhého. V antidiskriminačním přístupu je dostatečné, pokud každý hráč může hrát za
stejných podmínek na různých stolech. V přístupu směřujícím k zákazu omezení v úzkém slova
smyslu (nediskriminační zákaz omezení) hrají všichni hráči z různých rohů stejného
kulečníkového stolu.“187

2. (R)Evoluce v judikatuře ESD: od rozsudků Dassonville a Cassis de Dijon
k rozsudkům Säger, Gebhard a Bosman
Po mnoho desetiletí panoval názor, že oblasti působnosti volného pohybu zboží podle čl. 28
SES na straně jedné a ostatních základních svobod, v té době zejména volného pohybu
pracovníků, svobody usazování a svobody poskytování služeb188, by měly být posuzován
rozdílně. Čl. 28 SES byl posuzován jako dalekosáhlý zákaz vnitrostátních opatření, která jsou
"způsobilá přímo nebo nepřímo, skutečně nebo potenciálně narušit obchod uvnitř
Společenství"189. Poměrně dlouho však zůstávala spornou otázka, zda rovněž čl. 39, 43 a 49
SES zahrnují vedle zákazu diskriminace i takto rozsáhlý zákaz omezování vyplývající z
judikatury obsažené ve slavných rozsudcích Dassonville a Cassis de Dijon190. Ačkoli
judikatura ESD již dříve naznačovala tento závěr191, ESD se k této otázce postavil kladně
teprve na počátku 90. let minulého století v případu Säger192 týkajícího se volného pohybu
služeb, Gebhard193 ohledně svobody usazování a konečně Bosman194 v oblasti volného
pohybu pracovních sil. Z této judikatury vyplývá zásada, dle níž "národní opatření, jež brání
výkonu základních svobod garantovaných SES nebo tento výkon činí méně atraktivním", jsou
v souladu s ustanoveními SES o základních svobodách pouze, jsou-li ospravedlnitelná195.
V současné době již není diskusí o tom, že podobně jako v oblasti zákazu diskriminace se tato
zásada vztahuje jak na stát určení, tedy na "inbound" situace, tak i na stát původu, tedy
187

Vanistendael F., The compatibility of the basic economic freedoms with the sovereign national tax systems of
the Member States, EC Tax Review (03/2003), str. 136 a násl.
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"outbound" neboli exportní situace. Na druhou stranu je třeba přiznat, že rozsah a uplatnění
tohoto výkladu základních svobod, jak je patrné např. z rozsudku Keck196, je stále poměrně
nejasné a v oblasti daňového práva doposud nezískalo na přílišném významu, jak bude
vysvětleno podrobněji níže.

Z výše uvedené formulace ESD použité např. v rozsudku Gebhard zjevně vyplývá, že
klíčovým bodem v diskusi ohledně omezujících národních opatření již není otázka „zda“,
pokud jde o samotnou existenci omezení, nýbrž „jak“ ohledně způsobu jeho uplatnění a v
konečném důsledku ohledně míry narušení přeshraničních transakcí. Jinými slovy je důležité
stanovit, jak podstatné musí být narušení základních svobod vyplývající z národního práva,
aby vyvolalo ochranu prostřednictvím SES. Není pochybnost o tom, že čím níže je nastavena
hranice, při níž nastává narušení základních svobod, tím dále a hlouběji bude evropské právo
zasahovat do jednotlivých oblastí národního práva, právo daňové nevyjímaje197. To by
nevyhnutelně vedlo k pronikavému nárůstu konfliktů mezi základními svobodami na straně
jedné a národními pravidly na straně druhé s tím, že vzhledem k přednosti komunitárního
práva a poměrně přísných standardům aplikovaným ESD s ohledem na ospravedlnění a jeho
přiměřenost by tlak na národní právo dramaticky stoupnul. A skutečně, bezmyšlenkovitá
aplikace staré "formule Dassonville“ či výslovné znění "formule Gebhard“ by vedly k závěru,
že téměř každé národní opatření vzhledem k jeho pouhé odlišnosti od norem platných v jiných
členských státech by mohlo být charakterizováno jako „omezení“ ekonomického volného
pohybu. Z tohoto úhlu pohledu má otázka výkladu základních svobod jako zákazu
nediskriminačních omezení rovněž významnou ústavněprávní dimenzi, jelikož zahrnuje i
otázku rozsahu, v němž zůstávají národní právní předpisy nedotčeny právem ES. Dovedeno
ad absurdum by totiž v oblasti přímých daní i samotná existence zdanění měla za následek
nezbytnost jejího zkoumání z hlediska souladu s evropským právem. Dotčena tímto přístupem
je přirozeně i problematika mezinárodního dvojího zdanění198. V tomto směru je vhodné si
připomenout závěr britského odvolacího soudu z britského rozsudku R v. Commissioners of
Inland Revenue ex parte Professional Contractor’s Group199, dle níž neutrální
nediskriminační opatření se nedotýká základních svobod, ledaže má přímý a evidentní efekt
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na určité právo, které je uplatňováno, přičemž nepřímý a sporný vliv nebo tendence nejsou
dostačující.
V tomto světle je třeba rovněž nahlížet i na rozsudek Keck200, který představuje kompromis
mezi potřebou plné integrace vnitřního trhu EU a respektováním kompetencí členských států,
jež nemohou padnout za oběť všeobjímající deregulaci. Výklad čl. 28 SES pozměněný
rozsudkem Keck rozlišuje mezi opatřeními vázanými na výrobek na straně jedné (např. forma,
velikost, hmotnost, složení, balení etc.) a prodejními modalitami (např. otevírací doba,
omezení reklamy atd.) na straně druhé. Prodejní modality, které se podle ESD uplatňují
nediskriminačně, nejsou způsobilé „přímo nebo nepřímo, skutečně nebo potenciálně
omezovat obchod mezi členskými státy“. Naproti tomu jsou opatření vázaná na výrobek
("product requirements") způsobilá „zabránit či zhoršit přístup na trh členského státu“, i
když nerozlišují mezi domácími a zahraničními výrobky. ESD jde v tomto na první pohled
poměrně nejasném rozlišování o zjemnění "formule Dassonville", kdy pro prodejní modality
platí pouze zákaz diskriminace, zatímco ohledně druhé kategorie opatření se uplatní nejen
zákaz diskriminace, ale i zákaz omezování. Ačkoli rozsudek Keck byl pro své poměrně chudé
odůvodnění dosti kritizován201, lze z jeho podstaty odvodit poměrně hodně i ve vztahu
k použití zákazu omezování rovněž s ohledem na ostatní základní svobody. To platí i přesto,
že analogie mezi volným pohybem zboží a ostatními základními svobodami není tak
dokonalá, aby umožňovala úplný přenos závěrů rozsudku Keck vztahující se specificky na
proces výroby a distribuce zboží na ostatní základní svobody. Osoby nejsou zbožím či
výrobky a proces migrace za účelem zaměstnání nebo podnikání v zahraničí (včetně přípravy
na to) nemůže být takto jednoduše rozdělen mezi etapu (hromadné) výroby a následného
prodeje spojeného s marketingem. Formální rozlišování mezi opatřeními vázanými na
výrobek a prodejními modalitami je tudíž mnohem méně významné než důvody, jež vedly
k přijetí této koncepce, a jimiž bylo identifikovat okolnosti, za kterých různé typy norem mají
totožný nežádoucí efekt, tedy ovlivňování přístupu na trh. Význam přístupu na trh pro použití
zákazu nediskriminačních omezení se nyní již nalézá i v judikatuře ESD k ostatním základním
svobodám. Ve vztahu k volnému pohybu služeb lze uvést např. rozsudek Alpine
Investments202. Ve výše zmíněném rozsudku Bosman v souvislosti s volným pohybem
pracovních sil ESD konstatoval, že bez rozdílu působící ustanovení, která brání státním
200
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příslušníkům určitého členského státu nebo je odrazují od toho, aby opustili svůj stát původu a
uplatnili své právo volného pohybu, představují porušení této svobody tehdy, pokud ovlivňují
přístup zaměstnanců na pracovní trh. Ohledně volného pohybu kapitálu je možno
připomenout rozsudek ve věci Komise v. Španělsko203 týkající se tzv. zlatých akcií.

S přihlédnutím k cílům Společenství stanoveným mimo jiné i v čl. 3 odst. 1 písm. c) a g) SES,
tedy vytvoření vnitřního trhu a zajištění nenarušené hospodářské soutěže na něm, jakož i na
druhé straně k stále ještě rozdělenému vnitřnímu trhu na jednotlivé dílčí národní trhy se jako
rozhodující perspektiva pro použití principu zákazu omezování základních svobod jeví
vytvoření přístupu na cizí trh. Základní otázkou vždy musí být, zda dotčené národní opatření
má za následek rozdělení vnitřního trhu EU do několika národních trhů a faktory určující
odpověď na tuto otázku by měly být primárně ekonomické. Jde tedy o to, zda národní
opatření uzavře národní trh vytvořením „bariéry vstupu“ (nebo výstupu). V tomto ohledu je
nutno

na

povinnosti

členských

států

nahlížet

v úzké

paralele

k povinnostem

soukromoprávních subjektů dle všeobecné normy práva hospodářské soutěže dle čl. 81
SES204.

3. Klasifikace jednotlivých způsobů omezení
Teorie205 rozlišuje dvě základní kategorie národních opatření porušujících základní svobody
EU, pokud jde o zákaz omezování v úzkém slova smyslu.

a) Absolutní překážka přístupu na trh

Nejprve se jedná o ustanovení, jež pouze vzhledem ke své existenci a úzké souvislosti
s dotčenými ekonomickými transakcemi způsobují absolutní překážku („absolute burden“)
vzniku přeshraniční ekonomické transakce. Účastník trhu je vystaven nediskriminačnímu
regulačnímu režimu jediného členského státu. V teorii bývají tyto úpravy někdy označovány

203
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také jako tzv. „even handed rules“206 nebo neutrální normy207. Typickým příkladem je zákaz
tzv. „cold callingu“ ve výše uvedeném rozsudku Alpine Investment. Dalším příkladem jsou
tzv. „single practice rules“ vztahující se k příslušníkům svobodných povolání a zakazujícím
jim mít více míst usazení208. Konečně je možno uvést rozsudek Bosman, kde dotčená
přestupová pravidla sice neznemožňovala v plném rozsahu přestup k jinému zaměstnavateli,
nicméně vytvářela závažnou překážku odchodu z pracovního trhu jednoho členského státu a
vstupu na trh jiný.

b) Narušení přístupu na trh dvojími překážkami (dvěma členskými státy)

Druhou kategorií nediskriminačních omezení volného pohybu jsou situace, kdy zakázané
překážky vznikaly ze souhry dvou právních řádů, kdy na základě neharmonizované
koexistence těchto systémů ovlivňují nediskriminační ustanovení právního řádu jednoho
z dotčených členských států nestejným způsobem vnitrostátní a přeshraniční situace.
Specifický význam této skupiny případů spočívá v konstelacích, v nichž je určitý subjekt
podroben dvojitému právnímu režimu: tyto dvojí překážky („double burdens“)209 stanovené
jak státem původem tak i státem cizím vznikají ze současného výkonu pravomocí obou
členských států a ztěžují takto přeshraniční hospodářské aktivity. Z pohledu přístupu na trh je
nepochybně správné, když ESD zkoumá tyto překážky v rámci rozšířené aplikace zákazu
omezování základních svobod, zejména přihlédneme-li ke skutečnosti, že je v takovém
případě přístup na trh buď zcela znemožněn, nebo alespoň ztížen tím, že domovský stát
stanoví specifické předpoklady pro určitou hospodářskou činnost, které jsou již ve státě cizím,
do nějž tato hospodářská činnost směřuje, upraveny a v něm současně i splněny.

Ačkoli tyto dvojité překážky jsou v novější judikatuře ESD považovány jako příklady použití
zákazu omezování, může se zdát, že všechny tyto případy obsahují i prvek skryté či nepřímé
diskriminace. Tak ostatně judikoval i ESD ve své starší judikatuře, např. v případech Webb210
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a Seco211. V pozdější judikatuře však ESD správně poukazuje, že při narušeních vznikajících
v důsledku koexistence dvou národních úprav nejde o zrovnoprávnění postavení s osobou již
usazenou v cizím státě, nýbrž o ulehčení či dokonce zbavení břemene vyžadovaného cizím
státem.

Koncept dvojitých překážek a s ním úzce související princip vzájemného uznávání se poprvé
objevil ve shora citovaném případu Cassis de Dijon týkajícím se volného pohybu zboží. Podle
německého práva byl pro ovocné likéry vyžadován obsah alkoholu ve výši 25%, což fakticky
znemožňovalo dovoz francouzských likérů vyrobených v souladu s francouzskými předpisy s
obsahem alkoholu od 15% do 20%. Základní problém tedy spočíval, jak již popsáno výše,
v ustanoveních cizího právního řádu, do nějž daný produkt směřoval, která bránila dovozu
zboží splňujícího požadavky státu svého původu. V mezidobí se problém dvojitých překážek
objevil i ve vztahu k volnému pohybu pracovních sil212, ke svobodě usazování např. ve výše
citovaném rozsudku Gebhard, jakož i k volnému pohybu služeb např. ve shora zmíněném
rozsudku Säger. Ve všech těchto případech ESD z hlediska nadměrné regulace nepovoluje,
aby od subjektu splňujícího požadavky právního řádu svého státu bylo vyžadováno splnění
veškerých podmínek stanovených státem cizím. Tento stát je tedy povinen zohlednit
požadavky již splněné ve státě původu dotčeného subjektu.

Z poslední doby stojí za zmínku judikatura ESD ohledně svobody usazování v oblasti
korporátně-právního uznávání společností státem, v němž se usiluje usadit společnost
založená podle právního řádu jiného členského státu EU. Z rozsudků Centros213,
Überseering214 a Inspire Art215 vyplývá, že korporátně-právní požadavky přijímajícího
členského státu nesmějí vést k neospravedlnitelnému omezení výkonu svobody usazování
přemísťující se společnosti.

4. Zákaz omezení v oblasti přímých daní zejména s ohledem na tzv.
kvaziomezení a disparity
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Je nepochybné, že přes značné právně-teoretické nejasnosti a především neostré vymezení
hraničních situací nabyl přístup založený na zákazu omezování ("restriction based approach")
v mimodaňové oblasti značného významu.

Naproti tomu jsou příklady použití nediskriminačního omezení základních svobod
v daňových případech velice řídké. Doposud jediným daňově právním příkladem aplikace
konceptu „dvojitých překážek“ ESD je případ Futura216. Podle lucemburského práva bylo
možno převést daňovou ztrátu pouze, pokud dotčený subjekt vedl v roce vzniku ztráty řádné
účetní knihy a své účetnictví v Lucembursku uchovával. Tato úprava se použila bez ohledu na
státní příslušnost či sídlo dotčeného plátce daně. To ovšem vedlo k tomu, že společnost
neusazená v Lucembursku, která by chtěla přenést ztráty ("loss carry-forward") vzniklé v její
lucemburské organizační složce, by musela vedle účetních knih vedených v souladu
s daňovým právem členského státu, v němž se nachází sídlo této společnosti, vést i oddělené
účetní knihy o činnostech své organizační složky podle práva státu, v němž se tato
organizační složka nachází. Tento požadavek, jenž se dotýká pouze společností se sídlem
v jiném členském státě, je dle ESD zásadně v rozporu s čl. 43 SES. Je ovšem třeba zdůraznit,
že ve věci Futura se nejednalo o hmotné daňové normy, nýbrž o dvojí překážku dle
procesního práva217.

Dosavadní „ušetření“ daňového práva lze z jedné strany vykládat tím, že ve vztazích
v mezinárodním daňovém právu218 se v důsledku inherentního rozlišování mezi vnitrostátními
a přeshraničními situacemi projevují principy práva Společenství vyplývající ze zákazu
diskriminace a všechny případy hmotného daňového práva doposud řešené ESD bylo lze řešit
právě na základě zásady zákazu diskriminace. Důvodem je skutečnost, že kritéria určující
pravomoc v oblasti přímého zdanění jsou založena buď na místě bydliště, sídla či místě
podnikání nebo na původu příjmů, což má za následek, že v zásadě všechna omezující
vnitrostátní opatření v oblasti přímého zdanění budou v praxi rovněž kvalifikována jako přímá
či nepřímá diskriminační opatření. V této souvislosti je možno připomenout okolnost
konstatovanou např. generálním advokátem Mischo ve věci Pfeiffer219, dle níž „nemůže,
zejména v oblasti dosud neharmonizovaných přímých daní dojít k situaci, kdy by členské státy
216
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byly povinny jako „naléhavý požadavek“ ospravedlnit právní předpisy jakéhokoli druhu, jako
např. výši daňových sazeb“.

Dalším, ještě podstatnějším důvodem neexistence nediskriminačních omezení základních
svobod v oblasti přímých daní je neprovedená harmonizace tohoto odvětví práva na
komunitární úrovni. Přímé zdanění v zásadě spadá do výlučné pravomoci členských států. Je
totiž dobře známo, že harmonizace právních předpisů v této oblasti je možná pouze na
základě článku 94 SES, který k jejich přijetí vyžaduje jednomyslné rozhodnutí Rady, a že se
právní předpisy Společenství v této oblasti vyskytují jen ojediněle. A právě v důsledku toho,
že si členské státy v oblasti přímých daní zachovaly takřka výlučnou pravomoc, pokud jde o
určení naprosté většiny daňově relevantních elementů, jako např. definice poplatníků, předmět
daně, daňový základ, sazba, příjmy osvobozené od daně, atd., vznikají z koexistence
vnitrostátních daňových systémů při přeshraniční ekonomické transakci nevyhnutelně
nejrůznější druhy nesouladů, rozdílů a odlišností, které nutně vedou ke vzniku překážek
přeshraničních aktivit, tzv. kvaziomezení. Navíc v případě vzniku překážek přeshraničních
ekonomických pohybů v důsledku paralelní existence různých daňových opatření v obou
dotčených státech nelze určit, který z dotčených členských států je zodpovědný za vzniklé
omezení a měl by tak učinit opatření k jeho odstranění220.

Je pravda, že obecně mohou tyto důsledky „omezovat“ podnikání v zahraničí. Použití pojmu
„omezení“ – ačkoli je takto užíván v judikatuře ESD – je ovšem v této souvislosti zavádějící.
Ve skutečnosti zde dochází k narušení hospodářské činnosti v důsledku existence různých
právních systémů vedle sebe. Teorie221 v tomto směru hovoří o tzv. kvaziomezeních222.
Takové narušení může být pro hospodářské subjekty v některých případech nevýhodné,
v jiných případech výhodné. Zatímco v prvním případě jsou tato narušení „omezující“, ve
druhém případě podněcují k usazování v zahraničí. Ačkoli se ESD zpravidla zabývá
kvaziomezeními vyplývajícími z takových narušení, je třeba mít na paměti, že existuje i druhá
strana mince – tedy případy, kdy vznikají zvláštní výhody pro usazování v zahraničí.
V posledně uvedeném případě se dotyčný daňový subjekt z logických důvodů zpravidla
nedovolává práva Společenství. Z příčin a povahy těchto kvaziomezení vyplývá, že mohou
220
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být odstraněna pouze zásahem zákonodárce Společenství, který zavede koherentní řešení na
úrovni celé Evropské unie, tedy daňový systém na úrovni celé EU. Při neexistenci takového
daňového režimu použitelného pro celou EU je tedy třeba mít za to, že taková kvaziomezení
nespadají do rozsahu působnosti základních svobod. Dodávám, že jakýkoli soudní zásah je
z povahy věci kasuistický a fragmentární. ESD by tedy měl být opatrný při poskytování
odpovědí na otázky, které souvisejí s problémy systémové povahy. Zákonodárce má lepší
předpoklady k řešení takové otázky, zejména pokud se týkají aspektů daňové a hospodářské
politiky.

Určité znevýhodnění společností podnikajících i v zahraničí přímo a nevyhnutelně vyplývá
z existence těchto systémů vedle sebe, a zejména z: (i) existence vícera administrativních
břemen, jež současně zatěžují společnosti podnikající i v zahraničí; (ii) existence rozdílů mezi
vnitrostátními daňovými systémy, a (iii) nutnosti rozdělení daňové pravomoci a s tím
souvisejícího rozdělení daňového základu. Těmito aspekty se nyní budu zabývat podrobněji.

(i) Větší zátěž spojená s plněním administrativních formalit

Prvním důsledkem existence samostatných vnitrostátních daňových systémů vedle sebe je
skutečnost, že každý systém má z čistě administrativního hlediska vlastní daňové orgány,
vlastní postup podávání daňových přiznání a vlastní procedury následné kontroly takových
přiznání. Hospodářské subjekty podnikající i v zahraničí tedy od počátku čelí větší zátěži
spojené s plněním administrativních formalit než subjekty činné pouze v jednom členském
státě. Jak trefně uvádí Komise v závěru svého Sdělení Radě, Evropskému parlamentu
a Hospodářskému a sociálnímu výboru „Na cestě k vnitřnímu trhu bez daňových překážek“,
ve kterém je uveden velký počet daňových překážek pro přeshraniční hospodářskou činnost
na vnitřním trhu: „Většina těchto problémů vyplývá ze skutečnosti, že společnosti v Evropské
unii musí dodržovat až [v dané době] patnáct různých souborů pravidel […]. Velké množství
daňových zákonů, smluv a postupů vede ke vzniku podstatných nákladů na splnění příslušných
povinností a představuje samo o sobě překážku přeshraniční hospodářské činnosti. “223

(ii) Existence rozdílů – tzv. disparity
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Uznání opravdového zákazu omezení v judikatuře ESD k oblasti přímých daní by samozřejmě
s sebou neslo znepokojující otázku, zda dokonce i rozdílné daňové sazby, rozdílný způsob
určení daňového základu atd. by v ES neměly být kvalifikovány jako zakázaná
nediskriminační omezení základních svobod. Existence těchto rozdílů se nevyhnutelně dotýká
rozhodnutí týkajících se investic, zaměstnávání a v případě společností a osob samostatně
výdělečně činných i usazování. Rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o úroveň skutečného
zdanění podniků, administrativní zátěže v oblasti zdanění a strukturu vnitrostátního daňového
režimu, zjevně ovlivňují místo výkonu hospodářské činnosti. Bezpochyby činí každé zdanění
obecně jakoukoli hospodářskou činnost méně atraktivní než v případě, kdy daná činnost
zdanění nepodléhá. Totéž by platilo i v případě, kdyby byl poplatník v důsledku své
přeshraniční aktivity náhle povinen k dani ve státě s vysokými daňovými sazbami. Je tedy
patrné, že pouhé rozdíly mezi národními daňovými systémy nemohou opodstatnit existenci
zakázaných omezení a základní svobody nemohou vést k extenzivní harmonizaci národních
daňových systémů. Takový výsledek by ostatně byl absurdní. Nevyhnutelnost takových
rozdílů je zjevná, pokud vezmeme v úvahu, že vnitrostátní daňové systémy jsou uzpůsobeny
konkrétním makroekonomickým okolnostem existujícím v daném členském státě v jakémkoli
určitém okamžiku. V současné fázi integrace národních hospodářství se tyto okolnosti
v jednotlivých členských státech podstatně liší. V jednotlivých členských státech jsou
například značně odlišné některé důležité výrobní faktory (například struktura a velikost
pracovních a kapitálových trhů členských států). Členské státy s velkým počtem pracovních
sil ve srovnání s kapitálem mohou například uplatňovat vyšší zdanění práce než kapitálu.
Podobně se může v jednotlivých státech do značné míry lišit volba hospodářské politiky.
Taková volba se poté odráží například ve výši daňových sazeb: členské státy mohou zvolit
relativně vysokou sazbu daně s cílem poskytnout více kvalitnějších veřejných služeb nebo
proto, že chtějí přerozdělovat více příjmů ve prospěch nižších úrovní společnosti. Každá
z těchto voleb je politickým rozhodnutím, které má zásadní význam z hlediska pravomocí
členských států v oblasti přímého zdanění. Tyto volby mohou dále přispívat ke vzniku dalších
odlišností mezi vnitrostátními daňovými systémy, jako je přístup k zamezení ekonomického
dvojího zdanění – například státy s relativně nižšími daňovými sazbami mohou zvolit metodu
vynětí jako způsob zamezení dvojího zdanění, zatímco státy s vyššími daňovými sazbami
mohou upřednostnit systém zápočtu. Dokud tedy v EU nedojde k větší integraci národních
hospodářství, je logické, že struktura a fungování systémů přímého zdanění v jednotlivých
členských státech, jakož i jejich daňové sazby se budou do značné míry lišit.
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ESD proto ve své ustálené judikatuře konstatuje, že okolnost, při níž jeden členský stát má ve
srovnání s jiným státem přísnější právní úpravu, je z hlediska otázky slučitelnosti s právem
Společenství irelevantní224. V oblasti přímých daní ESD judikuje, že možné nepříznivé
důsledky vyplývající z pouhých rozdílů mezi daňovými systémy nespadají do rozsahu
působnosti ustanovení SES o volném pohybu. Proto SES nezaručuje občanu Unie, že
přemístění jeho činností do členského státu jiného než státu, v němž měl do té doby bydliště,
je daňově neutrální. Vzhledem k rozdílům mezi právními úpravami členských států v této věci
může být takové přemístění pro občana v oblasti daní podle případu více či méně výhodné,
nebo nevýhodné225. Přesně stejná zásada platí i pro společnosti. Překážky svobody usazování
vyplývající z rozdílů nebo odlišností mezi daňovými režimy dvou nebo více členských států
tedy nespadají do rozsahu působnosti článku 43 SES. Proto ESD konstantně226 uvádí, že
svoboda společností zvolit si mezi různými členskými státy, kde se usadí, neznamená, že tyto
členské státy musí přizpůsobit svůj vlastní daňový systém různým daňovým systémům jiných
členských států, aby zajistily, že společnost, která se rozhodne usadit se v daném členském
státě, je na vnitrostátní úrovni zdaňována stejně jako společnost, která se rozhodla usadit se
v jiném členském státě. Situace je odlišná u překážek vyplývajících z diskriminace, ke které
dochází v důsledku pravidel pouze jednoho daňového systému227. Je ovšem třeba uvést, že
ačkoli omezení vyplývající z rozdílů mezi daňovými systémy nespadají do rozsahu působnosti
ustanovení SES o volném pohybu, neznamená to, že v zásadě nespadají do rozsahu
působnosti SES jako takové. Pravomoc členských států v oblasti přímého zdanění podléhá,
zaprvé, harmonizačním opatřením přijatým podle článku 94 SES a, zadruhé, opatřením
přijatým Komisí podle článku 96 SES nebo článku 97 SES v reakci na narušení podmínek
hospodářské soutěže. Existence rozdílů sama o sobě ostatně může mít pozitivní vliv na
hospodářství členských států a prospívat vnitřnímu trhu. S výjimkou některých extrémních
případů – například „škodlivé daňové soutěže“ ("harmful tax competition") – existuje
přesvědčivý argument, podle něhož transparentní soutěž daňových režimů, stejně jako
v jiných oblastech, motivuje členské státy k co možná největší efektivitě z hlediska správy
a struktury jejich daňových režimů a používání jejich výnosů z přímého zdanění.
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Z výše uvedeného vyplývá, že každý stát má právo uspořádat vlastní daňový systém bez
ohledu na systémy uplatňované v jiných členských státech228. Rozdílné daňové sazby, základy
daně atd. je tedy třeba pokládat za disparity, na něž komunitární právo nemá vliv. Jak ESD
konstatoval ve svém rozsudku Perfili229, základní svobody "se nedotýkají disparit v
zacházení, které mezi členskými státy mohou vzniknout z rozdílů mezi existujícím právem
různých členských států, dokud a pokud toto právo působí na všechny subjekty, které mu
podléhají v souladu s objektivními kritérii a bez ohledu na jejich národnost." V tomto ohledu
není také možno nahlížet na pouhou existenci určité daně v jednom členském státě, jež se v
jiném členském státě nevyskytuje, jako na opatření omezující výkon základních svobod.
Odstranění omezení spočívajících na disparitách národních daňových systémů tak vyžaduje
spíše pozitivní harmonizaci prostřednictvím komunitární legislativy nebo na úrovni
mezinárodní spolupráce mezi členskými státy. ESD se svou negativní integrací v tomto
ohledu nemůže hrát žádnou roli.

(iii) Rozdělení daňové pravomoci (rozdělení základu daně)

Třetím omezením vyplývajícím z vnitrostátní povahy režimů přímého zdanění je nezbytnost
rozdělení daňové pravomoci, pokud jde o příjmy hospodářských subjektů podnikajících
rovněž v zahraničí (rozdělení daňového základu). Podobně jako v případě rozdílů mezi
daňovými systémy je třeba tato omezení odlišovat od diskriminace, neboť vyplývají nikoli
z pravidel pouze jednoho daňového systému, ale z koexistence dvou samostatných daňových
režimů (daňové znevýhodnění tedy nelze přičítat jednomu daňovému režimu)230. Na rozdíl od
navzájem odlišných aspektů daňových systémů by však tato omezení existovala i v případě,
že by vnitrostátní daňové systémy byly zcela totožné, co se týče své struktury a fungování.
Povahu tohoto druhu omezení lze poměrně jednoduše vysvětlit. Je zjevné, že vzhledem ke
koexistenci vnitrostátních daňových systémů je, pokud jde o hospodářské subjekty podnikající
i v zahraničí, třeba rozhodnout o vzájemném působení těchto systémů. Stát musí zejména
zvolit kritérium, na jehož základě rozhodne, jaká část příjmů hospodářského subjektu spadá
do jeho daňové pravomoci. Při současném stavu mezinárodního daňového práva je jedna
z nejdůležitějších metod rozdělení daňové pravomoci založena na rozlišení mezi zdaněním
„domovským státem“ (zdanění rezidentů) a „státem zdroje“ (zdanění nerezidentů) tak, jak je
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např. zmíněna ve vzorové smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmů a kapitálu Organizace
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Pokud jde o zdanění domovským státem, stát, v němž je poplatník rezidentem, uplatňuje
v zásadě daňovou pravomoc ohledně všech jeho příjmů („všeobecné či celosvětové zdanění“).
Základním důvodem tohoto přístupu je skutečnost, že poplatník využívá většiny služeb
a vybavení (např. veřejné služby, sociální zabezpečení, infrastruktura apod.) ve státě, jehož je
rezidentem. Naopak, pokud jde o zdanění státem původu, stát nerezidenta uplatňuje daňovou
pravomoc pouze k části příjmů tohoto nerezidenta, a to pouze v rozsahu, ve kterém je získán
na území tohoto státu zdroje příjmu („teritoriální zdanění“). Základním důvodem toho je
skutečnost, že stát zdroje příjmu poskytuje „hospodářskou příležitost“ k získání takových
příjmů. V důsledku tohoto rozdělení daňové pravomoci může být hospodářský subjekt
získávající příjmy zahraničního původu při neexistenci pravidel priority mezi relevantními
státy podroben dvojímu právnímu zdanění. Podle mezinárodního daňového práva je obecně
uznávaným pravidlem priority zdanění „nárok státu zdroje“: přednostní právo zdanit příjem
pocházející ze státu původu náleží tedy státu původu231. Pokud má být zamezeno dvojímu
právnímu zdanění, přísluší nicméně takové zamezení v zásadě domovskému státu, který může
zvolit, zda a jak takové zamezení provede232. Stát může například zvolit zamezení dvojího
právního zdanění buď jednostranně, nebo na základě smluv o zamezení dvojího zdanění
a použít metodu osvobození od daně (metoda vynětí) nebo metodu zápočtu233. Je tedy zjevné,
že z hlediska současného rozdělení daňové pravomoci mezi státy, jež se odráží
v mezinárodním daňovém právu, má zásadní význam rozlišení mezi rezidenty (domovský
stát, všeobecné zdanění) a nerezidenty (stát původu, teritoriální zdanění). Podle práva
Společenství přísluší zvolit kritéria a určit daňovou pravomoc výhradně členským státům (na
základě mezinárodního daňového práva). V současné době neexistuje v právu Společenství
žádné alternativní kritérium ani žádný základ pro stanovení takových kritérií. ESD tuto
skutečnost několikrát potvrdil. Například v rozsudku Gilly234 ESD konstatoval, že rozdělení
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daňové pravomoci na základě státní příslušnosti nelze samo o sobě považovat za diskriminaci,
a uvedl, že „tato skutečnost vyplývá, při neexistenci jakýchkoli sjednocujících nebo
harmonizačních předpisů přijatých v rámci Společenství, zejména podle druhé odrážky článku
293 SES, z pravomoci smluvních stran vymezit kritéria pro vzájemné rozdělení svých
daňových pravomocí s cílem zamezit dvojímu zdanění. Při rozdělení daňové pravomoci je
rovněž namístě, aby členské státy založily své dohody na mezinárodní praxi a vzorové
smlouvě vypracované OECD […]“. Podobně Soudní dvůr opakovaně výslovně uznal
slučitelnost základního rozdělení pravomocí mezi domovský stát (všeobecná pravomoc) a stát
původu (teritoriální pravomoc) s právem Společenství. Takto např. v rozsudku Gerritse235
ESD konstatoval, že „pro účely zdanění představuje bydliště, sídlo či místo podnikání
hraniční faktor, na němž je zpravidla založeno mezinárodní daňové právo, a zejména vzorová
smlouva Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) […] za účelem rozdělení
daňových pravomocí mezi státy v situacích zahrnujících cizí prvky“. Tento princip byl rovněž
potvrzen v rozsudku Schumacker236, kde ESD uvedl, že „skutečnost, že členský stát
neposkytne nerezidentovi některá zvýhodnění, která poskytuje rezidentu, zpravidla nezakládá
diskriminaci, neboť tyto dvě kategorie poplatníků nejsou ve srovnatelné situaci“. Tyto
principy byly precizovány i v rozsudku Krankenheim Ruhesitz am Wannsee237, kde ESD
judikoval, že pravomoc členských států určit kritéria zdanění příjmů nebo majetku, aby,
případně prostřednictvím dohod, zamezily dvojímu zdanění, rovněž znamená, že členský stát
nemůže být povinen pro účely použití svých vlastních daňových právních předpisů zohlednit
případné nepříznivé důsledky vyplývající ze zvláštností právní úpravy jiného státu, která se
použije na stálou provozovnu nacházející se na území uvedeného státu a patřící společnosti,
jejíž sídlo se nachází na území prvního státu. Současně přitom platí, že základní svobody
nemohou být chápány v tom smyslu, že členský stát je povinen přizpůsobit svá daňová
pravidla v závislosti na pravidlech jiného členského státu tak, aby za každé situace zaručovala
zdanění odstraňující veškeré odlišnosti vyplývající z vnitrostátních daňových právních úprav,
jelikož rozhodnutí společnosti týkající se zřízení obchodních struktur v zahraničí mohou být
pro takovou společnost v jednotlivých případech více či méně výhodná nebo nevýhodná238.

235

Rozsudek ESD ze dne 12.06.2003 ve věci C-234/01, Gerritse, bod 45
Rozsudek ESD ze dne 14.02.1995, ve věci C-279-93, Schumacker, bod 34
237
Rozsudek ESD ze dne 23.10.2008 ve věci C-157/07, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt,
body 48-50
238
Hey J. v Lang M., Pistone P., Schuch J., Staringer C., ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2008,
Vídeň 2008, str. 191 a násl.
236

57

Nehledě na výše uvedené, ESD rozhodl, že rozlišení mezi rezidenty a nerezidenty
nepředstavuje vždy dostatečný základ pro rozdílné zacházení s poplatníky. V rozsudku Marks
& Spencer239 ESD shrnul své stanovisko k této otázce takto: „[…] v daňovém právu může
bydliště, sídlo či místo podnikání poplatníků představovat faktor, který může odůvodnit
vnitrostátní pravidla, která zakládají rozdílné zacházení mezi poplatníky-rezidenty
a poplatníky-nerezidenty. Přesto však bydliště, sídlo nebo místo podnikání není vždy
důvodným faktorem pro odlišení. Připuštění toho, že by členský stát sídla mohl volně
uplatňovat rozdílné zacházení z pouhého důvodu, že se sídlo společnosti nachází v jiném
členském státě, by totiž zbavilo článek 43 ES jeho smyslu […]. V každé konkrétní situaci je
třeba zkoumat, zda omezení uplatnění daňového zvýhodnění na poplatníky-rezidenty je
odůvodněno relevantními objektivními skutečnostmi, které mohou odůvodnit rozdílné
zacházení.“

Z úvah ESD v uvedené věci vyplývá, že existuje-li rozdílné zacházení, je namístě podrobně
posoudit, zda existují objektivní důvody odůvodňující takové rozdílné zacházení. Jinými
slovy, k porušení základních svobod dochází v případě, kdy rozdílné zacházení uplatňované
dotčeným členským státem s jeho daňovými subjekty není přímým a logickým důsledkem
skutečnosti, že při současném stavu vývoje práva Společenství mohou v situacích
s mezinárodním prvkem platit jiné daňové povinnosti subjektů než v čistě vnitrostátních
situacích. V této souvislosti je namístě uvést, že hospodářské subjekty, které uplatňují své
právo volného pohybu, jsou v zásadě seznámeny s rozdíly mezi vnitrostátními daňovými
předpisy, jež se na ně vztahují, jakož i s relevantním rozdělením daňové pravomoci na
základě smluv o zamezení dvojího zdanění. Na druhou stranu však vždy platí, že "rozdělení
daňových pravomocí neumožňuje členským státům, aby zavedly diskriminaci v rozporu
s pravidly Společenství."240 Je tedy vyloučeno, aby diskriminující daňové předpisy národního
práva byly "ochráněny" před zakazujícím účinkem základních svobod ES tím, že jsou
akceptovány ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Podle ustálené judikatury tedy
členským státům přísluší stanovit kritéria pro rozdělení daňové pravomoci mezi sebou,
"členské státy však přitom musí dodržovat pravidla Společenství a zejména respektovat
princip rovného zacházení se státními příslušníky jiných členských států a svých vlastních
příslušníků, kteří uplatňují základní svobody garantované jim SES."241
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S ohledem na shora uvedené lze uzavřít, že v daňovém právu ESD uplatnil princip zákazu
omezování pouze na formálně-procesní povinnosti242, vzhledem k čemuž lze případy spadající
do oblasti působnosti některé ze základních svobod podřizovat pouze zákazu diskriminace
v širším vymezení a naopak veškerá nediskriminační omezení podřadit pod přípustná
kvaziomezení vyplývající z existence odlišných a samostatných právních a daňových systémů
vedle sebe.

5. Mezinárodní dvojí zdanění a jeho soulad s komunitárním právem
Výše uvedený závěr o neuplatnění principu nediskriminačního omezení základních svobod
v oblasti přímých daní je pro účastníky trhu obzvláště bolestný, vždyť, jak konstatoval
generální advokát Colomer ve věci D.243, „skutečnost, že zdanitelné plnění může být zdaněno
dvakrát, představuje největší možnou překážku pro překročení vnitřních hranic osobami
a jejich kapitálem.“ Otázka obecné přípustnosti právního dvojího zdanění, tedy zdanění
totožného příjmu u stejného poplatníka ve dvou různých státech, z hlediska zákazu omezování
výkonu základních svobod EU se zdála být po vydání výše citovaného rozsudku ESD ve věci
Gilly již vyřešena (pro připomenutí, ESD konstatoval, že členské státy jsou při neexistenci
jednotících nebo harmonizačních opatření na úrovni Společenství i nadále příslušné ke
stanovení, případně prostřednictvím mezinárodních smluv včetně modelové smlouvy OECD,
kritérií zdaňování příjmů a majetku za účelem zamezení dvojímu zdanění. Kromě toho dle
ESD čl. 293 odst. 2 SES, dle nějž členské státy zahájí mezi sebou v případě potřeby jednání
s cílem zajistit ve prospěch svých státních příslušníků zamezení dvojího zdanění uvnitř
Společenství, nemá přímý účinek a nepropůjčuje tak jednotlivcům práva, na něž by se mohli
dovolávat před národními soudy). Přesto však některé teoretické hlasy zastávaly názor
opačný, dle nějž je právní dvojí zdanění (minimálně pak metoda jeho zamezení
prostřednictvím

tzv.

prostého

zápočtu244)
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postižitelné

z hlediska

principu

zákazu

Srovnej výše popsaný rozsudek Futura
Stanovisko generálního advokáta Colomera ze dne 26.10.2004 ve věci C-376/03, D., bod 85
244
Dle ustanovení § 38f odst. 2 ZDP lze při použití metody prostého zápočtu daňovou povinnost snížit o daň z
příjmů zaplacenou v zahraničí nejvýše však o částku daně z příjmů vypočtenou podle tohoto zákona, která
připadá na příjmy ze zdrojů v zahraničí. Navíc lze započtení provést nejvýše do částky vzniklé daňové
povinnosti.
243
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omezování245. V současnosti po vydání rozsudků Kerckhaert a Morres246, FII Test
Claimants247, jakož i Columbus Container248 se i teorie zcela přiklonila k závěru o nemožnosti
postižení právního dvojího zdanění prostřednictvím zákazu omezování vyplývajícího ze
základních svobod EU249 s tím, že obě základní metody, tedy metoda vynětí a metoda zápočtu
jsou si rovnocenné.

V rozsudku Kerckhaert a Morres se ESD zabýval belgickou úpravou, dle níž byly dividendy
vyplácené domácími i cizími společnostmi zdaněny v rukou jejich příjemců – fyzických osob,
totožnou sazbou daně z příjmu ve výši 25%. Zahraniční dividendy byly na základě smlouvy o
zamezení dvojího zdanění (v daném případě s Francií) navíc podrobeny srážkové dani.
Narozdíl od dřívější právní úpravy umožňující zápočet zahraniční daně oproti dani domácí
však již Belgie nově nepřipouští možnost započtení srážkové daně zaplacené v zahraničí
ohledně zahraničních dividend. Skutečná daňová sazba dopadající na zahraniční dividendy je
tak vyšší než sazba vztahující se na dividendy domácí. ESD uvedl, že belgická úprava je v
souladu s ustanoveními o volném pohybu kapitálu, neboť nezavádí žádné rozlišení mezi
dividendami společností usazených v Belgii a dividendami společností usazených v jiném
členském státě, neboť tyto jsou v souladu s belgickým zákonem zdaňovány shodnou sazbou
daně z příjmů ve výši 25%. ESD argumentačně konstatoval, že nepříznivé následky, které
jsou důsledkem takového systému zdanění příjmů, jako je belgický systém dotčený v tomto
řízení, vyplývají ze souběžného výkonu daňových pravomocí dvěma členskými státy250.
"Právo Společenství přitom ve svém současném stavu a v takové situaci, jako je situace
v předmětném řízení, nestanoví obecná kritéria pro rozdělení pravomocí mezi členské státy,
co se týče vyloučení dvojího zdanění v rámci Společenství. Kromě směrnice [...] o společném
systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, úmluvy ze dne
23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených
podniků a směrnice [...] o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb nebyl totiž
245

Např. Heydt, V., Das Verbot der Doppelbesteuerung - ein rechtsverbindlicher Bestandteil des Binnenmarktes,
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) (02/2000), str. 33 nebo Cordewener A., Schnitger A.,
Europarechtliche Vorgaben für die Vermeidung der internationalen Doppelbesteuerung im Wege der
Anrechnungsmethode, Steuer und Wirtschaft (StuW) (01/2006), str. 50 a násl.
246
Rozsudek ESD ze dne 14.11.2006 ve věci C-513/04, Kerckhaert a Morres
247
Rozsudek ESD ze dne 12.12.2006 ve věci C-446/04, Test Claimants in the Franked Investment Income (FII)
Group Litigation
248
Rozsudek ESD ze dne 06.12.2007 ve věci C-298/05, Columbus Container
249
Weber D., In Search of a (New) Equilibrium Between Tax Sovereignty and the Freedom of Movement
Within the EC, Intertax (12/2006), str. 585 nebo Meussen G., Columbus Container Services – A Victory for the
Member States’ Fiscal Autonomy, European Taxation (04/2008), str. 169 a násl.
250
Kriticky k tomuto rozsudku Isenbaert M., The ECJ condones Belgian personal income taxation of dividends.
A temporary state of affairs?, EC Tax Review (05/2007), str. 236 a násl.
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v právu Společenství do současnosti přijat žádný jednotící nebo harmonizační předpis
směřující k vyloučení situací dvojího zdanění."251

Ve věci FII Test Claimants se ESD zabýval mj. i britskou úpravou, která stanovovala odlišný
režim zamezení několikerého zdanění dividend v závislosti na tom, zda tyto dividendy
plynuly ze zdrojů v Británii (od dceřiných společností se sídlem ve Velké Británii) či v
zahraničí (dceřiné společnosti se sídlem v jiném členském státě). ESD konstatoval, že členské
státy jsou oprávněny zvolit si metodu zamezení dvojího (ekonomického) zdanění s tím, že
ohledně čistě tuzemských dividend mohou aplikovat metodu vynětí, zatímco ve vztahu k
dividendám plynoucím ze zdrojů v zahraničí jsou oprávněny použít metodu zápočtu, avšak
toliko za předpokladu, že zahraniční dividendy nebudou v důsledku toho předmětem méně
výhodného zacházení. ESD výslovně konstatoval, že "právo Společenství tak v zásadě
nezakazuje, aby členský stát zabraňoval řetězovému zdanění dividend obdržených společnostírezidentem tím, že použije pravidla, která tyto dividendy osvobodí od zdanění, jestliže jsou
vypláceny společností-rezidentem, přičemž prostřednictvím systému zápočtu zabrání
řetězovému zdanění uvedených dividend, jsou-li vypláceny společností-nerezidentem."
Vzhledem k tomu může členský stát použít metodu zápočtu ("imputation credit") ohledně
zahraničních dividend pouze, pokud započítá částku daně uhrazené rozdělující společností,
která není rezidentem, na částku daně uplatňovanou na společnost-příjemce, která je
rezidentem, maximálně do výše této posledně uvedené částky252.

ESD byl při svém rozhodování patrně veden následujícími úvahami. V čistě vnitrostátní
situaci neexistuje v důsledku identických daňových sazeb v konečném efektu žádný rozdíl
mezi metodou zápočtu a metodou vynětí. V tomto směru volí členské státy spíše metodu
vynětí, neboť ta je administrativně méně náročná. V přeshraniční situaci spočívá rozdíl mezi
oběma metodami v použitelné daňové sazbě. Zatímco při použití metody vynětí bude
konečnou sazbou vždy daňová sazba státu zdroje dividendy, je v případě metody započtení
určující vyšší z obou možných použitelných sazeb (buď státu daňové rezidence nebo státu
251

Rozsudek ESD Kerckhaert a Morres, bod 22
Jestliže tak zisky, z kterých pocházejí dividendy zahraničního původu, jsou v členském státě rozdělující
společnosti podrobeny dani nižší, než je daň vybraná členským státem společnosti-příjemce, tento posledně
uvedený stát musí poskytnout plnou slevu na dani odpovídající dani uhrazené rozdělující společností v členském
státě, jehož je rezidentem. Jestliže jsou naproti tomu tyto zisky v členském státě rozdělující společnosti
podrobeny dani vyšší, než je daň vybraná členským státem společnosti-příjemce, musí tento posledně uvedený
stát poskytnout slevu na dani pouze do výše korporační daně dlužné společností-příjemcem. Nemusí vracet
rozdíl, tedy částku uhrazenou v členském státě rozdělující společnosti, která převyšuje částku daně dlužné
v členském státě společnosti-příjemce.
252
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zdroje). To odpovídá rovněž rozlišování mezi tzv. CIN253 ("capital import neutrality") a
CEN254 ("capital export neutrality")255, přičemž ani v komunitárním právu ani v
mezinárodním daňovém právu nebylo zakotveno právo přednosti žádného z těchto přístupů256.
Členské státy jsou v souladu se zásadami své hospodářské politiky oprávněny se rozhodnout,
kterou z obou těchto metod zvolí. Právo Společenství tudíž členské státy nenutí, aby převzaly
a aplikovaly daňovou sazbu uplatňovanou jiným členským státem, pokud je jejich vlastní
sazba vyšší. Jakékoli nevýhody vyplývající z aplikace metody zápočtu (jako např. reziduální
zdanění ve státě rezidence) vyplývají pouze ze skutečnosti, že použitelná sazba daně je ve
státě zdroje nižší než ve státě daňové rezidence, jinými slovy z koexistence oddělených na
sobě nezávislých neharmonizovaných národních systémů v oblasti přímých daní257. Za
současného stavu komunitárního práva pak není stát rezidence povinen této skutečnosti
přizpůsobit své daňové právo. Kromě toho je třeba podotknout, že obě metody zamezení
dvojího zdanění jsou uznány v mezinárodním daňovém právu258. ESD navíc stanovil, že
dodatečná administrativní zátěž včetně zhoršeného hotovostního toku není v tomto ohledu
podstatná.

Ve věci Columbus Container se ESD vypořádal s otázkou tzv. "treaty override", tedy situací,
kdy určitý stát přijme vnitrostátní legislativu, jejímž účelem je jednostranné zrušení závazků,
které pro daný stát vyplývají z mezinárodní smlouvy, v daňovém kontextu smlouvy o
zamezení dvojího zdanění. V konkrétním případě vlastnily německé fyzické osoby tzv.
koordinační centrum259 v Belgii, jež má formu osobní společnosti a je v Belgii předmětem
zvýhodněné sazby daně z příjmů (pod 30%). I když je ve smlouvě o zamezení dvojího
zdanění mezi SRN a Belgií pro příjmy dosažené osobními společnostmi stanoveno vynětí s
výhradou progrese260 ve státě, v němž se nachází daňová rezidence společníků této osoby (zde
253

Popisuje situaci, v níž investice v určitém státě je předmětem totožného zdanění bez ohledu na to, zda jsou
provedeny tuzemským či zahraničním investorem. Metoda vynětí je charakteristickým rysem tohoto principu.
254
Popisuje situaci, v níž investoři podléhají stejnému zdanění bez ohledu na to, zda jejich zdanitelný příjem
pochází z tuzemska či ze zahraničí. Metoda zápočtu je charakteristickým znakem tohoto přístupu.
255
International Tax Glossary, vydavatel IBFD, Amsterdam 2005
256
Srov. i Führich G., Exit Taxation and ECJ Case Law, European Taxation (01/2008), str. 17
257
Srov. i Bieber T., Haslehner W., Kofler G., Schindler C. P., Taxation of Cross-Border portfolio Dividends in
Austria: The Austrian Supreme Administrative Court Interprets EC Law, European Taxation (11/2008), str. 587
258
Srov. zejména čl. 23 vzorové smlouvy OECD o zamzeneí dvojího zdanění.
259
Koordinační centrum je druhem administrativního centra, jehož účelem je koordinovat a podporovat aktivity
nadnárodní společnosti. Může se jednat o podporu administrativní nebo i finanční. Příjem dosažený z těchto
aktivit je většinou předmětem zvýhodněného daňového režimu jako pobídka k přilákání takovýchto operací do
dané země.
260
Při použití metody vynětí s výhradou progrese se dle § 38f odst. 6 ZDP se poplatníkovi od základu daně
vyjímají příjmy ze zdrojů v zahraničí. Z ostatního příjmu poplatníka se vypočte daň sazbou daně zjištěnou ze
základu daně nesníženého o vyjmuté příjmy ze zdrojů v zahraničí.
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SRN), Německo jednostranně zavádí ve své legislativě pouhé započtení příjmů dosažených
koordinačním centrem v Belgii oproti dani, kterou musí společníci zaplatit z těchto příjmů v
SRN. Důsledkem je mnohem vyšší daňové břemeno, neboť daňová sazba v SRN je vyšší než
daň v Belgii vztahující se na koordinační centra a daň zaplacená v Belgii se tedy nezapočte
proti dani německé v plném rozsahu. Tato německá úprava se však použije jen tehdy, je-li
zahraniční daň nižší než 30%.

ESD musel nejprve zodpovědět otázku, zda nahrazením metody vynětí metodou započtení
dochází k porušení svobody usazování z důvodu vyššího daňového břemene takto vzniklého.
ESD uvedl, že německá národní úprava nerozlišuje mezi zdaňováním příjmů pocházejících ze
zisků osobních společností usazených v Německu a zdaňováním příjmů pocházejících ze
zisků osobních společností usazených v jiném členském státě, který daní zisky dosažené
těmito společnostmi na svém území sazbou nižší než 30%. Použitím metody započtení na tyto
zahraniční společnosti činí tato právní úprava pouze to, že podrobuje v Německu zisky
dosažené takovými společnostmi stejné daňové sazbě jako zisky dosažené osobními
společnostmi usazenými v Německu, v důsledku čehož neexistuje diskriminace plynoucí
z rozdílného zacházení s těmito dvěma druhy společností. ESD zde odkázal na shora popsaný
rozsudek Kerckhaert a Morres a kromě toho zdůraznil, že členské státy disponují za
současného stavu harmonizace daňového práva jistou autonomií. Z této daňové pravomoci
vyplývá, že svoboda společností zvolit si mezi různými členskými státy, kde se usadí,
neznamená, že tyto členské státy musí přizpůsobit svůj vlastní daňový systém různým
daňovým systémům jiných členských států, aby zajistily, že společnost, která se rozhodne
usadit se v daném členském státě, byla na vnitrostátní úrovni zdaňována stejně jako
společnost, která se rozhodla usadit v jiném členském státě.

Dále se vypořádal s otázkou, zda jsou obě metody zamezení dvojího zdanění rovnocenné a
zda lze jednostranně v kontextu práva Společenství nahradit ustanovení smlouvy o zamezení
dvojího zdanění méně výhodným národním režimem. ESD v této souvislosti konstatoval, že
při neexistenci sjednocujících nebo harmonizujících opatření na úrovni Společenství zůstávají
členské státy příslušné pro stanovení kritérií zdanění příjmů a majetku za účelem zamezení,
případně prostřednictvím mezinárodní smlouvy, dvojímu zdanění. I když členské státy
uzavřely v rámci těchto pravomocí řadu dvoustranných smluv k vyloučení nebo ke zmírnění
uvedených negativních dopadů, nic to nemění na tom, že ESD nemá pravomoc podle článku
234 SES, aby se vyslovil k případnému porušení takových smluv členským státem, který je
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uzavřel. ESD nemůže přezkoumávat vztah mezi takovým vnitrostátním opatřením, jaké je
dotčené ve věci v předmětném řízení, a ustanoveními takové smlouvy uzavřené za účelem
zamezení dvojího zdanění, jako je dvoustranná daňová smlouva, jelikož taková otázka
nespadá do výkladu práva Společenství. ESD tedy především dovodil, že záležitost jako je
"treaty override" v důsledku neexistence harmonizace v oblasti přímých daní vůbec nespadá
do věcné působnosti SES261.

Závěrem je tedy možné shrnout, že mezinárodní dvojí zdanění sice představuje překážku
fungování vnitřního trhu a dle ESD je jeho zamezení jedním z cílů SES262, avšak při
neexistenci pravidel na komunitární úrovni zůstávají členské státy příslušné k zamezení
dvojího zdanění, ať už prostřednictvím dvoustranných smluv nebo jednostrannými
opatřeními. Členské státy přitom mohou svobodně volit mezi jednotlivými metodami
zamezení dvojího zdanění, jež jsou obě považovány za kompatibilní s komunitárním právem.
Mezinárodní dvojí zdanění je tak třeba považovat za kvaziomezení vznikající v důsledku na
sobě nezávislé aplikace odlišných národních daňových systémů.

E.

Ospravedlnění omezujících daňových norem

I. Koncepční poznámky
Ve všeobecné diskusi ohledně ústavněprávního vztahu mezi základními ekonomickými
svobodami EU a daňovou suverenitou členských států tvoří určení možností členských států
ospravedlnit národní daňová opatření narušující základní svobody primární problém.
Základem tohoto určení je nalezení rovnováhy mezi zájmy Společenství vyjádřenými
základními svobodami jakožto garanty fungování vnitřního trhu na straně jedné a
fundamentálními vnitřními zájmy každého státu sledovanými příslušným omezujícím
daňovým opatřením. I vzhledem k tomu platí, že judikatura ESD zabývající se omezujícími
daňovými opatřeními členských států se koncentruje mnohem méně na určení, zda tato
opatření narušují základní svobody, než na ospravedlnění těchto narušení.
261

Srov. v této souvislosti Meussen G., Columbus Container Services – A Victory for the Member States’ Fiscal
Autonomy, European Taxation (04/2008), str. 172
262
Rozsudek ESD ze dne 12.05.1998, ve věci C-336/96, Gilly, bod 16 a 23
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Pokud je obecně stvrzeno, že národní daňová norma představuje ve faktické rovině relevantní
omezení některé ze základních svobod, a to ať už diskriminační nebo nediskriminační,
přesouvá se pozornost na otázku, zda může být takové omezení ospravedlněno. V této
souvislosti vyplývá především z dřívější judikatury ESD263, že přímá diskriminace na základě
státní příslušnosti může být ospravedlněna toliko z důvodů výslovně uvedených v SES (čl. 39
odst. 3, 46 odst. 1, 55, 57 a 58 odst. 1 SES), tedy z důvodu veřejného pořádku, bezpečnosti a
ochrany zdraví, jakož i z důvodů výslovně umožňujících omezení volného pohybu kapitálu.
Naproti tomu jsou dle původní koncepce264 všechna ostatní omezení ospravedlnitelná pouze
na základě koncepce tzv. „rule of reason“ vyplývající již z výše citovaného rozsudku ve věci
Cassis de Dijon. Je však potřebné připomenout, že tato koncepce se objevuje především
v nedaňových rozsudcích ESD. V daňové oblasti, kde se nediskriminační omezení základních
svobod prakticky nevyskytuje, však ESD naopak v současné době zpravidla používá
ospravedlnění vyplývající z "rule of reason" i pro oblast diskriminace265.

Nicméně je třeba podotknout, že v oblasti přímých daní je judikatura ESD v tomto směru
opravdu velice nejasná. Z jedné strany se ESD své původní koncepce nevzdal a dokonce ji
potvrzuje i v některých klíčových rozsudcích jako např. Royal Bank of Scotland266, který se
týkal uplatňování rozdílných daňových sazeb ohledně tuzemských společností na straně jedné
a organizačních složek zahraničních společností na straně druhé, a který zahrnoval otevřenou
diskriminaci na základě státní příslušnosti v oblasti svobody usazování. V tomto rozsudku
ESD výslovně odmítnul přezkoumat omezení této svobody z jiných důvodů než těch,
výslovně uvedených v SES. ESD přijal stejný přístup ve věci Ciola267 v oblasti volného
pohybu služeb. Tento rozsudek je však o to více překvapující, že se týkal nikoli přímé, nýbrž
pouze nepřímé diskriminace na základě státní příslušnosti. Ve většině nedávných rozsudků
zahrnujících národní opatření, jež by mohla být považována za diskriminační na základě státní
příslušnosti, se však ESD vyhnul posouzení, zda dotčená ustanovení jsou diskriminační a
naopak zkoumal ospravedlňující důvody neuvedené výslovně v SES. Za tím účelem ESD
klasifikoval příslušnou normu buď jako překážku výkonu dotčené svobody („obstacle to
freedom“) nebo odkázal na rozdíl v zacházení („difference in treatment“), který by mohl být
263

Např. rozsudek ESD ze dne 26.04.1988 ve věci C-352/85, Bond van Adverteerders, body 32 a 33; rozsudek
ESD ze dne 25.07.1991 ve věci C-288/89, Collectieve Antennevoorziening Gouda, bod 11
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Např. rozsudek ESD ze dne 25.07.1991 ve věci C-353/89, Komise v. Nizozemsko, bod 15
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Např. výše citované rozsudky ESD Svensson Gustafsson, bod 15 či Baars, bod 30 a násl.
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opodstatněn důvody neuvedenými v SES. V rozsudcích Bachmann a Komise v. Belgie268
nebyla diskriminační povaha příslušných národních opatření vůbec zmíněna ani zkoumána a
opatření byla ospravedlněna nutností zachovat koherenci belgického daňového systému, tedy
ospravedlněním nezmíněným výslovně v SES a neuznaném dřívější judikaturou.

Řešení otázky, jakým způsobem může být určitá forma narušení základních svobod
ospravedlněna, je z praktického hlediska nesmírně důležité, neboť zachování původní
koncepce by v daňových věcech prakticky znemožňovalo jiné ospravedlnění než na základě
výjimek výslovně uvedených v SES. Význam této otázky dokládá i generální advokát Jacobs
ve svém stanovisku ve věci Danner269, kde uvádí, že „vzhledem k fundamentálnímu významu
otázky, zda otevřená diskriminace […] může být ospravedlněna důvody, jež nejsou výslovně
uvedeny v SES, by měl ESD vyjasnit svou pozici za účelem vnesení potřebné právní jistoty.
Tato srozumitelnost a právní jistota jsou podstatné pro národní soudy, účastníky řízení, vlády
členských států, instituce i občany obecně.“

Je třeba přiznat, že samotná koncepce "rule of reason" obsahuje zjevný protimluv. Dle této
koncepce musí národní opatření, jež činí výkon základních svobod garantovaných SES méně
atraktivním či mu brání, splnit pro své ospravedlnění čtyři základní předpoklady, a sice
„použijí se nediskriminujícím způsobem, odpovídají naléhavým důvodům obecného zájmu,
jsou způsobilá k zajištění sledovaného cíle a nepřekračují meze toho, co je k jeho dosažení
nezbytné.“270 Tuto koncepci lze tedy použít pouze tehdy, použijí-li se dotčená národní
opatření nediskriminačně, avšak ESD ji, jak bylo uvedeno výše, používá i k ospravedlnění
skryté diskriminace.

Dle mého názoru by tento problém nebylo možné vyřešit stanovením výjimky pro oblast
přímé otevřené diskriminace na základě státní příslušnosti, přičemž ostatní formy
diskriminace by mohly být spolu s ostatními překážkami výkonu základních svobod
ospravedlněny odkazem na naléhavé důvody obecného zájmu. Takto se např. k tomuto
problému postavil generální advokát Alber ve svém stanovisku k případu Bosal271. Dle mého
názoru by totiž z takového přístupu vyplývala nezbytnost rozlišování mezi otevřenou
268
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diskriminací a ostatními typy diskriminace, což se vzhledem k neurčitým a v praxi složitě
definovatelným hranicím mezi nimi nejeví příliš praktické. Dle mého názoru, pokud jde o
samotné důvody ospravedlnění, nebylo by vhodné aplikovat různé důvody v závislosti na
tom, zda se jedná o opatření diskriminující (přímo či nepřímo) či nikoliv. Jakmile je
akceptováno, že mohou být vznesena i jiná ospravedlnění než ta výslovně uvedená v SES,
nejeví se rozumným používat jednu kategorii ospravedlnění na diskriminační opatření a jinou
ve vztahu k normám nediskriminujícím. Ostatně text SES by k takovému závěru nedával
žádný podklad, neboť jednotlivá ustanovení SES týkající se základních svobod (s výjimkou
volného pohybu pracovních sil) nehovoří o diskriminaci, nýbrž o jejich omezení. Kromě toho
existují cíle obecného zájmu, jež nejsou výslovně uvedeny v SES (např. ochrana životního
prostředí, ochrana spotřebitele a další), které mohou být za podmínek konkrétního případu
legitimnější a silnější než ta, jež v SES citována jsou. Analýza by tudíž měla směřovat
k ověření, zda vznesený důvod ospravedlnění je v obecném zájmu a pokud ano, zda příslušná
překážka může být řádně ospravedlněna na základě principu proporcionality. V každém
případě musí platit, že čím více diskriminující je národní opatření, tím méně pravděpodobná
je šance, že toto opatření bude v souladu se zásadou proporcionality. Takové řešení odpovídá
přístupu ESD ve většině jeho nedávných případů, zejména pak v oblasti přímých daní, v níž,
jak již bylo uvedeno výše, ESD prakticky vždy vychází z existence diskriminace, pro niž
následně hledá možné ospravedlnění272.

II. Výslovné výjimky vyplývající z SES
Jedná se o důvody ospravedlnění, jež jsou explicitně uvedeny v čl. čl. 39 odst. 3, 46 odst. 1,
55, 57 a 58 odst. 1 SES. Z judikatury ESD k nim obecně vyplývá, že musí být vykládány
úzce273. Vzhledem k jejich použitelnosti na jednotlivé základní svobody je lze rozdělit do
dvou základních skupin:

1. Veřejný pořádek, veřejná bezpečnost a ochrana zdraví

272

Takto např. i Cordewener A., Deutsche Unternehmensbesteuerung und europäische Grundfreiheiten –
Grundzüge des materiellen und formellen Rechtsschutzsystems der EG, Deutsches Steuerrecht (DStR) 2004, str.
6; srov. rovněž výše citované stanovisko generálního advokáta Jacobse ve věci Danner
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Např. rozsudek ESD ze dne 17.01.2008 ve věci C-256/06, Jäger, bod 40
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K těmto důvodům ospravedlnění, k nimž náleží i zaměstnání ve veřejné správě, je třeba uvést,
že v oblasti přímých daní nehrají žádnou podstatnou roli. Dle autora je jediným případem,
v němž byl takový argument v oblasti přímých daní vůbec vznesen, rozsudek Renneberg274.
Pan Renneberg, zaměstnanec nizozemské státní správy, avšak daňový rezident Belgie,
uplatňoval uznání negativního příjmu ze své belgické nemovitosti v Nizozemsku, tedy ve
státě, v němž dosahuje téměř všech svých příjmů. ESD dospěl k závěru, že hospodářská
činnost pana Renneberga nepatří k zaměstnáním, které čl. 39 odst. 4 vylučuje z oblasti
působnosti čl. 39 odst. 1 až 3, a proto bylo možno věc vyřešit uplatněním volného pohybu
pracovních sil a koncepce vyplývající z rozsudku Schumacker275.

Kromě toho by bylo lze uvažovat i o tom, že zájem na zachování daňových příjmů lze
podřadit pod ospravedlnění z důvodu veřejného pořádku. ESD ovšem tento důvod
ospravedlnění často vznášený členskými státy považuje pouze za výjimku nevyplývající
z SES, tedy za naléhavý důvod obecného zájmu, a konstantně jej ve své judikatuře odmítá276.

2. Ospravedlnění narušení volného pohybu kapitálu
V tomto rámci je nutno rozlišovat mezi výslovnými výjimkami, jež se vztahují na celou oblast
volného pohybu kapitálu a jež jsou vyjádřeny v čl. 58 SES, a výjimkami, které se uplatňují
pouze ve vztahu ke třetím zemím, neboť jak známo se volný pohyb kapitálu a plateb dle
výslovného znění čl. 56 odst. 2 uplatní i vůči třetím zemím. Tyto výjimky jsou vyjádřeny v čl.
57 SES.

Pokud jde o ustanovení čl. 59 a 60 zakotvující oprávnění Rady přijímat opatření v oblasti
volného pohybu kapitálu, ponechávám tato ustanovení v této práci stranou, neboť Rada
doposud žádné opatření na jejich základě nevydala.

a) Čl. 58 SES

274

Rozsudek ESD ze dne 16.10.2008 ve věci C-527/06, Renneberg, bod 34
Opačně srov. Kemmeren E. v Lang M., Pistone P., Schuch J., Staringer C., ECJ – Recent Developments in
Direct Taxation 2008, Vídeň 2008, str. 263 a násl.
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Podle čl. 58 odst. 1 SES „není článkem 56 SES dotčeno právo členských států: a) uplatňovat
příslušná ustanovení svých daňových předpisů, která rozlišují mezi daňovými poplatníky
podle místa jejich bydliště nebo podle místa, kde je jejich kapitál investován; b) učinit
všechna nezbytná opatření, jež by zabránila porušování vnitrostátních právních a správních
předpisů, zejména v oblasti daňového práva a dohledu nad finančními institucemi […].“ Je
třeba uvést, že dosah tohoto ustanovení je výrazně omezen odst. 3 téhož článku, dle nějž
„opatření a postupy uvedené v odstavcích 1 a 2 nesmějí představovat ani prostředek svévolné
diskriminace, ani zastřené omezování volného pohybu kapitálu a plateb ve smyslu čl. 56.“

I v tomto případě platí, že tuto výslovnou výjimku z působnosti volného pohybu kapitálu je
nutno vykládat restriktivně277. Dle ustálené judikatury ESD pak je namístě rozlišovat mezi
nerovným zacházením přípustným podle čl. 58 odst. 1 SES a svévolnou diskriminací, která je
podle čl. 58 odst. 3 SES zakázána. Aby takové vnitrostátní daňové předpisy, které činí
rozlišení podle daňové rezidence nebo podle místa investice, bylo možno považovat za
slučitelné s ustanoveními SES o volném pohybu kapitálu, musí se rozdíl v zacházení týkat
situací, které nejsou objektivně srovnatelné, nebo musí být odůvodněn naléhavými důvody
obecného zájmu. Mimoto nesmí jít odůvodnění rozdílu v zacházení mezi různými kategoriemi
příjmů z kapitálového majetku nad rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cíle dotčené
právní úpravy278.

Je tedy patrné, že ESD zde volí úpravu, která je zcela konzistentní s výkladem ostatních
základních svobod. I u nich se totiž nejprve v rámci zjišťování existence diskriminace
zkoumá, zda dotčená přeshraniční situace je totožná jako u transakce tuzemské, a následně,
zda je takové narušení eventuelně ospravedlnitelné.

b) Čl. 57 SES
Dle čl. 57 odst. 1 SES „není článkem 56 SES dotčeno používání žádných omezení vůči třetím
zemím, která existují ke dni 31.12.1993 podle vnitrostátního práva nebo práva Společenství ve
vztahu k pohybu kapitálu do nebo ze třetích zemích, zahrnujícího přímé investice, včetně
investic do nemovitostí, usazování, poskytování finančních služeb či přijetí cenných papírů na
277
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Např. rozsudek ESD ze dne 15.07.2004 ve věci C-315/02, Lenz, bod 26
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kapitálové trhy. […]“ Důvodem pro zakotvení této klauzule v SES bylo především zajištění
hladkého přechodu k aplikaci volného pohybu kapitálu erga omnes, tedy i vůči třetím zemím.

Ze znění tohoto ustanovení (tzv. Grandfather Clause) vyplývá zjevně, že pro aplikaci čl. 57
SES musí být splněny kumulativně dvě podmínky:

(i) časový aspekt

Omezení volného pohybu kapitálu muselo existovat k 31.12.1993. Nauka vychází z toho, že
dotčené národní opatření k tomuto okamžiku již nebo ještě muselo být v účinnosti279.
Zejména v daňovém právu ovšem dochází poměrně často k novelám v textu příslušného
daňového zákona. Nabízí se přirozeně otázka, zda příslušné zákonné opatření muselo mít ke
konci roku 1993 naprosto totožné znění jako v době jeho pozdějšího využití pro účely
omezení volného pohybu280. ESD se s tímto problémem vypořádal ve shora citované věci FII
Test Claimants, kde konstatoval, že „jakékoli vnitrostátní opatření přijaté následně po takto
stanoveném datu (31.12.1993) není pouze z tohoto důvodu automaticky vyloučeno z režimu
upravujícího odchylky zavedeného dotčeným aktem Společenství. Na ustanovení, které je svou
podstatou totožné s předchozími právními předpisy nebo které se omezuje na to, aby omezilo
nebo zrušilo překážku výkonu práv a svobod Společenství obsaženou v předchozích právních
předpisech, se totiž odchylka vztahuje. Naopak právní předpisy, které vycházejí z logiky
odlišné od logiky předchozího práva a které zavádějí nové postupy, nemohou být pokládány
za právní předpisy existující k datu stanovenému dotčeným aktem Společenství.“ Tyto své
závěry potvrdil ESD následně např. v rozsudku Holböck281.

(ii) věcný aspekt

Omezení volného pohybu kapitálu se musí týkat tzv. přímých investic, jejichž příklady jsou
v čl. 57 odst. 1 výslovně uvedeny. Otázkou samozřejmě je, jaký je přesný obsah tohoto
pojmu, neboť v SES nebyl definován. V právu Společenství však tento pojem byl definován
279
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v klasifikaci pohybu kapitálu uvedené v příloze I směrnice Rady 88/361/EHS ze dne
24. června 1988, kterou se provádí článek 67 SES. Z ustálené judikatury282 ESD vyplývá, že
jelikož článek 56 SES v podstatě převzal obsah článku 1 směrnice 88/361 a přestože tato
směrnice byla přijata na základě článku 69 a čl. 70 odst. 1 Smlouvy o EHS (články 67 až 73
Smlouvy o EHS byly nahrazeny články 73b až 73g Smlouvy o ES, nyní články 56 ES až
60 ES), zachovává si tato klasifikace informativní hodnotu, kterou měla dříve, než vstoupily
tyto články v platnost, co se týče definice pojmu pohyb kapitálu, přičemž podle jejího úvodu
je obsažený seznam pouze demonstrativní. V prvním bodě uvedené klasifikace jsou pod
názvem „Přímé investice“ uvedeny (i) zakládání a rozšiřování poboček nebo nových podniků
patřících pouze osobě, která poskytla kapitál, a nabývání plné účasti v již existujících
podnicích, (ii) účast v nových nebo stávajících podnicích s cílem vytvořit nebo udržet
dlouhodobé hospodářské vztahy, (iii) dlouhodobé půjčování finančních prostředků s cílem
vytvořit nebo udržet dlouhodobé hospodářské vztahy, jakož i (iv) zpětné investování zisků
s cílem udržet dlouhodobé hospodářské vztahy. ESD uvádí ve věci FII Test Claimants283, že
vzhledem k informativní a výkladové hodnotě této klasifikace se „pojem přímých investic
týká investic jakékoli povahy, které provádí fyzické nebo právnické osoby a které slouží
k tomu, aby vytvořily nebo udržely dlouhodobé a přímé vztahy mezi osobou, která poskytla
kapitál, a podnikem, kterému je tento kapitál určen za účelem výkonu hospodářské činnosti.“
ESD dále upřesnil, že „cíl vytvořit nebo udržet dlouhodobé hospodářské vztahy předpokládá,
že akcie vlastněné akcionářem mu dávají buď na základě ustanovení vnitrostátních právních
předpisů o akciových společnostech, nebo jinak možnost skutečně se účastnit řízení této
společnosti nebo její kontroly.“ Je tedy patrné, že pojem přímých investic nebude zahrnovat
portfoliové investice nezakládající investorovi právo efektivně se účastnit na řízení
společnosti284. Konečně ESD upřesňuje, že „omezení pohybu kapitálu zahrnujícího přímé
investice nebo usazování ve smyslu čl. 57 odst. 1 SES se týkají nejen vnitrostátních opatření,
která při svém použití na pohyb kapitálu do nebo ze třetích zemí omezují investice nebo
usazování, ale rovněž vnitrostátních opatření, která omezují platby dividend, které z toho
vyplývají.“
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III. Rule of Reason v oblasti přímých daní
Obecně lze "rule of reason" definovat jako princip umožňující členským státům zprostit se za
pevně daných podmínek svých závazků vyplývajících ze základních svobod SES na základě
naléhavých důvodů obecného zájmu285. Někdy také bývá označováno jako „pravidlo Cassis
de Dijon“, podle výše citovaného rozsudku, v němž bylo poprvé definováno. Již od vydání
rozsudku ve věci Cassis de Dijon bylo zřejmé, že se vztahuje i na daňové věci, neboť jedním
z mandatorních či imperativních požadavků uvedených v tomto rozsudku byla i účinnost
daňové kontroly.

Analýza judikatury ESD ukazuje jasně, že v daňové oblasti je ospravedlnění omezujícího
opatření poměrně obtížné a možné důvody ospravedlnění jsou obecně posuzovány velmi
přísně.

1. Přehled odmítnutých ospravedlnění daňových omezení
ESD takto výslovně odmítnul ospravedlnění z následujících důvodů:

a) (Budoucí) snížení daňových příjmů

ESD nikdy nebyl příliš ohromen rozpočtovými dopady správné aplikace práva Společenství
v daňové oblasti286. Proto také argumentaci snížením daňových příjmů či erozí daňového
základu nikdy neakceptoval287. To je pochopitelné, neboť taková odchylka by představovala
obrovskou potenciální mezeru ve vnitřním trhu Společenství, neboť zjevně jakákoli změna
v rámci národního práva (v daňové oblasti především) v sobě nevyhnutelně nese finanční
důsledky jak pro veřejný tak i soukromý sektor. Mnohé rozsudky ESD však mají tak obrovský

285

Takto např. Hinnekens, L. v Vanistendael, F., EU freedoms and taxation: EATLP Congress, Paris 3-5 June
2004 / editor, Frans Vanistendael, Amsterdam 2006, str. 79
286
Srov. i van Thiel S., Justifications in the Community Law for Income Tax Restrictions on Free Movement:
Acte Clair Rules That Can Be Readily Applied by National Courts, European Taxation (06-07/2008), str. 279 a
násl.
287
Např. rozsudek Metallgesellschaft, bod 59, Saint-Gobain, bod 50, Danner, bod 56, Verkooijen, bod 48 a
mnoho dalších

72

dopad na rozpočet členských států288, že v průběhu vyjednávání o Lisabonské smlouvě
vznesla Velká Británie požadavek vyjmout oblast přímých daní z působnosti evropského
práva, resp. alespoň umožnit, aby riziko zmenšení rozpočtových příjmů, které dle dosavadní
judikatury ESD nebylo považováno za důvod ospravedlnění omezení základních svobod,
naopak za takovýto důvod považováno být mohlo. Toto stanovisko se však nesetkalo
s příznivým ohlasem u ostatních členských států a posléze se Británii toto stanovisko
nepodařilo prosadit.

Ze zásady, dle níž snížení daňových příjmů nelze považovat za naléhavý důvod obecného
zájmu, kterého by se bylo možné dovolávat za účelem odůvodnění opatření v zásadě
odporujícího základní svobodě, vyplývá dále, že v rozporu se základními svobodami SES jsou
postupy, kdy členský stát poskytne subjektu, který je usazen na jeho území, nebo ve prospěch
určitých aktivit vykonávaných výlučně na jeho území, určité daňové výhody, jejichž smyslem
nebo účelem je nahrazení nebo alespoň doplnění činností, které v zásadě přísluší státu. Nelze
se tedy dovolávat toho, že tyto činnosti odlehčují státnímu rozpočtu členského státu, v němž
jsou vykonávány, zatímco srovnatelné činnosti vykonávané v jiných členských státech
přirozeně takový účinek nemají. ESD měl možnost se k této problematice několikrát ve své
judikatuře vyjádřit:
V tomto ohledu lze odkázat např. na rozsudek ve věci Jundt289, v níž se ESD zabýval otázkou
osvobození odměny zaplacené univerzitou pedagogovi od daně z příjmů fyzických osob. Dle
německého práva byla toto osvobození omezeno na platby ze strany německých univerzit.
ESD uvedl, že "omezení volného pohybu služeb spočívající v tom, že vnitrostátní právní
úprava vyhrazuje uplatnění osvobození od daně z příjmů úplatám za učitelskou činnost
vykonávanou jako vedlejší pracovní činnost, vypláceným univerzitami, které jsou právnickými
osobami veřejného práva, usazenými na vnitrostátním území a odepírá použití tohoto
osvobození, jestliže jsou tyto úplaty vypláceny univerzitou usazenou v jiném členském státě,
není odůvodněno naléhavými důvody obecného zájmu." ESD odmítnul argument, dle nějž je
německý stát prostřednictvím poskytnuté daňové výhody odlehčen od úkolů, jež mu přísluší,
neboť taková všeobecná a nepřímá souvislost mezi zvýhodněním poplatníka a užitkem pro
daný stát není v souladu s judikaturou ESD, zejména ohledně soudržnosti daňového systému.

288

Např. ve věci FII Test Claimants odhadovala vláda Velké Británie finanční dopady, které by pro ni vyplývaly
ze žalob podaných před předkládajícím soudem, na 4,7 miliard GBP.
289
Rozsudek ESD ze dne 18.12.2007 ve věci C-281/06, Jundt
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Dále je možno odkázat na rozsudek ESD ve věci Schwarz a Gootjes-Schwarz290, v němž se
ESD vypořádal s problémem daňového zvýhodnění omezeného pouze na platby školného ve
prospěch německých škol. ESD uvedl, že volný pohyb služeb "brání právní úpravě členského
státu, která stanoví možnost, aby poplatníci uplatnili platby školného určitým tuzemským
soukromým školám jako zvláštní výdaje zakládající nárok na snížení zdanitelných příjmů, ale
obecně tuto možnost vylučuje u plateb školného soukromé škole v jiném členském státě." ESD
výslovně odmítnul německý argument, dle nějž německý stát nemůže být zavázán
subvencionovat školy náležející do školského systému jiného členského státu.291
V neposlední řadě lze zmínit rozsudek ve věci Lindman292 týkající se přeshraničních aspektů
zdanění výher z loterií. Dle názoru ESD brání čl. 49 SES takovým národním předpisům, dle
nichž výhry z loterií uspořádaných v jiných členských státech jsou pokládány za zdanitelný
příjem výherce, zatímco výhry z loterií organizovaných v členském státě, jehož je výherce
občanem, nepodléhají dani. Finská vláda se sice pokusila ospravedlnit diskriminující
charakter odkazem na naléhavé důvody v obecném zájmu jako je mj."financování obecně
prospěšných činností", ESD však tuto argumentaci jasně odmítnul.
Konečně je třeba upozornit na rozsudek ve věci Laboratoires Fournier293, v němž ESD
rozhodl, že francouzská úprava, dle níž dotčená daňová výhoda může být uplatněna pouze v
případě výdajů na výzkum a vývoj uskutečněný ve Francii, zatímco výzkum a vývoj
prováděný v zahraničí této výhodě nepodléhá, je v rozporu s volným pohybem služeb. I když
tedy výzkum a vývoj je třeba považovat za politické a hospodářské cíle státu, za nějž stát při
chybějící

soukromé

iniciativě

přebírá

zodpovědnost,

nemůže

být

jeho

podpora

prostřednictvím daňových opatření teritoriálně omezena294.

Výjimečně ESD akceptuje rozpočtové obavy členských států, když rozhoduje o omezení
časové působnosti svých rozsudků. Podle ESD totiž v případě, kdy je ustanovení národního
práva považováno za porušení komunitárního práva, má poplatník právo na vrácení
290

Rozsudek ESD ze dne 11.09.2007 ve věci C-76/05, Schwarz und Gootjes-Schwarz
Viz bod 71 rozsudku Schwarz und Gootjes-Schwarz
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Rozsudek ESD ze dne 13.11.2003 ve věci C-42/02, Lindman
293
Rozsudek ESD ze dne 10.03.2005 ve věci C-39/04, Laboratoires Fournier
294
Communication from the Commission of 22 November 2006 to the Council, the European Parliament and the
European Economic and Social Committee: Towards a more effective use of tax incentives in favour of R&D
(COM (2006) 728)
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neoprávněně vybrané daně, ale rovněž částek vyplacených tomuto státu nebo tímto státem
zadržených v přímé souvislosti s touto daní, a to podle procesních pravidel daného státu295.
Jak ESD rozhodl v bodech 87 a 88 výše uvedeného rozsudku Metallgesellschaft, zahrnuje to
rovněž ztráty představované nemožností disponovat peněžními částkami v důsledku
předčasné splatnosti daně. To však v mnohých případech může mít zdrcující účinek na
rozpočet dotčeného státu. Přístup ESD k omezení časových účinků svých rozsudků je
nicméně velice opatrný. Vždy se totiž při omezení časových účinků rozsudku musí hledat
rovnováha mezi jednak zásadou správného a soudržného výkladu práva, a jednak zásadou
jistoty v právních vztazích vytvořených v dobré víře, dokonce i na základě nesprávného
výkladu. Podle ustálené judikatury ESD „výklad ustanovení práva Společenství, který Soudní
dvůr podává, se omezuje na vyjasnění a upřesnění významu a dosahu tohoto ustanovení, tak
jak mělo být chápáno a používáno od okamžiku, kdy nabylo účinnosti. […] Soudní dvůr
mohou jen výjimečné okolnosti přimět k tomu, aby na základě obecné zásady právní jistoty
inherentní právnímu řádu Společenství omezil možnost všech zúčastněných osob dovolávat se
ustanovení, jehož výklad podal, za účelem zpochybnění právních vztahů založených v dobré
víře. Z tohoto hlediska […] nemohou finanční důsledky, které by mohly vyplývat pro členský
stát z rozsudku týkajícího se předběžné otázky, samy o sobě odůvodnit omezení časové
účinnosti tohoto rozsudku“296. Podle ESD je toto časové omezení naopak přípustné, třebaže
jen ve výjimečných případech za použití obecné zásady právní jistoty, která je vlastní
právnímu řádu Společenství, pokud nastanou následující podmínky:

-

pokud existuje riziko závažných hospodářských dopadů způsobených obzvláště
vysokým počtem právních vztahů založených v dobré víře na základě právní úpravy
považované za platnou a účinnou. To platí i v případě, kdy se jedná o daně vybrané
příslušnými vnitrostátními orgány;

-

a pokud jednotlivci a vnitrostátní orgány byly vedeny k chování, které nebylo
v souladu s právní úpravou Společenství z důvodu objektivní a závažné nejistoty
ohledně dosahu ustanovení práva Společenství, nejistoty, ke které případně přispělo
i samotné chování jiných členských států nebo Komise.

295

Např. rozsudek ESD ze dne 02.10.2003 ve věci C-147/01, Weber's Wine World; srov. i Dassesse M., Taxes
Paid in Violation of EU Law: How Far Back Can a Taxpayer Claim Reimbursement?, Bulletin for International
Taxation (11/2004), str. 510 a násl.
296
Např. stanovisko generálního advokáta Tizzana ze dne 10.11.2005 ve věci C-292/04, Meilicke, bod 32-34,
nebo rozsudek ESD v téže věci ze dne 06.03.2007, bod 32-37
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Mimoto lze takovéto omezení podle ustálené judikatury ESD připustit pouze v samotném
rozsudku, kterým se rozhoduje o požadovaném výkladu. Tato zásada zaručuje rovné
zacházení s členskými státy a ostatními procesními subjekty ve vztahu k tomuto právu,
a splňuje tak rovněž požadavky, jež vyplývají ze zásady právní jistoty.

b) Nezbytnost zachování progrese daňového systému

Jedná se o argument vznesený lucemburskou vládou ve výše citované věci Biehl. Pan Biehl,
německý občan, žil od roku 1973 v Lucembursku. V listopadu 1983 se přestěhoval do
Německa. Během svého pobytu v Lucembursku byl pan Biehl zaměstnancem, jehož
zaměstnavatel srážel daň z příjmu fyzických osob. Při konečném vyúčtování daně se ukázalo,
že částka sražené daně překračuje částku daně skutečně dlužné. Příslušný lucemburský
finanční úřad odmítnul vrácení daně s odůvodněním, že pan Biehl byl usazen v Lucembursku
jen po část roku. Lucemburská vláda se pokusila ospravedlnit své národní opatření poukazem
na účel dotčené legislativy, kterým bylo chránit systém progresivního zdanění. Uvedla, že
„poplatník usadivší se v Lucembursku, který Lucembursko opustil v průběhu roku ("dočasně
usazený poplatník") rozdělil svůj příjem a jeho daňová povinnost tak leží ve dvou státech, a
sice v Lucembursku a v členském státě, v němž se nově usadil. Tato skutečnost narušuje
daňový systém. Jestliže by dočasně usazený poplatník obdržel přeplatek daně, byl by vzhledem
k jeho postupným příjmům ve dvou různých státech zdaněn výhodnější sazbou než poplatník
(lucemburský rezident), který má stejný roční příjem a je povinen jej přiznat lucemburským
úřadům bez ohledu na to, zda tento příjem pochází z Lucemburska.“

ESD uvedl, že tento argument nemůže být akceptován, jelikož takové ustanovení je způsobilé
porušit zásadu rovného zacházení, zejména, kde dočasně usazený poplatník nemá žádné
příjmy ve druhém dotčeném státě. V takovém případě by byl tento poplatník vystaven méně
výhodnému režimu než poplatník-rezident kvůli ztrátě práva na vrácení přeplatku daně, které
vždy náleží poplatníkovi-rezidentovi.
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c) Existence jiných daňových výhod nesouvisejících bezprostředně s nevýhodou
vyplývající z předmětného národního opatření

Již od vydání rozsudku avoir fiscal ESD konstantně uvádí, že "znevýhodňující daňové
zacházení, které je v rozporu se základní svobodou, nemůže být odůvodněno existencí jiných
daňových výhod ani za předpokladu, že takové výhody existují."297

d) Nízká úroveň zdanění v EU-zahraničí

ESD konstatoval ve výše citovaném rozsudku Eurowings298, že „možná daňová výhoda pro
poskytovatele služeb ve formě nízkého daňového zatížení ve státě, v němž je usazen, nemůže
jinému členskému státu dát právo daňově nevýhodně nakládat s příjemci služeb usazenými na
jeho území. Takovéto kompenzační dávky by narušily vnitřní trh v jeho základech.“

e) Chybějící vzájemnost

I tímto možným důvodem ospravedlnění se ESD zabýval již ve svém fakticky prvním
rozsudku týkajícím se přímých daní, tedy avoir fiscal. V bodu 26 tohoto rozsudku ESD
stanovil, že práva zakotvená v čl. 43 SES jsou bezpodmínečná a členské státy nemohou jejich
respektování podmiňovat obsahem smluv uzavřených s jiným členským státem. Především
tento článek nepovoluje, aby tato práva byla podmíněna požadavkem reciprocity za účelem
obdržení odpovídajících výhod v jiných členských státech.

f) Nedostatečná harmonizace v oblasti přímých daní

ESD stanovil již v rozsudku avoir fiscal (bod 24) nebo následně v rozsudku Bachmann (bod
10 a násl.), že skutečnost, dle níž právo členských států ohledně daně z příjmu právnických
osob nebylo harmonizováno, nemůže ospravedlnit rozdílnost v zacházení v tomto případě.
Ačkoli je pravdou, že při neexistenci takové harmonizace je daňová povinnost společností
297

Rozsudek ESD Amurta, bod 75, obdobně rovněž rozsudek ESD avoir fiscal, bod 21, Saint-Gobain, bod 51 a
násl. nebo AMID, bod 27
298
Rozsudek Eurowings, bod 43 a násl.; obdobně rovněž dále rozsudek ESD ve věci Danner, bod 56
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závislá na národním právu, jež se na ně vztahuje, článek 43 SES zakazuje členským státům
stanovit podmínky pro provozování činností osobami vykonávajícími své právo na usazování,
které by se lišily od těch uložených vlastním státním příslušníkům299.

g) Možnost vyhnout se diskriminaci jiným faktickým uspořádáním, např. zvolením jiné
formy podnikání

Ve své ustálené judikatuře ESD pravidelně konstatuje zejména v souvislosti se svobodou
usazování a rozlišným zacházením mezi dceřinými společnostmi zahraničních osob na straně
jedné a organizačními složkami zahraničních subjektů na straně druhé, že argument členských
států, dle nějž se osoby usazené v jiném členském státu mohou v členském státu, do nějž
směřuje jejich podnikatelská aktivita, usadit prostřednictvím dceřiné společnosti a získat tak
daňové výhody, které by jinak usazením se ve formě organizační složky nezískaly, nemůže
ospravedlnit rozdílné zacházení. Druhá věta prvního odstavce čl. 43 SES ponechává
podnikatelům právo svobodně si zvolit vhodnou formu podnikání, v níž hodlají provozovat
podnikatelskou činnost na území jiného členského státu. Tato svoboda nesmí být narušována
diskriminujícími daňovými ustanoveními300.

h) Existence správního uvážení opravňujícího k odvrácení omezení

Jak ESD judikoval ve věci Biehl II301, „nesoulad ustanovení národního práva s SES může být
s konečnou platností vyloučen pouze prostřednictvím závazných norem domácího práva
majících stejnou právní sílu jako ty, které mají být změněny. Pouhá administrativní praxe, jež
je ve své povaze kdykoli libovolně změnitelná správním orgánem a která není náležitě
uveřejněna, nemůže být považována za řádné splnění požadavků vyplývajících pro členský
stát z SES, neboť tato praxe pro dotčené osoby zachovává stav nejistoty s ohledem na rozsah
práv pro ně vyplývajících z SES.“ Obdobně stanovil ESD ve věci Komise v. Belgie302, že
„i když totiž orgány členského státu v praxi neuplatňují vnitrostátní ustanovení, které je

299

Srov. i Metzler V. v Lang M., Pistone P., Schuch J., Staringer C., Introduction to European Tax Law: Direct
Taxation, Vídeň 2008, str. 59
300
Např. rozsudek ESD ve věci Saint-Gobain, bod 42
301
Rozsudek ESD ze dne 26.10.1994 ve věci C-151/94, Komise v. Lucembursko (Biehl II.), bod 18
302
Rozsudek ESD ze dne 05.07.2007 ve věci C-522/04, Komise v. Belgie, bod 70
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v rozporu s právem Společenství, právní jistota nicméně vyžaduje, aby toto ustanovení bylo
změněno.“

i) Existence čistě ekonomických důvodů

Zde se jedná o důvod ospravedlnění vznášený i v jiných než daňových oblastech303. I pro pole
přímých daní ESD konstatuje, že „cíle čistě ekonomické povahy nemohou představovat
naléhavé důvody obecného zájmu ospravedlňující omezení výkonu základních svobod
garantovaného SES.“304

j) Administrativní problémy

V tomto případě jde v podstatě o námitku členských států, že určité výhody přístupné čistě
domácím situacím nemohou být poskytnuty v přeshraničních situacích, jelikož finančním
úřadům chybí potřebné informace. Z pohledu národní administrativy totiž proces výběru a
vymáhání daní zpravidla končí na hranicích daného členského státu, protože je nesmírně
obtížné získat v přeshraničních situacích potřebné informace (ustanovení o vzájemné pomoci
ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění jsou prakticky více či méně nepoužitelná). Čistě
v oblasti mezinárodního zdanění by se tento argument zdál být naprosto srozumitelným,
v oblasti práva EU se stále více se zintenzivňujícími hospodářskými a právními vazbami mezi
jednotlivými členskými státy by však odvolání se na vnitřní administrativní problémy
znamenalo jednostranné vyhnutí se závazkům vyplývající z SES a ohrozilo by jednotnou
aplikaci práva Společenství. Vzhledem k tomu nepřekvapí, že přístup ESD k možným
problémům národních daňových správ v administrativní oblasti, zejména jde-li o přeshraniční
získávání informací, je velice zdrženlivý a ESD zpravidla odkazuje na možnost spolupráce
mezi daňovými správami členských států na základě směrnice o právní pomoci305. Podobnou
argumentaci používá ESD ve vztahu k vybírání a vymáhání daní, kde odkazuje na vymáhací
směrnici306. Ačkoli je třeba přiznat, že v praxi nepřináší oba tyto instrumenty potřebnou
303

Např. rozsudky ESD ve věcech Kohll a Decker dotýkající se práva sociálního zabezpečení
Např. rozsudek Verkooijen, bod 48
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Směrnice Rady č. 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány
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efektivitu307, založil ESD svou argumentaci na myšlence, že tyto těžkosti by neměly jít na
vrub daňových poplatníků, nýbrž členských států308. Navíc ESD pravidelně konstatuje, že i
když směrnice o právní pomoci neukládá povinnost spolupráce daňových orgánů členských
států v určité oblasti, tato skutečnost nemůže odůvodnit rozdílné zacházení. Nic totiž nebrání
daňovým orgánům členského státu vyžadovat od dotyčného důkazy, které považují za
nezbytné, a popřípadě odmítnout poskytnout danou výhodu, pokud tyto důkazy nejsou
předloženy309.

k) Účinnost daňové kontroly

V této souvislosti vzniká zajímavý paradox. ESD totiž výslovně uznal tento argument jako
způsobilý ospravedlnění již v rozsudku Cassis de Dijon310. Ve své judikatuře vztahující se
k přímým daním však ESD tento argument konsistentně odmítá, a to, podobně jako v případě
administrativních problémů, s odkazem na směrnici o vzájemné pomoci jakož i na možnost
získat potřebné údaje přímo od poplatníka. Národní úprava tedy nesplní test proporcionality
jako jedné ze základních podmínek uplatnění ospravedlnění. Z poslední doby je možno
připomenout shora citovaný rozsudek ve věci Stauffer, v němž se ESD zabýval citlivou
otázkou zahraničních nadací, ohledně nichž konstatoval, že článek 56 SES ve spojení s
článkem 58 SES musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát, který
osvobozuje od daně z příjmů právnických osob příjmy pobírané na území státu obecně
prospěšnými nadacemi, jež jsou daňovými rezidenty tohoto státu, odmítl stejným způsobem
osvobodit příjmy stejného druhu obecně prospěšné nadace založené podle soukromého práva
jiného státu, v němž je i taková nadace daňovým rezidentem, z toho důvodu, že vzhledem k
tomu, že je usazena v jiném členském státě, podléhá dani na jeho území pouze částečně.

V bod 48 a násl. tohoto rozsudku ESD uvádí, že „členský stát tak předtím, než osvobodí
nadaci od daně, je oprávněn použít opatření, která mu jasně a přesně umožní ověřit, zda

a záručního fondu, zemědělských dávek a cel, jejíž působnost byla směrnicí 44/2001/ES rozšířena i na oblast
přímých daní
307
Srov. i van Thiel S., Justifications in the Community Law for Income Tax Restrictions on Free Movement:
Acte Clair Rules That Can Be Readily Applied by National Courts, European Taxation (06-07/2008), str. 279 a
násl.
308
Např. rozsudek ESD ve věci Schumacker, bod 45 nebo rozsudek ESD ze dne 14.09.2006 ve věci C-386/04,
Stauffer, bod 50
309
Takto např. rozsudek ESD ve věci Komise v. Dánsko, bod 54
310
Rozsudek ESD ve výše citované věci Cassis de Dijon, bod 8
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splňuje podmínky vyžadované vnitrostátními právními předpisy pro toto osvobození,
a zkontrolovat její skutečnou správu na základě například předložení roční účetní závěrky
a výroční zprávy. V případě nadací usazených v jiných členských státech se sice může zdát
obtížnější provést nezbytná ověření. Jedná se nicméně o pouhou správní nesnáz, která není
dostatečná k odůvodnění odmítnutí orgánů dotčeného členského státu osvobodit zmíněné
nadace od daně stejným způsobem, jako jsou osvobozeny nadace stejného druhu, které
v plném rozsahu podléhají dani v tomto státě. V tomto ohledu je třeba připomenout, že nic
nebrání dotčeným daňovým orgánům, aby si od nadace uznané za obecně prospěšnou, která
se domáhá osvobození od daně, vyžádaly předložení relevantních dokladů, umožňujících jim
provést nezbytná ověření. Kromě toho vnitrostátní právní úprava, která zcela brání daňovému
poplatníku předložit takové důkazy, nemůže být odůvodněna účinností daňového dohledu.
Dotčené daňové orgány se mimoto mohou na základě směrnice Rady 77/799/EHS ze dne
19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti
přímých daní, obrátit na orgány jiného členského státu, aby získaly veškeré informace, které
se jeví jako nezbytné pro správné vyměření daně daňovému poplatníku, včetně možnosti
osvobodit ho od daně.“

2. Ospravedlňující důvody alespoň jednou akceptované ESD
a) Soudržnost daňového systému

Soudržnost daňového systému je snad argumentem vznášeným vůbec nejčastěji členskými
státy při jejich snaze ospravedlnit diskriminující či obecně omezující opatření výkonu
základních svobod EU. Jeho základem je myšlenka, že v rámci daňového systému určitého
členského státu může být úzký vztah mezi daňovou výhodou poskytnutou v určitém momentu
a daňovým břemenem uloženým v jiný moment. Z pohledu příjmové stránky se stát nejprve
vzdá vybrání určitého potenciálního daňového příjmu, to ovšem s pevným vědomím, že tento
nárok může být uplatněn v pozdější fázi. Takový koherentní systém však na vnitřním trhu
naráží na problém, neboť poplatník, který využil daňové výhody, může využít některé ze
základních svobod a přesunout se do jiného státu, což by mělo za následek ztížení možnosti
realizování daňového nároku, jehož se původní stát přechodně vzdal. V takové situaci by
členský stát původu hledal řešení především v odepření předmětné daňové výhody v případě
přeshraniční situace.
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Poprvé (a pohříchu i doposud naposledy) byl tento důvod uznán ve výše citovaném rozsudku
Bachmann a s ním souvisejícím rozsudku Komise v. Belgie311. V obou těchto případech ESD
shledal bezprostřední souvislost mezi daňovou výhodou a nevýhodou ospravedlňující
diskriminaci obsaženou v belgickém právu. V něm totiž existovala podle ESD spojitost mezi
daňovou odčitatelností příspěvků na životní a důchodové pojištění a povinností zdanit pojistná
plnění vyplácená pojistitelem. Z toho podle ESD vyplývá, že ztráta daňových příjmů plynoucí
pro stát z daňové odčitatelnosti příspěvků na pojištění z daňového základu je kompenzována
zdaněním penzijního plnění a opačně, v případě, že tyto příspěvky nebyly odečteny, plnění je
osvobozeno od daně. Soudržnost daňového systému podle ESD předpokládá, že „pokud je
stát povinen umožnit odečtení příspěvků na životní pojištění placené v jiném státě, měl by mít
možnost zdanit částky placené pojistiteli.“ Jelikož však tato podmínka není splněna v případě
pojistitelů usazených v cizině, ospravedlňuje soudržnost daňového systému odepření
odčitatelnosti pojistného plnění vypláceného těmito pojistiteli.

Podstatou uznání ospravedlňujícího účinku daňové soudržnosti je poznatek, dle nějž při
hodnocení určité daňové úpravy s ohledem na právo Společenství není možno odkázat na
jednotlivý diskriminující aspekt této úpravy a rozšířit tak izolovanou výhodu automaticky i na
přeshraniční situace, nýbrž je třeba hledět na danou úpravu jako na celek včetně ustanovení
s jednotlivou diskriminující

normou bezprostředně související

a

tuto diskriminaci

vyrovnávající.

V této souvislosti je však potřebné konstatovat, že již od svého vydání byl rozsudek
Bachmann silně kritizován312. Generální advokát Léger ve věci Wielockx dokonce
s ohledem na princip proporcionality konstatoval, že „několik komentátorů tohoto rozsudku
(rozuměj Bachmann) podle mne přesvědčivým způsobem podpořilo myšlenku, že národní
úprava více respektující princip volného pohybu osob a svobody usazování by umožnila
belgickému státu dospět ke stejnému závěru.“
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Rozsudek ESD ze dne 28.01.1992 ve věci C-300/1990, Komise v. Belgie
Např. Knobbe-Keuk, B., Restrictions on the Fundamental Freedoms enshrined in the EC Treaty by
discriminatory tax provisions – Ban and Justification, EC Tax Review (03/1994), str. 74
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Rozsudkem Wielockx a zejména pak nedávnými rozsudky Komise v. Belgie313 a Komise v.
Dánsko314 byla koncepce vyplývající z rozsudku Bachmann již zcela překonána. Od vydání
rozsudku Bachmann navíc ESD vždy ospravedlnění založené na daňové soudržnosti
odmítal315, což bylo všeobecně hodnoceno jako konec tohoto ospravedlnění. V mezidobí již
ustálené judikatuře totiž ESD vyžaduje tzv. přímou souvislost ("direct link") mezi daňovou
výhodou a nevýhodou316. Pokud daňovou nevýhodu mají vyrovnávat věcně nesouvisející
daňové výhody, není soudržnost možná. Soudržnost ovšem nemůže být vznesena ani tehdy,
jde-li o rozdílné druhy daní či jsou-li dotčeny dva různé subjekty (např. mateřská a dceřiná
společnost)317.

Jistá tendence k uvolnění tohoto úzkého výkladu pojmu „daňová soudržnost“ se ovšem
objevuje v případu Manninen318,v němž se jednalo o finský systém započtení za účelem
zamezení dvojího ekonomického zdanění vyplácených dividend319.

Pan Manninen byl daňovým rezidentem ve Finsku a vlastnil akcie švédské společnosti
kotované na burze ve Stockholmu. Zisky vyplácené dotyčnou švédskou společností panu
Manninenovi formou dividend byly již ve Švédsku zdaněny z titulu daně z příjmů
právnických osob. Dividendy ve Švédsku navíc podléhají srážkové dani. Podle finského práva
jsou dividendy, které finský rezident obdrží od finské nebo zahraniční společnosti kotované
na burze, zdanitelné jako příjmy z kapitálového majetku sazbou ve výši 29%. Společnosti se
sídlem ve Finsku platí daň ze svého zisku rovněž ve výši 29%. Ve vztahu k dividendám
obdrženým od finských společností poskytuje finské právo akcionářům daňový odpočet
odpovídající 29/71 z výše dividend, které obdrželi v průběhu dotčeného zdaňovacího období,
aby bylo zabráněno dvojímu zdanění těchto příjmů spojených s výplatou dividend. Poskytnutí
daňového odpočtu má za účinek to, že celková daň zatěžující zisk vyplácený společností
kotovanou na burze činí 29%. ESD tak byla položena otázka, zda je článek 56 SES třeba
vykládat v tom smyslu, že brání úpravě daňového odpočtu, jako je výše popsaná finská

313

Rozsudek ESD ze dne 05.07.2007 ve věci C-522/07, Komise v. Belgie
Rozsudek ESD ze dne 30.01.2007 ve věci C-150/2004, Komise v. Dánsko
315
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Hughes de Lasteyrie de Saillant, de Groot, a další
316
Kofler G., Einige Überlegungen zur steuerlichen Kohärenz nach dem Urteil des EuGH in der Rs Manninen,
ÖStZ (01/2005), str. 26 a násl.
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Např. rozsudky ESD Baars, Verkooijen, Bosal a další
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úprava, v rámci které má finský rezident nárok na daňový odpočet z titulu dividend, které jsou
mu vypláceny tuzemskou akciovou společností, ale nemá nárok na tento daňový odpočet z
titulu dividend, které obdrží od akciové společnosti se sídlem ve Švédsku.

Na pozadí dřívějších rozsudků ESD ve věci Baars, Verkooijen či Bosal vycházela jak
Komise320 tak i větší část literatury321 z toho, že argument soudržnosti daňového systému
musí v tomto případě odpadnout již na úrovni vyžadované přímé souvislosti, jelikož daňová
výhoda (zápočet) i nevýhoda (korporační daň) se dotýká dvou různých daňových poplatníků,
jakož i dvou různých daní (korporační daň a daň z příjmu fyzických osob). Naproti tomu
generální advokátka Kokott argumentovala tak, že souhrnné posouzení obou dotčených daní
je možné a odvolání se na soudržnost daňového systému nemůže být vyloučeno jen proto, že
se námitka soudržnosti z daňově-technického hlediska vztahuje na dva různé subjekty, tedy
společnost a fyzickou osobu – příjemce dividend. Konkrétně konstatuje, že „výjimečně může
existovat souvislost odůvodňující daňovou soudržnost také tehdy, pokud je zatížení daňového
poplatníka vyváženo zbavením zátěže jiného daňového poplatníka. Předpokladem pro to je, že
zdanění se vztahuje, pokud ne na totožného daňového poplatníka, tak ale na totožné příjmy
nebo totožné hospodářské operace, a současně že prostřednictvím právního uspořádání
systému je zajištěno, že výhoda přísluší daňovému poplatníkovi pouze tehdy, pokud nevýhoda
u jiného poplatníka také skutečně a ve stejném rozsahu vznikne.“322 Je však třeba přiznat, že
ESD nakonec rozhodl proti takto pojatému argumentu soudržnosti a věc rozhodl na základě
proporcionality dotčeného finského systému, když konstatoval, že „cíl sledovaný finskými
daňovými právními předpisy, kterým je odstranění dvojího zdanění zisků vyplácených ve
formě dividend, může být dosažen tím, že bude poskytnut daňový odpočet rovněž u zisků takto
vyplácených švédskými společnostmi osobám s hlavní daňovou povinností ve Finsku.“323

b) Princip teritoriality
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Communication from the Commission of 19 December 2003 to the Council, the European Parliament and the
European Economic and Social Committee - Dividend taxation of individuals in the Internal Market (COM
(2003) 810), str. 16
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Např. Wattel, P., Corporate tax jurisdiction in the EU with respect to branches and subsidiaries; dislocation
distinguished from discrimination and disparity; a plea for territoriality, EC Tax Review (04/2003), str. 194 nebo
Kofler G., Doppelbesteuerungsabkommen und Europäisches Gemeinschaftsrecht, Vídeň 2007, str. 115 a násl.
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Úzce s principem daňové soudržnosti je spjat princip teritoriality. V oblasti přímých daní tato
zásada znamená, členské státy mají právo zdanit příjmy dosažené na svém území, v důsledku
čehož také náklady by měly být odečitatelné jen do té míry, pokud souvisí s procesem
dosahování zisku na území tohoto státu324. Tato zásada, odpovídající principu daňové
symetrie a odrážející shodu v oblasti mezinárodního rozdělení daňových pravomocí, byla
uznána jako důvod ospravedlnění ESD poprvé ve shora popsaném rozsudku Futura. Princip
teritoriality byl např. neúspěšně vznesen nizozemskou vládou ve věci Bosal, kde šlo o
možnost odečíst náklady spojené s účastí mateřské nizozemské společnosti na jejích
dceřiných

společnostech

v jiných

členských

státech.

Společnost

Bosal

podléhala

v Nizozemsku dani z příjmů právnických osob. Ve svém daňovém přiznání uvedla vysoké
náklady v souvislosti s financováním jejích dceřiných společností v zahraničí a žádala o
odečtení těchto nákladů ze svého vlastního zisku. Příslušný nizozemský finanční úřad
zamítnul tento odečet s poukazem na právo platné v Nizozemí, dle nějž je tento odečet
povolen v Nizozemsku jen tehdy, jestliže dotčené dceřiné společnosti by podléhaly dani právě
v Nizozemsku jakožto státu, v němž je daňovým rezidentem jejich mateřská společnost.
Nizozemsko poukázalo na princip teritoriality a uvedlo, že náklady související s činnostmi
prováděnými v zahraničí musí být započteny na zisky z těchto činností vznikající, nicméně
pouze ve státě, kde jsou tyto činnosti prováděny, neboť tam podléhají zdanění. Takové
omezení odečtu těchto nákladů závisí toliko na tom, zda v zahraničí byl dosažen zisk.
Diskriminace musí být vyloučena, jelikož dceřiné společnosti dosahující zisky v Nizozemsku
a ty, které tak nečiní, nejsou ve srovnatelné situaci. Nizozemsko odkázalo na rozsudek
Futura, ESD ovšem uvedl, že princip teritoriality se v rozsudku Futura vztahoval na jediný
subjekt, jenž své činnosti vykonával prostřednictvím hlavní pobočky v tuzemsku a stálé
provozovny v jiném členském státě. Argumentace ESD je tedy obdobná jako u daňové
soudržnosti.
K totožnému výsledku dospěl ESD v podobné věci Rewe Zentralfinanz325, kde se zabýval
otázkou, zda ustanovení SES o svobodě usazování brání národní úpravě, která umožňuje
mateřské společnosti se sídlem v SRN provést daňový odpočet ztrát dosažených uvedenou
společností prostřednictvím odpisů hodnoty svých podílů pouze v dceřiných společnostech
usazených v SRN, zatímco ohledně dceřiných společností usazených v zahraničí tento odpis
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není umožněn. I zde SRN argumentovala zásadou teritoriality, když uváděla, že stát mateřské
společnosti by neměl být povinen umožnit mateřským společnostem –rezidentům odpočet
ztrát týkajících se dceřiných společností - nerezidentů, když sám není oprávněn zdanit jejich
zisky. ESD tento argument v souladu s rozsudkem Bosal neuznal.

c) Zamezení daňovým únikům

Je zřejmé, že zatímco základním cílem veřejného sektoru je maximalizovat příjmy plynoucí
z daní, panuje ohledně privátní sféry situace zcela opačná. Minimalizace celkového daňového
břemene probíhá různými způsoby. Na jedné straně jde o daňové plánování ("tax planning"),
při němž ekonomické subjekty zvažují daňové aspekty své činnosti a v souladu s tím činí
odpovídající volby. Jindy tyto subjekty hledají způsoby snížení daňové zátěže způsoby
odpovídajícími právu, avšak jdoucími proti smyslu a účelu zákona, kdy se využívají mezery či
disparity mezi dvěma různými daňovými systémy zneužívajíce právo za účelem, který nebyl
příslušným právním předpisem sledován. Takový postup, na první pohled v souladu s právem,
se nazývá vyhýbání se daním ("tax avoidance"). Konečně jde o metodu daňového úniku ("tax
evasion" nebo "tax fraud"), kterou se rozumí bezprostřední úmyslné porušení práva s cílem
vyhnout se daňové povinnosti. Zatímco daňové plánování je legitimním a akceptovaným
způsobem snížení daňové zátěže, boj proti vyhýbání se daním a daňovým únikům je vedle
zamezení dvojího zdanění jedním z cílů mezinárodního daňového práva, jež ponechává
státům volnost bojovat proti takovým jevům opatřeními vnitrostátního práva. Vyhýbání se
daním a daňový únik jsou však i předmětem zájmu práva Společenství, a to především proto,
že jsou způsobilé narušit vnitřní trh. To vysvětluje, proč ustanovení SES o volném pohybu
kapitálu jakož i sekundární daňová legislativa výslovně umožňují členským státům uplatňovat
jejich národní opatření, jejichž cílem je bránit daňovým únikům a vyhýbání se daním. Jak
stanoví čl. 58 odst. 1 písm. a) SES není článkem 56 dotčeno právo členských států učinit
všechna nezbytná opatření, jež by zabránila porušování vnitrostátních právních předpisů,
zejména v oblasti daňového práva a dohledu nad finančními institucemi […]. Obdobná
ustanovení jsou obsažena i v čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice o fúzích326, čl. 1 odst. 2 směrnice
o zdanění mateřských a dceřiných společností327 či např. čl. 4 směrnice o vzájemné pomoci328.
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Z pohledu práva Společenství bylo třeba vyřešit dvě základní otázky:

-

zda ustanovení národního daňového práva bojující proti daňovým únikům a zneužití
práva jsou natolik významná, že by měla zůstat mimo rozsah působnosti práva
Společenství (jako je tomu v mezinárodním daňovém právu), a

-

pokud zůstávají tato ustanovení v rámci práva Společenství, zda a za jakých okolností
by jejich omezující účinek na přeshraniční aktivity mohl být ospravedlněn.

1.

V první otázce šlo o to, zda bezprostředně působící právo Společenství vůbec omezuje
národní opatření proti daňovým únikům. ESD se zodpovězením této otázky zabýval
postupně ze tří různých pohledů:

a) automatická výjimka

V tomto ohledu by bylo možno vycházet z toho, že ohledně ustanovení
směřujících proti zneužití daňových předpisů ("anti-avoidance clauses") existuje
automatická výjimka, jež je a priori vyjímá z působnosti bezprostředně
použitelného práva Společenství. Toto byla v podstatě pozice Lucemburska ve
shora citované věci Biehl, v němž Lucembursko sice uznalo, že ESD rozhodl ve
věci avoir fiscal o použitelnosti práva Společenství na hmotněprávní daňové
normy, avšak dle Lucemburska by procesní normy, jako např. odepření vrácení
přeplatku na dani dočasným rezidentům, aby se jim tak zabránilo obdržení výhody
vyplývající z aplikace progresivních daňových sazeb, měly zůstat mimo působnost
práva Společenství. ESD odmítnul tento argument a odvětil, že SES zakazuje
jakoukoli formu diskriminace včetně daňové diskriminace.

b) zneužití práva Společenství

Další možnost představuje odepření přístupu k právu Společenství osobám
vyhýbajícím se své daňové povinnosti právě na základě toho, že zneužívají právo
Společenství. ESD skutečně akceptoval, že ve výjimečných případech by
328
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soukromému sektoru nemuselo být povoleno zneužití práva Společenství pouze za
účelem vyhnutí se aplikace národního práva329. ESD nicméně v mezidobí zaujal
jasnou pozici, dle níž by zneužívající aktivity v zásadě neměly být omezovány
v přístupu k právu Společenství (avšak mohou ve výjimečných případech vést
k závěru,

že

národní

opatření

proti

zneužívání

daňových

norem

jsou

ospravedlnitelná).

Klíčovým případem v nedaňové oblasti je výše citovaná věc Centros, v níž ESD
konstatoval, že „skutečnost, že se státní příslušník členského státu, který si přeje
založit společnost, rozhodne umístit ji v tom členském státu, jehož předpisy pro
zakládání společností mu připadají méně omezující a založit pobočky v jiných
členských státech, nepředstavuje sama o sobě zneužití práva“, a dále, že
„skutečnost, že společnost nevykonává žádnou činnost v tom členském státu, kde
má své sídlo, a veškerou činnost vykonává pouze v tom členském státu, kde má
svou pobočku, nestačí k prokázání existence zneužívajícího a podvodného jednání,
což by danému členskému státu umožňovalo odepřít této společnosti výhody
plynoucí z ustanovení komunitárního práva týkajících se práva na usazování.“ 330

V daňové oblasti byl rozsudek Centros potvrzen ze strany ESD v rozsudku
Cadbury Schweppes331,v němž ESD výslovně potvrdil, že pouhá skutečnost, že
určitá společnost si založí dceřinou společnost v jiném členském státu pouze
vzhledem k výhodnějšímu daňovému režimu v tomto cizím členském státu,
nemůže být považována za zneužití svobody usazování. Konkrétně ESD nejprve
odkázal na svou předchozí judikaturu a uvedl, že „státní příslušníci členského
státu se nemohou pokoušet vyhnout se svým vnitrostátním právním předpisům díky
možnostem zavedeným Smlouvou. Nemohou se neoprávněně nebo podvodně
domáhat norem Společenství.“ Vyjasnil nicméně, že „skutečnost, že příslušník
Společenství, fyzická nebo právnická osoba, měl v úmyslu využít výhodného
zdanění platného v jiném členském státě než ve státě svého bydliště nebo sídla,
sama o sobě neumožňuje zbavit jej možnosti dovolávat se ustanovení Smlouvy“ a
navíc, „okolnost, že společnost byla založena v některém členském státě za účelem
329

Pro oblast volného pohybu osob např. rozsudek ESD ze dne 03.10.1990 ve věci C-61/89, Bouchoucha nebo
rozsudek ESD ze dne 03.10.1990 ve věci C-61/89, Levin
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využití výhodnějších právních předpisů, není sama o sobě dostačující k učinění
závěru o zneužití této svobody.“ 332

Je tedy zjevné, že ESD opustil svou předchozí koncepci a rozsudky ve věcech
Centros a Cadbury Schweppes akceptoval, že volba méně právně či daňově
náročného režimu (tedy daňová, ale i administrativní soutěž mezi členskými státy)
je nyní v zásadě akceptována právem Společenství. Tato změna v judikatuře je
pochopitelná s ohledem na vytvoření vnitřního trhu bez hranic. Navíc je tato nová
linie přesvědčivá i z pohledu daňového práva, jelikož většina transakcí
uskutečněných v rámci daňového plánování a zamezení zvýšeného zdanění bude
mít vedle daňových důvodů i dostatečný ekonomický důvod, aby se mohlo
usoudit, že nejde o zneužití práva Společenství. Jako takové může být rozhodnutí o
umístění výrobního závodu např. na Slovensku namísto Maďarska či Slovinska
motivováno nižší daňovou zátěží v tomto státě, to však není důvodem umožnit
omezení svobody usazování, neboť taková událost má zjevný ekonomický
podklad. Na druhou stranu lze očekávat, že ESD umožní aplikaci národních
předpisů proti zneužití daňových předpisů, jež mají za cíl vyloučit z dosahu práva
Společenství činnosti, jež nemají jakýkoli ekonomický motiv a jejichž jediným
účelem je zneužití komunitárního práva s cílem vyhnout se aplikaci legitimních
ustanovení národního práva. Toto odepření výhod vyplývajících z práva
Společenství osobám vyhýbajícím se daňovým povinnostem se však již neděje ve
formě odepření přístupu k právu Společenství, nýbrž ve formě možného
ospravedlnění národních předpisů proti vyhýbání se daním (blíže bod 2 níže).

c) nedostatek ekonomické podstaty

Třetí možnost, jak vyřadit národní předpisy proti vyhýbání se daňové povinnosti
z dosahu komunitárního práva, byla vznesena generálním advokátem Darmonem
ve výše citované věci Daily Mail, kde navrhl, že by se právo Společenství nemělo
vztahovat na přenos sídla společnosti Daily Mail vzhledem k nedostatku
ekonomické podstaty, jelikož přesun jednání hlavního managementu z Londýna do
Amsterdamu postrádal hodnověrnou a pravou hospodářskou činnost. ESD tuto

332
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myšlenku odmítnul s poukazem na to, že i když hlavním motivem přesunu sídla je
daňové plánování, ekonomická podstata je dána, neboť aktivity dotčené
společnosti směřují k dosažení většího zisku (po zdanění).

Lze tedy konstatovat, že ESD zřejmě jedná v zájmu komunitárního práva a
ochrany ústavně zakotvených práv soukromého sektoru, čímž akceptoval legitimní
jednání soukromého sektoru s cílem snížit svou daňovou zátěž. Tím je dosaženo,
že prakticky veškerá jednání spadají do oblasti působnosti práva Společenství a
zůstává tudíž na ESD posoudit slučitelnost národních opatření proti vyhýbání se
daním s právem EU333. Tento závěr vede ke druhé otázce, a sice do jaké míry
může být takové národní (i omezující) ustanovení ospravedlněno.

2.

Ospravedlnění omezujících norem národního práva proti obcházení daní

V tomto ohledu je třeba nejprve uvést, že judikatura ESD urazila dlouhou cestu, než
dospěla k poměrně jasně formulovaným závěrům ve výše citovaném rozsudku
Cadbury Schweppes. Nejprve totiž ESD v rozsudku avoir fiscal ESD všeobecně a
dogmaticky konstatoval, že „nemůže být poukazováno na nebezpečí vyhýbání se daní
v tomto kontextu. Článek 43 SES totiž nepovoluje odchylku od základního principu
svobody usazování na tomto základě.“ Od této kategorické doktríny se ESD odchýlil
již v rozsudku Biehl334, kde stanovil, že opatření zabraňující obcházení daňových
povinností nesmějí být formulována natolik široce, aby pokrývala i situace, v nichž
neexistuje vyhýbání se daním. Tato pozice ESD naznačovala, že členské státy by
mohly zachovat ustanovení proti daňovému obcházení, avšak pouze do té míry, že tyto
normy opravdu směřují proti snaze o obcházení daní a nikoli proti situacím majícím
jasnou ekonomickou podstatu.
Dalším významným rozsudkem ve vývoji judikatury ESD v této oblasti je věc ICI335,
v níž se ESD vůbec poprvé zabýval problematikou zápočtu daňových ztrát. Podle
britské legislativy mohl být zápočet ztráty dosažené britskou společností oproti zisku
333
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dosaženému jinou britskou společností v rámci téhož konsorcia společností odmítnut,
pokud se většina dceřiných společností v rámci konsorcia nacházela mimo Británii.
Británie argumentovala, že toto odmítnutí je odůvodněno potřebou snížit nebezpečí
daňového úniku. Pokud by tento zápočet byl umožněn v rámci skupiny takových
společností, mohly by dceřiné společnosti mimo Británii transferovat své ztráty do
společnosti, která je britským rezidentem, zatímco její zisky by zůstaly v cizině a tedy
mimo dosah britské daňové příslušnosti. ESD odmítnul tento argument s poukazem na
to, že společnost založená v EU-zahraničí bude v každém případě podléhat daňové
legislativě státu své rezidence. ESD navíc upozornil, že založení pouhé jediné
společnosti v EU-zahraničí by bylo dostatečné ke vzniku rizika převodů ztrát od
takového nerezidenta do společností usazených v Británii (daňový únik). V důsledku
toho je britský požadavek "většiny dceřiných společností založených v EU-zahraničí"
irelevantní. Z tohoto důvodu neměla výše popsaná britská legislativa "specifický účel
bránit čistě vykonstruovaným operacím prováděným s cílem obejít britskou daňovou
legislativu". ESD zde rovněž poprvé použil pojem „čistě vykonstruovaných operací“
("wholly artificial arrangements"). ESD tedy v tomto rozsudku uznal boj proti
daňovému obcházení jako v zásadě povolený důvod ospravedlnění, avšak uvedl, že
předpokladem jeho aplikace je, aby národní předpisy směřovaly výhradně proti čistě
vykonstruovaným situacím, jejichž účelem je obcházení národního daňového práva,
přičemž pouhé všeobecné paušalizující domněnky o zneužití práva nedostačují. V této
linii ESD rozhodl i v rozsudku Lankhorst-Hohorst336. Podle ESD byla dotčená
vnitrostátní německá pravidla týkající se nízké kapitalizace aplikována obecně na
jakoukoli přeshraniční situaci a jako taková neměla zvláštní účel bránit čistě
vykonstruovaným operacím strukturovaným s cílem obejít německé právo a získat tak
neoprávněně daňovou výhodu. ESD zde navíc konstatoval, že národní soud v případě,
jenž byl předmětem řízení, nezjistil žádné zneužití práva. Tento závěr, v němž ESD
odkazuje na zjištění národního soudu v konkrétním případě, tak již předznamenává
klíčový rozsudek v této oblasti, věc Cadbury Schweppes.

V tomto rozsudku se ESD zabýval legislativou platnou ve Velké Británii týkající se
tzv. ovládaných zahraničních společností ("controlled foreign companies", "CFC")337.
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Cadbury Schweppes plc. byla britská mateřská společnost v koncernu, který zahrnoval
dceřiné společnosti ve Spojeném Království, jiných členských státech jakož i v třetích
zemích. Ke koncernu náležely mimo jiné i dvě irské společnosti, jež se řídily irským
režimem tzv. „international financial services centre“ a podléhaly tudíž daňové sazbě
ve výši 10%. V důsledku toho došlo v souladu s britskou úpravou CFC k připočtení
zisků dosažených v Irsku k zisku britské mateřské společnosti a k jejich zdanění
v Británii. K zamezení dvojího zdanění daňové předpisy Spojeného království
nicméně přiznávají společnosti - rezidentu slevu na dani ve výši daně uhrazené
zahraniční dceřinou společností při dosažení zisku. Jak stanoví ESD, „pokud totiž
společnost-rezident založila CFC v členském státě, v němž tato CFC podléhá nižší
úrovni zdanění ve smyslu právních předpisů o CFC, zisky dosažené takovou
ovládanou společností jsou na základě těchto právních předpisů přičteny společnostirezidentu. Naproti tomu pokud byla ovládaná společnost založena a je zdaňována ve
Spojeném království nebo ve státě, v němž nepodléhá nižší úrovni zdanění ve smyslu
uvedených právních předpisů, tyto právní předpisy se nepoužijí a v souladu s právními
předpisy Spojeného království o dani z příjmu právnických osob za takových okolností
není společnosti-rezidentu uložena daň ze zisků ovládané společnosti. Toto
rozdílné zacházení vede k daňovému znevýhodnění společnosti - rezidenta, na niž se
vztahují právní předpisy o CFC. I když se totiž zohlední [...] případná okolnost, [...] že
taková společnost-rezident nezaplatí ze zisků CFC, které spadají do působnosti
uvedených právních předpisů, vyšší daň než daň, kterou by byly tyto zisky zdaněny,
kdyby jich dosáhla dceřiná společnost usazená ve Spojeném království, nic to nemění
na tom, že na základě takových právních předpisů je společnosti-rezidentu uložena
daň ze zisků jiné právnické osoby. Tak tomu přitom není, pokud jde o společnost rezidenta, jejíž dceřiná společnost je zřízená ve Spojeném království nebo jejíž dceřiná
společnost usazená mimo tento členský stát nepodléhá nižší úrovni zdanění […].
Odlišné daňové zacházení vyplývající z právních předpisů o CFC a znevýhodnění,
které z něj vyplývá pro společnosti - rezidenty vlastnící dceřinou společnost, jež
podléhá v jiném členském státě nižší úrovni zdanění, mohou bránit výkonu svobody
usazování ze strany takových společností tím, že je odrazují od založení, nabytí nebo
zachování dceřiné společnosti v členském státě, v němž tato společnost podléhá takové
úrovni zdanění. Představují tak omezení svobody usazování ve smyslu článků 43 ES
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a 48 ES. Takové omezení lze připustit pouze tehdy, je-li odůvodněno naléhavými
důvody obecného zájmu.“338

Vláda Velké Británie v tomto ohledu argumentovala cílem právních předpisů o CFC,
tedy bojem proti zvláštní formě daňových úniků, která spočívá v tom, že společnostrezident uměle převádí zisky z členského státu, kde jich bylo dosaženo, do členského
státu s nízkou úrovní zdanění prostřednictvím založení dceřiné společnosti v tomto
státě a provedením transakcí, jejichž hlavním účelem je takový převod ve prospěch
této dceřiné společnosti. ESD ovšem v souladu se svou předchozí judikaturou uvedl,
že existence zvýhodnění vyplývajícího z nízkého daňového zatížení, které se vztahuje
na dceřinou společnost usazenou v jiném členském státě, než ve kterém byla založena
mateřská společnost, neopravňuje sama o sobě tento posledně uvedený členský stát
k tomu, aby toto zvýhodnění vyvážil méně příznivým daňovým zacházením
s mateřskou

společností.

ESD

současně

uvedl,

že

pouhá

skutečnost,

že

společnost-rezident zřídí vedlejší provozovnu, jako je dceřiná společnost, v jiném
členském státě, nemůže založit obecnou domněnku o daňovém podvodu a odůvodnit
opatření zasahující do výkonu základní svobody zaručené SES.

Na druhou stranu ESD odkázal na svou judikaturu ve věci ICI a Lankhorst-Hohorst a
konstatoval, že vnitrostátní opatření omezující svobodu usazování může být
odůvodněno, pokud se vztahuje na čistě vykonstruované operace, jejichž cílem je
uniknout uplatnění právních předpisů dotyčného členského státu. Jinými slovy, aby
omezení svobody usazování mohlo být odůvodněno bojem proti zneužívání,
specifickým cílem takového omezení musí být zabránit jednání spočívajícímu ve
vytváření čistě vykonstruovaných operací, zbavených hospodářské podstaty, s cílem
vyhnout se dani obvykle dlužné ze zisků z činností vykonávaných na území státu.
Vedou-li objektivní skutečnosti ke zjištění, že CFC je fiktivní usazení nevykonávající
na území hostitelského státu žádnou skutečnou hospodářskou činnost, je třeba mít za
to, že založení této CFC má charakter čistě vykonstruované operace. Tak by tomu
mohlo být zejména v případě dceřiné společnosti typu „poštovní schránky“ nebo
„nárazníku“ ("front subsidiary"). Na druhou stranu, omezení svobody usazování musí
být vyloučeno v případě, kdy založení CFC odpovídá hospodářské realitě, a to bez
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Rozsudek Cadbury Schweppes, bod 44-47
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ohledu na existenci důvodů daňové povahy. Takový závěr musí dle ESD spočívat na
objektivních skutečnostech zjistitelných třetími osobami, které se týkají zejména
stupně fyzické existence CFC z hlediska prostor, zaměstnanců a vybavení. Společnost
- rezident, která je pro tyto účely v nejlepším postavení, musí dostat možnost předložit
důkazy ohledně skutečnosti usazení CFC a skutečném charakteru její činnosti, a to i za
využití mechanismů stanovených směrnicí o vzájemné pomoci jakož i příslušnou
smlouvou o zamezení dvojího zdanění339. ESD přitom specifikuje v Cadbury
Schweppes, že je věcí národního soudu ověřit, zda se dotčená národní legislativa
omezuje pouze na čistě vykonstruované operace bez ekonomické podstaty či nikoli.
Národní soud je v takovém případě povinen rozhodovat jednotlivé věci individuálně,
případ od případu a brát v úvahu obecný princip, dle nějž je třeba možná
ospravedlnění omezujících opatření vykládat striktně a úzce v souladu s požadavkem
proporcionality340. Jednotliví účastníci trhu, kterým byla odepřena práva vyplývající
pro ně z práva Společenství, musí mít možnost bránit se takovému postupu soudně
včetně uplatnění principu, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci v
případě nepředložení věci ESD, jež vyvolává některou z otázek uvedených v čl. 234
odst. 1 SES.341

d) Potřeba zachovat vyvážené rozdělení zdaňovací pravomoci mezi členskými státy
(vyplývající zejména ze smluv o zamezení dvojího zdanění)

Základním cílem mezinárodního daňového práva je zajistit spravedlivé (čti ovšem maximálně
možné) rozdělení příjmů mezi různými daňovými jurisdikcemi zapojenými v rámci určité
přeshraniční transakce. Tato snaha motivovala státy k tomu, aby svou daňovou pravomoc
definovaly co možná nejširším způsobem. Proto také státy zdaňují své daňové rezidenty s
ohledem na jejich celosvětové příjmy a naopak nerezidenty, pokud jde o jejich veškeré příjmy
se zdrojem na území tohoto státu. Logicky vede tato konstrukce k výskytu dvojího zdanění
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Ohledně kritérií čistě vykonstruovaných operací srov. i Communication from the Commission of 10
December 2007 to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee:
The application of anti-abuse measures in the area of direct taxation - within the EU and in relation to third
countries (COM (2007) 785)
340
Podrobně k otázce proporcionality ospravedlňujících národních opatření srov. Zalasinski A., Proportionality
of Anti-Avoidance and Anti-Abuse Measures in the ECJ’s Direct Tax Case Law, Intertax (05/2007), str. 310 a
násl.
341
Je možno doplnit, že tyto závěry byly ESD potvrzeny i v novějším rozsudku zaměřeném výslovně na CFC
legislativu ze dne 23.04.2008 ve věci C-201/05, The Test Claimants in the CFC and Dividend Group Litigation
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přeshraničních hospodářských aktivit. Aby státy zabránily dvojímu zdanění, které by
nepochybně odradilo ekonomické subjekty od přeshraničních investic, vstupují tradičně v
jednání o mezinárodních smlouvách, jejichž hlavním účelem je eliminovat dvojí zdanění
týchž příjmů, a které rozdělují daňové pravomoci mezi dotčené státy a tudíž i jednotlivé druhy
příjmů. V některých případech je daňová pravomoc přidělena výlučně jednomu státu, takže
problém dvojího zdanění je zcela odstraněn. Ve většině případů je ovšem daňová pravomoc
sdílena jak státem zdroje příjmu, tak i státem rezidence poplatníka a v takovém případě je stát
rezidence zpravidla povinen aplikovat metodu vynětí ("exemption method") nebo metodu
zápočtu ("credit method") jakožto nejpoužívanější metody zamezení dvojího zdanění. V
důsledku toho jsou smlouvy o zamezení dvojího zdanění chápány jako dohodnuté spravedlivé
rozdělení daňových příjmů mezi dotčenými státy (a rovněž jako odraz vyjednávací síly stran).
Tyto smlouvy tak představují rovnováhu vzájemně dohodnutých ústupků, v níž se jeden stát
zcela nebo zčásti vzdá určitých zdaňovacích oprávnění výměnou za srovnatelné ústupky ze
strany druhého státu. Členské státy právě tuto rovnováhu uskutečňovanou prostřednictvím
smluv o zamezení dvojího zdanění uvádějí jako jeden z možných důvodů ospravedlňujících
porušení principů komunitárního práva (zejména zákazu diskriminace) při výkonu
jednotlivých základních svobod garantovaných SES.

Již od počátku své judikatury v oblasti přímých daní měl ESD možnost vyslovit se ke vztahu
smluv o zamezení dvojího zdanění a práva Společenství. Ve věci Avoir fiscal rozšířila
francouzská vláda aplikaci daňové výhody spočívající v zápočtu daňové zálohy na úrovni
akcionářů ("imputation credit") na subjekty z těch členských států, s nimiž taková úprava byla
sjednána ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění. Naopak smlouva se SRN tuto výhodu
německým rezidentům neposkytovala (přirozeně z toho důvodu, že SRN nechtělo poskytnout
Francií vyžadované "quid pro quo") Francouzská vláda argumentovala, že existence smluv o
zamezení dvojího zdanění je explicitně uznána v čl. 293 SES a že reciprocitně dohodnutá
rovnováha ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění se SRN ospravedlňuje odepření výše
zmíněné daňové výhody německému rezidentu. ESD v tomto případě odmítnul odkaz na
smlouvu jako možné ospravedlnění, poněvadž se napadené francouzské daňové opatření
netýkalo rozdělení daňové pravomoci mezi členskými státy, nýbrž diskriminovalo ve
prospěch francouzských podniků, které požívaly výhody daňového zápočtu, v neprospěch
stálé provozovny konkurenční německé pojišťovny, jež byla vyloučena z aplikace zmíněné
výhody. Jinak řečeno, předmětná daňová norma, i když byla zahrnuta v některých smlouvách
o zamezení dvojího zdanění, překročila rovinu rozdělování příjmů mezi členskými státy a
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naopak měla za následek rozdílnou daňovou zátěž pro konkurující si subjekty na vnitřním
trhu. ESD rozhodl, že právo na rovné zacházení garantované SES je bezpodmínečné a nemůže
být podřízeno dvoustranným smlouvám. Jasným výsledkem tohoto rozsudku tudíž bylo, že
přímo aplikovatelné komunitární právo nemůže být vytlačeno s ním neslučitelnými
ustanoveními smluv o zamezení dvojího zdanění způsobujícími zvýšenou daňovou zátěž pro
přeshraničně působící daňové subjekty. Naopak právo Společenství vyplňuje vakuum
nevyplněné dvoustrannými daňovými smlouvami tím, že poskytuje všem stálým
provozovnám rovný přístup k daňovým výhodám stanoveným národním právem, i když tyto
výhody nejsou garantovány příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Dalším důležitým případem v linii judikatury ESD zabývající se ospravedlněním v důsledku
vyváženého rozdělení zdaňovací pravomoci vyplývající ze smluv o zamezení dvojího zdanění
byla věc Schumacker342. V tomto případě byla daňová smlouva relevantní tím, že rozdělovala
daňovou pravomoc mezi dotčené členské státy a odrážela základní premisu vyplývající ze
vzorové smlouvy OECD a jeho komentáře k ní, dle níž je povinností státu daňové rezidence
(a nikoli státu, v němž je vykonáváno zaměstnání) vzít v úvahu osobní a rodinné poměry
poplatníka, i když byl poplatníkův příjem dosažen a zdaněn pouze ve státě výkonu
zaměstnání, pročež poplatník neměl možnost uplatnit jemu příslušející osobní a rodinné
výhody ve státě své daňové rezidence. ESD nezpochybnil právo členských států rozdělit
daňové pravomoci mezi sebou formou dvoustranných smluv. Navíc sledoval principy
vyplývající ze vzorové smlouvy OECD a judikoval, že přeshraniční zaměstnanci nerezidenti v
zásadě nejsou ve stejné pozici jako jejich kolegové, kteří jsou daňovými rezidenty státu
výkonu práce, a proto principielně nejsou oprávněni uplatňovat osobní daňové výhody ve
státě výkonu práce (jelikož mohou tyto výhody uplatňovat ve svém domovském státě, jehož
jsou rezidenty). ESD nicméně doplnil standardní pravidla OECD v rozsahu, jenž byl nezbytný
v zájmu řádného fungování vnitřního trhu a rozhodl, že právo Společenství vyžaduje, aby stát
výkonu práce poskytnul osobní daňové výhody nerezidentům ve výjimečných situacích, kdy
poplatník dosahuje veškerých nebo téměř veškerých svých příjmů v tomto státě, v důsledku
čehož ve státě jeho daňové rezidence není dostatek příjmů, aby bylo možno zohlednit osobní a
rodinné poměry tohoto poplatníka. ESD tedy akceptoval ve velice širokém rozsahu principy
mezinárodního daňového práva zakotvené především ve vzorové smlouvě OECD o zamezení
dvojího zdanění a OECD komentáři k ní, odmítnul však nahradit přímo aplikovatelné a
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Rozsudek ESD ze dne 14.02.1995, ve věci C-279-93, Schumacker
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použitelné výhody vyplývající z SES ve svém rozsahu méně výhodnými pravidly ze smluv o
zamezení dvojího zdanění.

Skutečně prvním rozsudkem, v němž se ESD zabýval bezprostředně vztahem komunitárního
práva a problematiky dvojího zdanění je věc Gilly343. Zde ESD poprvé posuzoval soulad
práva Společenství se dvěma základními elementy daňových smluv, a sice norem týkajících
se rozdělení daňové pravomoci a uplatnění obou základních metod zamezení dvojího zdanění.
Manželé Gillyovi měli své bydliště ve Francii nedaleko německých hranic. Pan Gilly byl
učitelem ve Francii, paní Gilly naopak v Německu. Její příjmy byly primárně zdaňovány
v Německu, ale podléhaly rovněž zdanění ve Francii jakožto státu její daňové rezidence podle
smlouvy o zamezení dvojího zdanění s tím, že Francie byla povinna poskytnout zápočet daně,
ovšem pouze ve výši odpovídající dani, která by ve Francii připadala na její příjmy
pocházející ze SRN. V důsledku vyšší daňové progrese uplatňované v SRN byl konečný
zápočet nižší než daň skutečně odvedená v SRN. S ohledem na to byla celková daňová zátěž
manželů Gillyových vyšší než u osob, které by totožné příjmy dosáhly pouze ve Francii. Je
tak zjevné, že ani mechanismus zamezující dvojímu zdanění často nedosáhne účinku, při
němž by přeshraniční a vnitrostátní aktivity byly zdaněny totožně. Existence dvojího zdanění i
při použití některé z obecně uznávaných metod jeho zamezení je tak, jak již bylo uvedeno
výše v kapitole D. III. 4. a 5., zjevnou překážkou výkonu základních svobod EU.

ESD judikoval, že daňový režim, jemuž manželé Gillyovi byli podrobeni, je v souladu s
komunitárním právem, zejména pak s volným pohybem pracovníkům. První základní
premisou, z níž ESD při rozhodování ve věci Gilly vycházel, bylo, že členské státy jsou při
neexistující harmonizaci v oblasti přímých daní344 příslušné stanovit kritéria zdanění příjmů
a majetku za účelem zamezení, případně prostřednictvím dohody, dvojímu zdanění. ESD
přitom výslovně potvrdil význam vzorové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění v této
oblasti. V této souvislosti mají členské státy volnost upravit v rámci těchto dvoustranných
dohod hraniční určovatele za účelem rozdělení daňových pravomocí. I kdyby to vedlo k tomu,
že jedna kategorie přeshraničních pracovníků bude zdaněna více než jiná jí srovnatelná
skupina pracovníků, takové rozdílné daňové zatížení vyplývá nevyhnutelně z rozdílů
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Rozsudek ESD ze dne 12.05.1998, ve věci C-336/96, Gilly
S výjimkou Úmluvy č. 90/436/EHS ze dne 23. července 1990 o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s
úpravou zisků sdružených podniků
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v daňové legislativě členských států, které musí být odstraněny harmonizací na úrovni
Společenství.

Kromě toho se ESD vyslovil i k charakteru výše citovaného čl. 293 bod 2 SES, jehož se
manželé Gillyovi dovolávali jakožto bezprostředně použitelného pravidla, v jehož důsledku
musí být dvojí zdanění eliminováno, zejména s ohledem na dobu, kterou měly členské státy k
dispozici pro jeho implementaci. ESD stanovil, že čl. 293 SES pouze vymezuje okruh
případů, v nichž by členské státy měly zahájit jednání, pokud je to nezbytné. Bod dvě pouze
naznačuje, že odstranění dvojího zdanění v rámci Společenství je jedním z cílů takového
jednání. Proto, ačkoli odstranění dvojího zdanění je jedním z cílů SES345, z jejího znění
vyplývá nepochybně, že tato skutečnost nezakládá jednotlivcům žádná práva, jichž by se
mohli dovolávat před národními soudy a nemá tak přímý účinek.346

Dalším významným východiskem ESD bylo, že odstranění dvojího zdanění představuje jeden
z cílů SES a jak metoda zápočtu tak i metoda vynětí představují způsoby zamezení dvojího
zdanění, jež jsou v souladu s komunitárním právem347. ESD konstatuje, že "účelem takového
ustanovení (rozuměj metody zápočtu) je jednoduše zabránit tomu, aby stejný příjem byl
zdaněn v obou státech, jež jsou smluvními stranami konvence. Tímto účelem není, aby daň
zaplacená v jednom státu nebyla vyšší než daň, k níž by byl povinen ve druhém státě. Není
sporné, že jakékoli nevýhodné následky použití metody zápočtu, jež […] jsou výsledkem v
první řadě rozdílů v daňových sazbách dotčených členských států, přičemž určení těchto sazeb
je při neexistenci harmonizace v oblasti přímých daní věcí dotčených členských států." V
logice rozsudku Schumacker je ovšem tento závěr akceptovatelný potud, že použití kterékoli z
těchto metod nevede k tomu, že přeshraniční ekonomická aktivita ztrácí své daňové výhody,
jež by jinak byly k dispozici v čistě vnitrostátní situaci. Jedním z problémů manželů
Gillyových, kteří nemohli uplatnit daňové výhody poskytované sezdaným v Německu, jelikož
v tomto státě nebyli rezidenty, bylo, že tyto výhody mohli ve Francii jakožto státu své daňové
rezidence uplatnit pouze proporcionálně, a to v poměru příjmů se zdrojem ve Francii k
celkovým příjmům. Tento problém, kdy striktní aplikace smluv o zamezení dvojího zdanění
na přeshraniční situaci vede ke ztrátě výhod jinak příslušejících v situaci čistě domácí a kdy je
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Článek 293, bod 2 současného znění SES však již nefiguruje v Lisabonské smlouvě.
Rozsudek Gilly, bod 15-17
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Doppelbesteuerung im Wege der Anrechnungsmethode, Steuer und Wirtschaft (StuW) (01/2006), str. 50 a násl.
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naopak možné aplikovat ustanovení základních svobod SES a takto vznikající nerovné
zacházení odstranit, byl ze strany ESD v rozsudku Gilly přehlédnut.
ESD ovšem toto své přehlédnutí napravil v rozsudku de Groot348, v němž jako neslučitelnou s
čl. 39 SES označil úpravu, v níž Nizozemsko umožňovalo odčitatelnost plateb výživného jen
na poměrnou část celosvětového příjmu odpovídající příjmu pana de Groota ze zdrojů v
Nizozemsku349. ESD uvedl, že toto omezení představuje omezení volného pohybu osob,
neboť pan de Groot by využil plnou odčitatelnost výživného placeného své manželce, pokud
by zůstal v Nizozemsku. Různé metody zamezení dvojího zdanění jsou tedy akceptovatelné,
pokud nediskriminují a skutečně zamezují dvojímu zdanění. ESD dále potvrdil jeden ze
závěrů rozsudku Schumacker a uvedl, že "v zásadě je věcí státu daňové rezidence poskytnout
poplatníkovi veškeré daňové výhody vztahující se k jeho osobním a rodinným poměrům,
jelikož tento stát je v nejlepší pozici zhodnotit poplatníkovu schopnost platit daně, neboť to je
místo, v němž jsou umístěny jeho osobní a finanční zájmy."350 Ve vztahu k metodám
eliminujícím dvojí zdanění ESD konstatoval, že "[tyto metody] musí poskytnout
přeshraničním poplatníkům jistotu, že v konečném důsledku budou jejich osobní a rodinné
poměry řádně a v plném rozsahu zohledněny bez ohledu na to, jak si dotčené státy mezi sebou
rozdělily tuto povinnost, jelikož jinak by vzniklo nerovné zacházení, jež je neslučitelné s
ustanoveními SES o volném pohybu pracovníků a které v žádném případě nevzniká z rozdílů
mezi národními daňovými předpisy. V dotčeném případě nebyl tento požadavek zajištěn ani
nizozemským národním právem ani smlouvami o zamezení dvojího zdanění se státy, v nichž
pan de Groot v předmětném období pracoval. Stát daňové rezidence je totiž částečně zbaven
svého závazku zcela zohlednit osobní a rodinnou situaci poplatníka, aniž by se příslušné státy
výkonu práce zavázaly vnitrostátně zohlednit části celkového příjmu pana de Groota dosažené
na jejich území a nést daňové následky takového zohlednění (tedy umožnit poměrné uplatnění
výhod) nebo aniž by takový závazek vyplýval z existující smlouvy o zamezení dvojího
zdanění.“351

ESD tedy v zásadě akceptuje ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění, jejichž účelem je
rozdělení daňové pravomoci mezi členskými státy. Tyto smlouvy sice mohou způsobit
348
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rozdílné daňové zacházení, to je však vždy způsobeno rozdíly ("disparities") mezi dvěma
dotčenými daňovými systémy spíše než diskriminací jediným aplikovatelným systémem. Na
druhou stranu z výše uvedených rozsudků vyplývá, že pro ESD není akceptovatelné, aby se
přeshraniční daňový subjekt ocitl v nevýhodné pozici v důsledku ztráty výhod při aplikaci
smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jež by mu jinak příslušely podle národního práva,
pokud by zůstal ve svém domovském státě. Jinými slovy, daňové smlouvy sice mohou
rozdělovat daňové pravomoci členských států, a tudíž příjmy z přeshraničních aktivit,
způsobem, který dotčeným členským státům vyhovuje, avšak nemohou přitom deformovat
pozici daňového subjektu a mít tak za následek, že s přeshraničními hospodářskými aktivitami
se nakládá hůře než s podobnými aktivitami tuzemskými. Pokud taková smlouva nejenže
rozděluje daňovou pravomoc, ale i poskytuje daňovou výhodu poplatníkovi, může obsahovat
ustanovení neslučitelná s SES, např. pokud by taková ustanovení vedla ke ztrátě výhody, jíž
by přeshraniční aktivita požívala, pokud by zůstala v rámci jedné jurisdikce (rozsudek de
Groot).
Tato rozhodovací linie byla ještě jednou potvrzena v rozsudku ve věci Saint-Gobain352.
Daňová úleva zakotvená ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi SRN a USA byla
částečně odepřena německé organizační složce společnosti usazené ve Francii, a to s
odůvodněním, že tato smlouva se vztahuje pouze na německé společnosti s daňovou rezidencí
v SRN a rozšíření výhody vyplývající z této smlouvy na organizační složky EU společností
by vedlo k porušení norem rozdělujících daňové pravomoci. Německá vláda navíc
argumentovala, že uzavírání smluv o zamezení dvojího zdanění s třetími zeměmi spadá mimo
dosah práva Společenství, především v důsledku neexistence harmonizace v oblasti přímých
daní. Kromě toho bylo argumentováno, že smlouvy o zamezení dvojího zdanění spočívají na
principu vzájemnosti a rozšíření výhod zakotvených v těchto smlouvách na daňové rezidenty
třetích zemí, jež nejsou stranou takové smlouvy, by narušilo rovnováhu, která je těmto
smlouvám imanentní. ESD v odpovědi na tyto argumenty nejprve zopakoval závěry rozsudku
Gilly, dle nichž při neexistenci jednotících nebo harmonizačních opatření v rámci
Společenství mají členské státy i nadále pravomoc stanovit prostřednictvím mezinárodních
smluv nebo jednostranně kritéria rozdělení své daňové pravomoci, zejména za účelem
odstranění dvojího zdanění. ESD však výslovně konstatoval, že při výkonu této pravomoci
jsou členské státy povinny dodržovat právo Společenství. V dané věci proto zavazuje příkaz
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rovného zacházení s tuzemci vyplývající z práva Společenství členský stát, který je stranou
smlouvy o zamezení dvojího zdanění s třetím státem, aby aplikoval výhody pramenící z této
smlouvy i na organizační složky zahraničních osob, a to za stejných předpokladů jako u
tuzemských subjektů. Rovnováha a vzájemnost ve smlouvě mezi SRN a USA nebudou
ohroženy jednostranným rozšířením osobního rozsahu působnosti této smlouvy ohledně
daňových výhod vyplývajících z této smlouvy, neboť toto rozšíření žádným způsobem
neporušuje práva třetího státu, jenž je stranou smlouvy, a tomuto státu ani neukládá žádné
dodatečné závazky.353

Doposud poměrně jasně formulovaná koncepce ESD, dle níž by daňové výhody vyplývající
ze smluv o zamezení dvojího zdanění měly být rozšířeny i na subjekty ze zemí, jež nejsou
stranami takové smlouvy, byla ze strany ESD následně zcela popřena v rozsudku D.354 V
tomto případě stanovilo Nizozemsko daň z majetku (z celosvětového majetku v případě
rezidentů, z majetku v Nizozemsku ohledně nerezidentů). Základ této daně byl snížen, pokud
jde o nizozemské daňové rezidenty. Smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřená mezi
Nizozemskem a Belgií umožňovala toto snížení i ve prospěch belgických rezidentů majících
majetek v Nizozemsku. Pan D. byl daňovým rezidentem SRN a vlastnil v Nizozemsku
nemovitosti, jež byly předmětem daně z majetku. Opíraje se o ustanovení SES o volném
pohybu kapitálu a namítaje diskriminaci, domáhal se pan D. snížení daňového základu i
ohledně jeho majetku. Dle pana D. spočívá diskriminace v tom, že belgický státní příslušník
nacházející se v situaci obdobné situaci pana D. má na rozdíl od pana D. nárok na snížení
základu daně, které umožňuje Nizozemsko svým vlastním státním příslušníkům u daně
z majetku.

ESD uvedl, že pro existenci diskriminace je nutno ověřit, zda je možné situaci pana D.
porovnat se situací jiného nerezidenta, jenž požívá výhody zvláštního zacházení na základě
smlouvy o zamezení dvojího zdanění. ESD dospěl k závěru, že nikoli, jelikož dvoustranná
smlouva o zamezení dvojího zdanění se inherentně použije pouze na rezidenty dotčených
členských států s tím důsledkem, že daňoví rezidenti třetích států nemohou být ve srovnatelné
situaci. Pravidlo, jako je umožnění snížení daňového základu u nerezidentů obsažené v
belgicko-nizozemské smlouvě, není dle ESD možné analyzovat jako výhodu oddělitelnou od
zbytku smlouvy, nýbrž ve skutečnosti jako její integrální součást přispívající k její celkové
353
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vyváženosti. Vzhledem k tomu čl. 56 SES nebrání tomu, aby pravidlo stanovené v bilaterální
smlouvě o zamezení dvojího zdanění nebylo rozšířeno na rezidenta členského státu, který není
smluvní stranou uvedené smlouvy.

Tento závěr ESD v podstatě znamená, že práva subjektů vyplývající z SES, zejména na rovné
zacházení a na to, aby přeshraniční aktivity nepodléhaly vyššímu daňovému zatížení (pokud
tato skutečnost nevyplývá z pouhých rozdílů mezi daňovými systémy členských států), již
nemají přednost před dvoustrannými smlouvami o zamezení dvojího zdanění. V zásadě je
důsledkem tohoto rozhodnutí rovněž skutečnost, že dva členské státy nyní mohou efektivně
diskriminovat subjekt z třetího státu, což by samostatně na vnitřním trhu nemohly nikdy
uskutečnit355.
Dalším krokem potvrzujícím tuto novou linii ESD byl rozsudek ve věci FII Test Claimants356,
v němž ESD sice rozhodl, že členské státy zamezující dvojímu ekonomickému zdanění s
ohledem na tuzemské dividendy by tak měly činit i pokud jde o dividendy plynoucí ze
zahraničí tuzemským subjektům, avšak mohou v případě tuzemských dividend uplatnit
princip vynětí (podle národního práva) a v případě dividend ze zahraničí princip zápočtu
daňové zálohy na úrovni akcionářů ("imputation credit") (podle smlouvy o zamezení dvojího
zdanění). Je ovšem zřejmé, že toto odlišení v sobě nese nevýhodný daňový režim pro
přeshraniční situace ve srovnání s obdobnou situací čistě vnitrostátní, ať už jde o hotovostní
tok ("cash-flow disadvantage") nebo o možnost okamžitého nakládání s dividendami a jejich
použití pro financování jiných ekonomických aktivit357. Zejména s ohledem na nevýhodný
hotovostní tok ESD zcela popřel svou předchozí judikaturu ve věci Metallgesellschaft358, v
níž ESD judikoval, že systém, v němž britské dceřiné společnosti byly povinny platit
zálohovou korporační daň ohledně dividend plynoucích akcionářům neusazeným v Británii,
zatímco tato daňová povinnost nevznikla, pokud šlo o dividendy plynoucí akcionářům s
daňovou rezidencí ve Spojeném Království, vedl k znevýhodnění nerezidentů ve vztahu k
hotovostnímu toku ("cash-flow disadvantage"), který byl v rozporu s komunitárním právem.
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Další věcí týkající se problematiky smluv o zamezení dvojího zdanění a možného
ospravedlnění narušení základních svobod jejich působením vzešlou z žalob podaných
"zkušebními žalobci" ve Velké Británii byl případ Test Claimants in Class IV of the ACT
Group Litigation359. Podobně jako v případu Metallgesellschaft byl předmětem tohoto
případu daňový systém, jehož účelem bylo zabránit ekonomickému dvojímu zdanění zisků
(nejprve v rukou společnosti rozdělující dividendy, následně na úrovni akcionáře). Podle
tohoto britského systému (platil do roku 1999) rozděluje-li společnost, která je daňovým
rezidentem v Británii, zisky, je za účelem zabránění ekonomickému dvojímu zdanění část
korporační daně zaplacené touto společností započtena oproti dani, již mají platit její
akcionáři. Tento systém se zakládal jednak na platbě zálohy na korporační daň ("advance
corporation tax", "ACT") rozdělující společností a jednak na zápočtu na dani přiznané
akcionářům - příjemcům rozdělovaných dividend. Akcionář – příjemce dividendy – byl
oprávněn k částečnému daňovému zápočtu oproti dani zaplacené rozdělující společností.
Pokud ovšem obdržela dividendy od společnosti rezidenta společnost, která nebyla britským
daňovým rezidentem, tato společnost (akcionář, nerezident) nebyla v zásadě oprávněna k
zápočtu své vlastní korporační daně, ledaže by tento zápočet byl umožněn příslušnou
smlouvou o zamezení dvojího zdanění. Záloha na korporační daň nicméně musela být i při
této situaci odvedena distribuující společností. ESD obecně rozhodl, že skutečnost, že
mateřská společnost usazená v Británii, jež obdržela dividendy, byla oprávněna k daňovému
zápočtu, zatímco mateřská společnost – nerezident k takovému zápočtu oprávněna nebyla (s
výjimkou případů, kdy tak stanoví smlouva o zamezení dvojího zdanění), nepředstavovala
omezení svobody usazování nebo volného pohybu kapitálu. Pokud jde o zmírnění
ekonomického dvojího zdanění zisků, není mateřská společnost nerezident ve srovnatelné
situaci se společností rezidentem. Navíc uložení povinnosti zabránit dvojímu zdanění státu,
jehož rezidentem je dceřiná společnost, by zbavilo tento stát práva zdanit zisky vznikající na
jeho území. Vzhledem k těmto dvěma skutečnostem je věcí státu, jehož rezidentem je
mateřská společnost, aby učinil opatření k zamezení dvojího zdanění.

Kromě tohoto závěru však ESD znovu potvrdil svou judikaturu ve věcech D. a FII Test
Claimants, když uvedl, že poskytnutí práva na daňový zápočet mateřským společnostem
nerezidentům výlučně na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění se státem, jehož je
daná mateřská společnost rezidentem, neznamená ve svém důsledku porušení svobody
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usazování ohledně mateřských společností usazených ve státě, na nějž se žádná taková
smlouva nevztahuje. Ve velice stručném odůvodnění odkázal ESD opět na neexistující
daňovou harmonizaci zejména v oblasti zamezování dvojího zdanění a na z toho vyplývající
právo členských států rozdělit mezi sebou daňovou pravomoc prostřednictvím dvoustranných
smluv. Skutečnost, že vyvážená práva a povinnosti vyplývající ze smluv o zamezení dvojího
zdanění (v tomto případě právo na daňový zápočet) se vztahují pouze na osoby, jež jsou
daňovými rezidenty států, které jsou smluvními stranami takové smlouvy, je imanentní
charakteristikou těchto smluv360. ESD v tomto rozsudku poprvé umožnil rozdílné zacházení
společností na vnitřním trhu na základě kritéria kontroly, tedy podle toho, zda jsou akcionáři
daňovými rezidenty určitého členského státu. Tento závěr vzbuzuje pochybnosti, a to nejen s
ohledem na ustanovení SES o svobodě usazování, ale i s ohledem na čl. 294 SES dle nějž
"členské státy poskytnou státním příslušníkům ostatních členských států zacházení stejné jako
vlastním státním příslušníkům, pokud jde o jejich finanční účast ve společnostech ve smyslu
čl. 48." Členské státy nemohou dohodnout s jiným členským státem vyloučení některých ze
svých společností z daňových výhod na základě toho, že tyto společnosti mají společníky či
akcionáře sídlící v jiném členském státě. Ve vztahu k jiným druhům mezinárodních smluv
ostatně tento závěr potvrdil sám ESD361. Navíc tento závěr ESD způsobuje zjevnou
diskrepanci mezi daňovým režimem organizačních složek zahraničních společností, které jsou
podle rozsudku Saint-Gobain oprávněny využívat výhody vyplývající ze smluv o zamezení
dvojího zdanění uzavřených hostitelským státem, zatímco dceřiné společnosti vlastněné
zahraničními subjekty mohou být z užívání těchto výhod vyloučeny. Konečně se zdá být tento
závěr ESD v rozporu s ustálenou judikaturou, dle níž práva vyplývající ze základních svobod
nemohou být podmíněna požadavkem vzájemnosti.

Ohledně dalšího vývoje judikatury ESD týkající se otázky, jak posuzovat ustanovení smluv o
zamezení dvojího zdanění, které poskytují výhody poplatníkům spíše než by rozdělovaly
daňové pravomoci mezi členskými státy, bude muset ESD učinit volbu. Může se samozřejmě
nadále držet linie načrtnuté v nedávných případech D., FII Test Claimants a ACT Test
Claimants, dle níž cokoliv, co je dohodnuto v daňových smlouvách přispívá ke dvoustranně
dohodnuté rovnováze takové smlouvy a je tudíž mimo dosah působnosti komunitárního práva,
360
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neboť takové smlouvě je vlastní, že jí poskytnuté výhody jsou rezervovány poplatníkům, na
něž se tato smlouva ve své osobní působnosti vztahuje. Výhodou může být, že ESD by tímto
přístupem poněkud otupil ostří tlaku vyvíjeného národními finančními orgány, které kritizují
ESD kvůli přílišnému zasahování do oblasti, kde prim hrálo vždy národní právo. Na druhou
stranu by si ESD měl být vědom, že uplatněním tohoto přístupu v podstatě otevírá členským
státům cestu k podlomení principů vnitřního trhu dohodnutím daňových břemen
přeshraničních aktivit v rámci své sítě smluv o zamezení dvojího zdanění. Navíc by ESD
tímto přístupem nešel pouze proti ustanovením základních svobod, nýbrž i proti některým
zcela fundamentálním principům práva Společenství, jako je princip nadřazenosti
komunitárního práva a jeho přímý účinek. Kromě toho se nevyhnutelně nabízí otázka, zda
existuje vůbec rozumný důvod, na jehož základě by se toto zcela suverénní postavení smluv o
zamezení dvojího zdanění založené na vzájemném vyvážení práv a povinností smluvních
stran mělo vztahovat pouze na ně nebo vlastně na všechny mezinárodní smlouvy, neboť i
jejich charakteristickým znakem je vyváženost práv a povinností států, jinak by totiž smluvní
strany takovou smlouvu nikdy neuzavřely362.

Druhou možností ESD je pokračovat v trendu, dle nějž mohou státy svobodně uzavírat
smlouvy o zamezení dvojího zdanění a rozhodovat o kritériích a určovatelech pro rozdělení
daňové pravomoci, avšak musí přitom plně respektovat požadavky komunitárního práva,
zejména pak nezaložit ani takto neospravedlnit diskriminaci neslučitelnou s právem
Společenství. To by znamenalo, že výhody zakotvené ve smlouvách o zamezení dvojího
zdanění pro daňové rezidenty smluvních stran by již nebyly poskytovány na principu
vzájemnosti, nýbrž byly by v souladu s právem EU a především jeho základními svobodami
rozšířeny i na daňové nerezidenty, kteří jsou ve srovnatelné pozici jako rezidenti. Přímo
aplikovatelná práva soukromého sektoru na volný pohyb a nediskriminaci by se uplatnila bez
ohledu na daňové smlouvy a vzájemně vyváženou rovnováhu práv a povinností, kterou tyto
smlouvy představují.

e) Společné uplatnění několika ospravedlnění
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V rozsudcích Marks & Spencer363, Oy AA364 a Lidl365 ESD judikuje, že jednotlivé důvody
ospravedlnění, které by samy o sobě nemohly dosáhnout ospravedlnění omezujících
národních opatření, by takového ospravedlňujícího účinku mohly dosáhnout ve vzájemném
souhrnu. Takto ESD rozhodl ve věci Marks & Spencer366, v níž šlo o to, zda ustanovení SES
garantující svobodu usazování brání právním předpisům členského státu, které vylučují
možnost, aby mateřská společnost - rezident mohla ze svého zdanitelného zisku odečíst ztráty
vzniklé v jiném členském státě dceřiné společnosti se sídlem na území tohoto jiného
členského státu, zatímco tyto právní předpisy takovou možnost přiznávají, pokud se jedná
o ztráty vzniklé v dceřiné společnosti - rezidentu. ESD konstatoval, že dotčená národní úprava
s ohledem na (i) ochranu vyváženého rozdělení zdaňovací pravomoci mezi jednotlivými
členskými státy, (ii) nebezpečí, že ztráty budou uplatněny dvakrát ("double dip"), jakož i (iii)
nebezpečí daňového úniku ("tax avoidance"), posuzované společně, jednak sleduje legitimní
cíle slučitelné se Smlouvou a představující naléhavé důvody obecného zájmu a jednak je
způsobilá zaručit uskutečnění uvedených cílů. Pouze s ohledem na proporcionalitu dotčené
úpravy ESD konstatuje, že tyto tři důvody se neuplatní, jsou-li ztráty dosažené dceřinými
společnostmi v zahraničí konečné, tedy „kdy jednak dceřiná společnost-nerezident vyčerpala
možnosti zohlednit ztráty, které existují ve státě jejího sídla v rámci zdaňovacího období,
kterého se týkala žádost o snížení daní, jakož i v rámci předcházejících zdaňovacích období,
a kdy jednak neexistují možnosti, aby tyto ztráty mohly být zohledněny v jejím státě sídla
v rámci budoucích zdaňovacích období buď jí samotnou, nebo třetí osobou, zejména
v případě převodu dceřiné společnosti na tuto třetí osobu.“367
S případem Marks & Spencer souvisí věc Oy AA368, kde se ESD zabýval otázkou, zda
svoboda usazování brání dceřiné společnosti se sídlem ve Finsku, aby si odečetla ze svých
zdanitelných příjmů částku, která je předmětem finančního převodu uvnitř skupiny ("group
contribution system"), který uskutečnila ve prospěch své mateřské společnosti, která má sídlo
v jiném členském státě, zatímco tento odečet je u dceřiné společnosti možný, pokud je její
mateřská společnost usazena ve Finsku369. Režim finančních převodů uvnitř skupiny, který je
363
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platný ve Finsku, má za cíl odstranit daňová znevýhodnění, která jsou vlastní struktuře
skupiny společností tím, že umožní vyrovnávání uvnitř skupiny, která zahrnuje jak
společnosti, které dosahují zisky, tak společnosti, které utrpí ztráty. ESD nejprve konstatoval,
že rozdílné zacházení, kterému v rámci tohoto režimu podléhají dceřiné společnosti-rezidenti
v závislosti na místě sídla jejich mateřské společnosti, představuje omezení svobody
usazování. Podle ESD totiž "pouhá skutečnost, že mateřské společnosti se sídlem v jiném
členském státě nepodléhají zdanění ve Finsku, neodlišuje, s ohledem na cíl sledovaný finským
režimem finančních převodů uvnitř skupiny, dceřiné společnosti těchto mateřských
společností od dceřiných společností mateřských společností, jejichž sídlo se nachází ve
Finsku, a nečiní situace těchto dvou kategorií dceřiných společností nesrovnatelnými. "370
Následně se ESD zabýval otázkou možného ospravedlnění tohoto omezení a konstatoval, že
společné působení principu zajištění vyváženého rozdělení zdaňovací pravomoci mezi členské
státy a nezbytnosti předcházet daňovým únikům ospravedlňuje rozdílné nakládání vyplývající
z finské úpravy. ESD trefně uvedl, že "pokud jde o předcházení daňovému úniku, je namístě
připustit, že možnost převést zdanitelné příjmy dceřiné společnosti na mateřskou společnost,
jejíž sídlo se nachází v jiném členském státě, vyvolává nebezpečí, že prostřednictvím čistě
vykonstruovaných operací budou příjmy uvnitř skupiny společností převáděny na společnosti,
jejichž sídlo se nachází v členských státech, které používají nejnižší daňové sazby, nebo
v členských státech, kde nejsou příjmy zdaňovány. Tato možnost je posílena skutečností, že
finský režim finančních převodů uvnitř skupiny nevyžaduje, aby příjemce částky, která je
předmětem finančního převodu, utrpěl ztráty."371 Ohledně nezbytnosti zajištění vyváženého
rozdělení zdaňovací pravomoci mezi členské státy ESD uvedl, že tato zásada "nemůže být
uplatněna za účelem systematického odmítání poskytovat jakékoliv daňové zvýhodnění
dceřiné společnosti-rezidentovi z důvodu, že příjmy její mateřské společnosti, která má sídlo
v jiném členském státě, nemohou být zdaněny v prvním členském státě [...] Naopak, tato
odůvodňující skutečnost může být připuštěna, jestliže dotčený režim má za cíl předcházet
jednáním, která mohou ohrozit právo členského státu uplatňovat jeho daňovou pravomoc ve
vztahu k činnostem vykonávaným na jeho území. [...] Připuštění přeshraničního finančního
převodu uvnitř skupiny společností a umožnění odčitatelnosti od zdanitelných příjmů
převodce by mělo za důsledek, že by se skupinám společností umožnilo svobodně si vybrat
členský stát, ve kterém budou zdaněny zisky dceřiné společnosti, a to tím, že by je odejmuly
z daňového základu této dceřiné společnosti, a když by byl tento převod považován za
370
371
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zdanitelný příjem v členském státě přijímající mateřské společnosti, zahrnuly by je do
daňového základu mateřské společnosti. To by narušilo samotný systém rozdělení zdaňovací
pravomoci mezi členské státy, protože na základě volby uskutečněné skupinou společností by
se členský stát dceřiné společnosti musel vzdát, jakožto členský stát sídla uvedené společnosti,
svého práva na zdanění jejích příjmů v případný prospěch členského státu sídla mateřské
společnosti "372

Posledním ze série rozsudků kombinujících více důvodů ospravedlnění byla věc Lidl. ESD se
v ní zabýval problematikou přeshraničního odpočtu ztrát dosažených stálými provozovnami
umístěnými v jiném členském státě. ESD argumentoval obdobně jako v předchozích dvou
rozsudcích a i když uznal existenci omezení svobody usazování z důvodu nemožnosti odpočtu
přeshraničních ztrát, uvedl, že takové omezení je ospravedlněno společným působením jednak
potřeby zajistit vyvážené rozdělení daňové pravomoci a jednak nebezpečím, že přeshraniční
ztráty by mohly být uplatněny dvakrát.

Je zajímavé, že závěry ESD v tomto rozsudku zjevně navazující na věc Marks & Spencer
(týkající se přeshraničních ztrát utrpěných dceřinými společnostmi – nerezidenty), jsou v
rozporu jak se stanoviskem generální advokátky Sharpston tak i s argumenty Komise
vznesenými v tomto případě jakož i ve Sdělení Komise COM/2006/824 ze dne 19.12.2006 o
daňovém zacházení se ztrátami v přeshraničních situacích373. Jak Komise tak i generální
advokátka sice uznaly způsobilost obou výše uvedených argumentů ospravedlnit omezení
svobody usazování způsobené nemožností přeshraničního uplatnění ztrát stálých provozoven,
dospěly však k závěru, že dotčené vnitrostátní právní předpisy překračují meze toho, co je
nezbytné k dosažení cílů sledovaných těmito ospravedlněními. Dle Komise i generální
advokátky existuje možnost uplatnit méně omezující opatření. Takové opatření dokonce v
SRN platilo do roku 1999. V té době německé právní předpisy výslovně stanovily, že
společnost může odečíst ztrátu vzniklou ve stálé provozovně v jiném členském státě
v rozsahu, v němž přesahuje zisk vytvořený touto stálou provozovnou, a za předpokladu, že
odpočet bude zpětně zohledněn v následujících letech, v nichž stálá provozovna vytvoří zisk.
Takový předpis, který umožňuje odpočet ztrát a přitom upravuje dodatečné zdanění této ztráty
v budoucím období, za které bude vykázán zisk, by byl zjevně méně omezujícím prostředkem
372
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k zabránění nebezpečí dvojího uplatnění ztráty než předpis, který započtení takové ztráty
zcela vylučuje. Ačkoli takový předpis upravující možnost odpočtu a následného zdanění
ztráty vede k porušení daňové symetrie, a není jím tedy zcela dosaženo cíle spočívajícího
v zajištění vyváženého rozdělení zdaňovací pravomoci, taková asymetrie je pouze dočasná,
pokud stálá provozovna vykáže později zisk. Bylo by rovněž možné upravit automatické
zdanění částek, které byly dříve odečteny, pokud by ke zdanění nedošlo ani po uplynutí,
například, pěti let nebo pokud by stálá provozovna přestala existovat v této podobě374. Komise
navíc argumentovala, že případ Marks & Spencer a věc Lidl nejsou objektivně srovnatelné,
jelikož stálé provozovny nejsou narozdíl od dceřiných společností samostatnými osobami v
právním smyslu. Stát, v němž je stálá provozovna umístěna, není oprávněn zdaňovat
celosvětový příjem této stálé provozovny, jako by tomu bylo, pokud by se v něm nacházelo
sídlo dceřiné společnosti. Naopak, centrála je ve svém státě zdaňována i pokud jde o zisk
dosažený stálou provozovnou v jiném státě. Oproti tomu v případě vztahu mateřské a dceřiné
společnosti je mateřská společnost ve státě svého sídla zdaňována jen ohledně svého zisku a
zisk jejích dceřiných společností není brán v úvahu. Je ovšem třeba připomenout, že závěry
ESD vyplývající z tohoto rozsudku byly znovu potvrzeny ve věci Krankenheim Ruhesitz am
Wannsee.375

Z výše popsaných rozsudků je patrné, že ESD si je vědom nebezpečí pro vyvážené rozdělení
daňových pravomocí mezi členské státy plynoucí z mechanismů agresivního daňového
plánování či dokonce snah o daňový únik. Proto ESD nepovažuje svobodu usazování za
absolutní právo, jež by členské státy učinilo bezbranné proti těmto rizikům. Z tohoto pohledu
se zdá, že ESD nastoupil tendenci k nastavení limitů výkonu svobody usazování, pokud je to
nezbytné. Zdá se také, že ESD nastoupil cestu, kdy zakládá své rozsudky na zhodnocení
společného působení více důvodů ospravedlnění, které jsou vzájemně úzce spjaty. Ve většině
případů by totiž tyto související důvody ospravedlnění nemohly být uplatněny samostatně376.
Tento nový přístup ESD je třeba podpořit zejména s ohledem na to, že věci, jimiž se zabývá,
jsou stále komplexnější a ESD je řeší ad hoc případ od případu. To přirozeně znamená, že
případy založené na tomto přístupu již nebudou představovat tak jasný precedent jako v
případě samostatného posuzování.
374

Stanovisko generální advokátky Sharpston ze dne 14.02.2008 ve věci C-414/06, Lidl, bod 24-26
Rozsudek ESD ze dne 23.10.2008 ve věci C-157/07, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt
376
Rozsudek Oy AA, bod 53, rozsudek Rewe Zentralfinanz, bod 43; V literatuře van Thiel S., Justifications in the
Community Law for Income Tax Restrictions on Free Movement: Acte Clair Rules That Can Be Readily
Applied by National Courts, European Taxation (06-07/2008), str. 346
375

109

3. Rule of reason ve vztahu ke třetím zemím
Jak již bylo uvedeno výše, uplatní se ustanovení SES o volném pohybu kapitálu v plném
rozsahu i na vztahy mezi členskými státy a třetími zeměmi. Je otázkou, zda vedle výjimky
vyplývající výslovně z čl. 57 SES a umožňující aplikaci omezení volného pohybu kapitálu ve
vztahu k třetím zemím existujících ve vnitrostátním právu členských států ke konci roku
1993, disponují členské státy ještě dalšími možnostmi, jak ospravedlnit svá omezující národní
opatření. Především jde o odpověď na otázku, zda se naléhavé důvody obecného zájmu,
jejichž standardní aplikace a výklad ESD byly autorem popsány výše, ve vztahu k třetím
zemím uplatní totožným způsobem.
Částečnou odpověď na tuto otázku poskytl ESD ve věci FII Test Claimants377, kde
konstatoval, že „nelze vyloučit, že členský stát může prokázat, že je omezení pohybu kapitálu
do nebo ze třetí země odůvodněno určitým důvodem za okolností, kdy tento důvod nemůže
představovat platné odůvodnění pro omezení pohybu kapitálu mezi členskými státy.“

Významným způsobem potvrdil ESD tento svůj závěr ve věci Orange European Smallcap
Fund378, v níž nepřímo naznačil, že nezbytnosti zabránit snížení daňových příjmů se lze
dovolávat při odůvodnění omezení pohybu kapitálu do nebo ze třetích zemí. Na druhou stranu
je třeba zmínit stanovisko generálního advokáta Geelhoeda ve věci FII Test Claimants379, kde
stanovil, že "tvrzení, že „odliv příjmů“ ze Společenství v případě pohybů do a ze třetích zemí
má větší význam než v případě pohybů v rámci Společenství [...] je abstraktní argument, který
nepostačuje k prokázání, že omezení vyplývající z režimu FID, pokud jde o dividendy
pocházející ze třetí země, jsou v takovém konkrétním případě odůvodněná." Konečné
stanovisko bude tedy na ESD.
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Obdobně, pokud jde o nezbytnost zajistit účinnost daňového dohledu, konstatoval ESD ve
věci A.380, že judikatura týkající se omezení výkonu svobody pohybu uvnitř Společenství
nemůže být v celém svém rozsahu přenesena na pohyb kapitálu mezi členskými státy a třetími
zeměmi, jelikož takový pohyb probíhá v odlišném právním kontextu. ESD tento závěr
odůvodňuje tak, že „zaprvé vztahy mezi členskými státy totiž probíhají ve společném právním
rámci charakterizovaném existencí takové právní úpravy Společenství, jakou je směrnice
77/799, která zavedla povinnosti vzájemné pomoci. I když v oblastech spadajících pod tuto
směrnici není povinnost pomoci neomezená, nemění to nic na skutečnosti, že uvedená
směrnice zavádí rámec spolupráce mezi příslušnými orgány členských států, který neexistuje
mezi těmito orgány a příslušnými orgány třetí země, nepřijaly-li tyto žádný závazek vzájemné
pomoci. Zadruhé, co se týče dokumentů, které daňový poplatník může předložit k tomu, aby
daňovým orgánům umožnil ověřit, zda jsou splněny podmínky stanovené vnitrostátními
právními předpisy, harmonizační opatření Společenství, která se v členských státech použijí
v oblasti účetnictví společností, nabízejí daňovému poplatníkovi možnost předložit spolehlivé
a ověřitelné údaje týkající se struktury nebo činností společnosti usazené v jiném členském
státě, zatímco taková možnost není poplatníkovi zaručena, pokud jde o společnost usazenou
ve třetí zemi, která není povinna tato opatření Společenství uplatnit.“ Z těchto úvah ESD
plyne, že jakmile podle právní úpravy členského státu závisí poskytnutí daňové výhody na
splnění podmínek, jejichž dodržení může být ověřeno pouze získáním informací od
příslušných orgánů třetí země, je v zásadě legitimní, že tento členský stát odmítá tuto výhodu
poskytovat, pokud se ukáže nemožným potřebné informace z uvedené země získat, zejména
z důvodu neexistence smluvní povinnosti této třetí země informace poskytnout381.

IV. Princip proporcionality
Aby bylo ospravedlnění v rámci doktríny "rule of reason" přípustné, musí být v souladu se
zásadou proporcionality, tedy musí být vhodné k zajištění splnění cíle sledovaného tímto
opatřením ("suitability"), nesmí jít nad rámec toho, co je nezbytné ke splnění sledovaného cíle
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("necessity") a konečně sledovaný cíl musí být dostatečně závažný v poměru k porušování
základní svobody ("reasonableness")382.

V oblasti přímých daní hraje tento princip významnou roli, neboť ESD několikrát odmítnul
ospravedlnění pouze na základě principu proporcionality.

Pokud jde např. o účinnost daňového dohledu, ESD konstantně tento důvod ospravedlnění
zamítá s odkazem na směrnici o vzájemné pomoci jakož i na možnost získat potřebné údaje
přímo od poplatníka383. Takto např. ESD judikoval ve věci Komise v. Belgie384 ohledně
povinnosti zahraničních pojišťoven ustanovit odpovědného zástupce v Belgii, kde uvedl, že
vzhledem k tomu, že Belgie "disponuje nezbytnými prostředky pro vymáhání roční daně
z pojistných smluv, jde povinnost pojišťoven, které nejsou usazené v Belgii, jmenovat
odpovědného zástupce s bydlištěm nebo sídlem v Belgii, nad rámec toho, co je nezbytné pro
zajištění placení této daně, a je tedy vzhledem k tomuto cíli nepřiměřená." Obdobně lze
odkázat na rozsudek ESD ve věci N.385 týkající se "exit taxation" a konkrétně pak povinnosti
poskytnout záruku, která je nezbytná k přiznání odkladu platby obvykle dlužné daně při
opuštění Nizozemska a tedy změně daňové rezidence. ESD uvedl, že "i když [tato povinnost]
bezpochyby usnadňuje výběr této daně od zahraničního rezidenta, překračuje meze toho, co je
striktně nezbytné pro zajištění fungování a účinnosti takového daňového režimu zakládajícího
se na zásadě daňové teritoriality. Existují totiž prostředky méně omezující základní svobody."
ESD v tomto směru odkázal na směrnici o vzájemné pomoci, která umožňuje členskému státu
požádat příslušné orgány jiného členského státu o všechny informace způsobilé umožnit mu
správné vyměření daní z příjmu, jakož i na směrnici o vzájemné pomoci při vymáhání
daňových pohledávek386.

Princip proporcionality se rovněž výrazně uplatnil v případě daňové relevance přeshraničních
ztrát. I když byla britská úprava, která umožňovala zápočet ztrát dosažených dceřinými
společnostmi pouze ohledně těch se sídlem v Británii, ve shora citované věci Marks &
Spencer obecně uznána za ospravedlnitelnou z hlediska komunitárního práva, přesto v
případě, kdy ztráty dosažené dceřinými společnostmi v zahraničí jsou konečné, není takové
382

Např. rozsudek ESD ze dne 26.09.2000 ve věci C-478/98, Komise v. Belgie, bod 41
Např. ve shora citované věci Futura či v rozsudku ESD ze dne 08.07.1999 ve věci C-254/97, Baxter nebo v
rozsudku ESD ze dne 28.10.1999 ve věci C-55/98, Vestergaard
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386
Srov. zejména Führich G., Exit Taxation and ECJ Case Law, European Taxation (01/2008), str. 13 a násl.
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omezení v souladu s právem ES v důsledku jeho nepřiměřenosti ve vztahu k cíli, jež toto
omezení sleduje. Jak bylo podrobně popsáno výše, v rozsudku Lidl se názor ESD a generální
advokátky Sharpston lišil právě v tom, zda úplné vyloučení přeshraničního uplatnění ztrát
dosažených organizačními složkami představovalo opatření přiměřené sledovaným cílům,
tedy zda dotčené vnitrostátní právní předpisy překračují meze toho, co je nezbytné k dosažení
cílů sledovaných vznesenými ospravedlněními.

I pokud jde o soudržnost daňového systému, byla proporcionalita klíčovým kritériem, který
vedl k překonání koncepce vyplývající z rozsudku Bachmann, neboť dle pozdější judikatury
ESD existovaly méně restriktivní prostředky zachování soudržnosti národního daňového
systému než belgická úprava, která umožňovala odečet příspěvků na nemocenské, invalidní,
životní a důchodové pojištění jen pokud jde o platby provedené v Belgii.

Konečně, pokud jde o zamezení daňovým únikům jako důvod ospravedlnění, takovéto
národní omezující opatření se z hlediska proporcionality může uplatnit jen tehdy, je-li jeho
specifickým cílem zabránění jednání spočívajícímu ve vytváření čistě vykonstruovaných
operací, zbavených hospodářské podstaty, s cílem vyhnout se dani obvykle dlužné ze zisků
z činností vykonávaných na území státu387.

F. Závěr
V zásadě lze uvést, že akceptace principů evropského práva v oblasti přímých daní jakož i
jejich vliv a význam na tuto oblast v posledních několika desetiletích prudce stoupl. Proto i
v této oblasti práva je plně akceptovatelný známý výrok možná nejslavnějšího britského
právníka 20. století, lorda Denninga, který již v roce 1974 konstatoval, že „When we come to
matters with a European element, the Treaty is like an incoming tide. It flows into the
estuaries and up the rivers. It cannot be held back.“388

Ve vztahu základních ekonomických svobod EU a přímých daní lze zejména z judikatury
ESD vyvodit několik principů, jež jsou pro tento vztah symptomatické.
387
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ESD systematicky posuzuje jednotlivé případy pouze z hlediska existující diskriminace a
konsistentně se tak v oblasti přímých daní vyhýbá zkoumání SES na základě principů
vyvinutých v rozsudku Cassis de Dijon. Věc Futura představuje jediný příklad břemene v
daňové oblasti vznikající z interakce či paralelní existence dvou různých daňových
systémů389. Ostatní nediskriminační omezení základních svobod je třeba pokládat za přípustná
kvaziomezení či disparity. ESD dále dospěl k závěru, dle nějž existence ekonomického i
právního dvojího zdanění, které bezpochyby působí jako překážka a omezení vnitřního trhu v
širším smyslu, není v rozporu s právem ES. Jak metoda zápočtu tak i metoda vynětí jako
základní mezinárodně rozšířené a uznané způsoby zamezení dvojího zdanění jsou v souladu s
právem Společenství.

Z judikatury ESD dále vyplývá obecný závěr, dle nějž musí být právo soukromé sféry na
volný pohyb a nediskriminaci vykládáno široce, i když se dotýká oblasti přímých daní, a
naopak možné důvody ospravedlnění ve veřejném zájmu musí být interpretovány úzce a
striktně. Jednostranná diskriminující opatření ze strany členského státu mohou být
ospravedlnitelná v důsledku působení smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené s
druhým dotčeným státem. Naopak, nelze se dovolávat jednostranných opatření tohoto státu
vyplývajících z jeho národního práva.

ESD akceptoval zkoumání prakticky veškerých ospravedlnění z naléhavých důvodů obecného
zájmu vznesených členskými státy, přestože naprostá většina případů, jimiž se zabýval, se
dotýkala problematiky diskriminace, jež podle tradičního přístupu může být ospravedlněna
pouze důvody výslovně uvedenými v SES. V tomto novém flexibilnějším přístupu ESD
vyvinul zcela nové důvody ospravedlnění, jako je potřeba zajistit soudržnost daňového
systému, jež neměla žádnou podstatu v právu ES a od které ESD později de facto upustil.
ESD po dlouhou dobu rovněž vynaložil značné úsilí ve své snaze vyhovět tradičním
přístupům členských států ve vztahu k zneužití daňových předpisů a daňovému úniku. ESD
takto vyvinul vlastní doktrínu proti zneužití daňových předpisů na komunitární úrovni a v
rámci přeshraničních ekonomických aktivit, která umožňuje členským státům ve vztahu ke
konkrétnímu případu, nikoli systematicky, odepřít výhody vyplývající z práva Společenství
poplatníkům snažícím se zneužít čistě vykonstruovaných operací bez ekonomické podstaty za
389
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účelem získání nepatřičných daňových výhod. Tento přístup je velice blízký základním
principům boje proti zneužití daňového práva na úrovni členských států. ESD se přitom vzdal
své vlastní předchozí rozhodovací linie, dle níž žádné takové ospravedlnění není zakotveno v
SES. Namísto toho vznikl spolehlivý a efektivní nástroj v rukou členských států umožňující
jim bojovat proti daňovým únikům za dohledu národních soudů a způsobem, který nezatěžuje
nadměrně fungování vnitřního trhu.

ESD rovněž plně respektuje způsob, kterým si členské státy mezi sebou rozdělily své daňové
pravomoci prostřednictvím smluv o zamezení dvojího zdanění. Obecně lze konstatovat, že
ESD ve stále větší míře interpretuje ustanovení SES o základních svobodách v oblasti
přímých daní v souladu s modelovou smlouvou OECD o zamezení dvojího zdanění. Na
druhou stranu by ESD v tomto ohledu neměl zacházet příliš daleko, neboť právě ve vztahu k
daňovým smlouvám ESD vydal celou řadu rozhodnutí, kde bez náležitého zdůvodnění
nahrazuje tradiční perspektivu založenou na individuálních právech každého subjektu
zejména na volný pohyb a na nediskriminaci takřka slepou akceptací všeho, co si členské
státy mezi sebou dohodnou nebo mohou dohodnout bilaterálně. A právě v těchto případech je
cena, kterou je za tento postoj nutno zaplatit, s ohledem na koncepční nejasnosti,
nedodržování základních principů komunitárního práva a potenciální deformace vnitřního
trhu, příliš vysoká.

Pokud jde o hodnocení dosavadní judikatury ESD, která je v mnou sledované oblasti
přirozeně naprosto zásadní, všeobecným problémem zůstává, že ESD nemůže stanovit
pozitivní právo, nýbrž pouze kvalifikovat existující národní právo jako neslučitelné s právem
komunitárním a tudíž nepoužitelné na daný skutkový stav. ESD navíc rozhoduje
v individuálních případech, které se zejména v daňových věcech vzhledem k existenci 27
odlišných národních daňových systémů od sebe mohou přes zdánlivou podobnost podstatně
lišit a je tudíž často velice obtížné vyvozovat z judikatury v této oblasti precedentní
rozhodnutí použitelná i v jiných obdobných věcech. ESD navíc zůstává v odůvodnění
mnohých svých rozhodnutí velice stručný často bez odkazu na svá předchozí rozhodnutí nebo
závěry teoretiků. Kromě toho v některých, zejména politicky citlivých věcech, ESD postupuje
ne zcela v souladu se svou dřívější judikaturou a způsobuje tak zjevnou koncepční nejasnost.
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Kritika daňových rozhodnutí ESD má letitou tradici. Tak např. John Avery Jones390 kritizujíc
rozsudky Schumacker a Wielocx uvádí, že "co je potřebné, je nezávislá instituce, která by
ESD umožnila celkový pohled na věc, když je pozornost ESD zaměřena na jednu malou a
klamavě jednoduchou oblast." David Williams, distingovaný britský soudce a pedagog,
označil ESD jako "zničující sílu"391. Bývalý nizozemský ministr financí Willem Vermeend392
charakterizoval rozhodnutí ESD jako "Alenku v říši divů"393. Situace ESD je ovšem nesmírně
složitá, neboť v oblasti přímých daní neexistuje, až na několik výjimek, žádná harmonizace na
komunitární úrovni. Nicméně pouhá aplikace základních svobod nestačí v oblasti přímých
daní k vytvoření skutečného vnitřního trhu, základní svobody totiž musí být v souladu s čl. 3
odst. 1 písm. h) a čl. 94 SES doplněny a podporovány sekundární harmonizací. Jinými slovy,
evropský zákonodárce vytváří pozitivní integrací "cestu", kterou by ESD následně měl svou
judikaturou, tedy integrací negativní, pouze opravovat. Otázkou také je, jaká harmonizace je
potřebná. Pokud by totiž všechny členské státy přijaly takovou legislativu s ohledem na
odpočet nákladů v souvislosti s financováním jejích dceřiných společností v zahraničí jako
Nizozemsko ve věci Bosal, či ohledně nízké kapitalizace jako Německo ve věci LankhorstHohorst či stejný typ úpravy jako Francie ve Hughes de Lasteyrie du Saillant ohledně exit
taxation, zůstaly by všechny problémy diskriminace a potažmo omezování zachovány.
Potřebná harmonizace by se dle mého názoru měla vztahovat k novým pravidlům mezi
členskými státy eliminujícím nesoulad národních daňových pravidel s ohledem na
přeshraniční transakce a určujícím, jak daleko bude sahat národní daňová jurisdikce a kde již
začíná jurisdikce jiného dotčeného členského státu tak, aby se eliminovaly překážky volného
pohybu a aby se současně umožnilo členským státům získat kontrolu nad daňovou situací,
která se jich týká (tak je to již v některých stávajících směrnicích394). V mnoha případech by
tato nová pravidla měla za následek nový způsob rozdělení daňových výnosů mezi členské
státy. Harmonizace by však neměla usilovat o sjednocení daňových sazeb či pravidel určování
daňového základu, neboť zdravá daňová soutěž mezi členskými státy je jedním z faktorů
pozitivně ovlivňujících ekonomický vývoj na celoevropské úrovni.
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ce monde?, EC Tax Review (02/1996), str. 54, 55
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Např. směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb
či směrnice Rady č. 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních
poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států
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Každopádně se zdá, že v posledních letech nabírá judikatura ESD poněkud jiný směr než
dříve, kdy ESD téměř všechny své případy rozhodl ve prospěch poplatníků a vnitřního trhu,
tedy prointegračně. Zdá se, že ESD v poslední době stále větší váhu přikládá legitimním
národním daňovým zájmům členských států vyjádřeným v naléhavých požadavcích obecného
zájmu a v mnohých případech se při hledání potřebné rovnováhy mezi právy vyplývajícími ze
základních svobod a ochranou národní daňové jurisdikce včetně daňového substrátu rozhodl
ve prospěch členských států. Tato tendence je dle mého názoru patrná zejména ve věcech
Lidl, Oy AA, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee, Orange European Smallcap Fund,
Kerckhaert Morres, D., Columbus Container a částečně i ve věci Marks & Spencer. Lze
pouze s napětím očekávat další vývoj judikatury ESD v oblasti přímých daní a doufat, že se
ESD podaří nalézt onu potřebnou trvalou rovnováhu mezi právy poplatníků vyplývajícími ze
základních svobod na straně jedné a zájmy členských států na uchování svých národních
daňových příjmů na straně druhé.
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Title of the Thesis:
Fundamental Freedoms of the Internal Market of the EU in Relation to Direct Taxation
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Summary of the Thesis:
As the title of this thesis indicates, the author draws his attention to the relationship between
the fundamental freedoms guaranteed by the Community law395, i.e. the free movement of
persons, right of establishment, freedom to provide services and the free movement of capital,
on the one hand and direct taxation on the other. The internal market has not yet been
achieved in the area of direct taxation, on the contrary, there are still 27 separate national tax
systems in the EU applying rules which have not yet in principle been harmonised and which
apply independently of each other. On the other hand, every cross-border relationship within
the EU is subject to fundamental freedoms which are directly applicable and the stakeholders
may invoke them directly.

At the outset, the author briefly analyzes the position of direct taxes in the system of the
Community law including the description of the relevant provisions of the EC Treaty and of
the secondary legislation of the EU. Afterwards, the author's attention is drawn to the
characteristics of the fundamental freedoms. However, this succinct analysis is limited to the
principles relevant with regard to direct taxation such as the convergence of the freedoms or
the possible application of more freedoms to a single case. Subsequently, following the usual
practice of the ECJ, the author deals with the concepts of discrimination and restriction, i.e.
two different manners in which a breach of a freedom may occur. The author outlines the
development of the ECJ case-law in this area and describes the significant concept of the socalled quasi-restrictions including the disparities. Apart from this, the author clarifies the ECJ
approach to the international double taxation as a prima facie obstacle to the internal market.
395

Except for the free movement of goods which is, taking into account the scope and the topic of the thesis,
irrelevant.
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Finally, the author focuses on the issue of a possible justification of the breach of the
freedoms including the necessary proportionality analysis. At first, the justification grounds
expressly referred to in the EC Treaty are clarified. Afterwards, the author elucidates the rule
of reason in the area of direct taxation.

When giving the above analysis, the author comes in particular to the following conclusions:

1. The ECJ assesses the particular cases systematically only with regard to discrimination
and hence avoids in the direct tax area consistently the principles developed in the Cassis
de Dijon judgment. The Futura case represents the only example of an obstacle in the
field of taxation arising out of an interaction or a parallel existence of two distinct tax
systems. The other non-discriminatory restrictions of fundamental freedoms should be
regarded as permissible quasi-restrictions or disparities.

2. Furthermore, the ECJ arrived to a conclusion according to which the existence of both
economic and juridical double taxation, which undoubtedly have the effect of an obstacle
to the internal market, is not contrary to EU law. Besides, both the credit and the
exemption method as the fundamental internationally recognized ways of preventing
double taxation are consistent with the Community law.

3. The ECJ jurisprudence entails a general conclusion according to which the right of the
private sector to non-discrimination and to free movement must be interpreted broadly
although direct taxes are concerned whereas the possible justification grounds in public
interest must be construed in a narrow and strict manner. Unilateral discriminatory
measures taken by a Member State are in principle justifiable due to the effects of a
double tax convention entered into with the other state concerned. Conversely, the
unilateral measures ensuing from the national law of the latter state may not be invoked.

4. The ECJ verified practically all the justifications based on the overriding reasons in the
public interest raised by the Member States although a vast majority of cases with which it
dealt concerned the question of discrimination which, under the traditional approach, may
solely be justified by the reasons expressly referred to in the EC Treaty. In this new and
more flexible approach, the ECJ developed innovative justification grounds, such as the
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coherence of the tax system, which had no substance in the EU law and which was later
de facto waived by the ECJ.

5. The ECJ took into account the Member States' approaches to the abuse of tax rules and to
tax evasion. ECJ thus developed its own doctrine against the abuse of income tax
provisions at the Community level. This doctrine enables the Member States in relation to
a particular case, i.e. not systematically, to deny advantages following from EU law in
respect of taxpayers striving to create wholly artificial arrangements without an economic
substance in order to acquire inappropriate advantages. This doctrine is very similar to the
basic principles of the fight against the abuse of tax law at a national level. In doing so,
the ECJ has given up its previous argumentation under which no such justification is
included in the EC Treaty. Instead, the ECJ created a reliable and effective tool of a fight
against tax evasion under the supervision of the national courts and in a fashion which
does not excessively burden the functioning of the internal market.

6. Finally, the ECJ fully respects the division of taxing powers between the Member States
on the basis of double tax conventions. It may well be noted that the ECJ increasingly
interprets the EC Treaty provisions on fundamental freedoms in line with the OECD
model double tax convention. On the other hand, ECJ should not go too far as in this
respect it has issued a number of decisions in which, without these being properly
substantiated, the ECJ replaces the traditional perspective based upon individual rights of
any person on free movement and non-discrimination by almost a blind acceptance of
anything which the Member States agree or can agree bilaterally. In these cases is the
price to be paid for this approach, in particular with regard to conceptual equivocalness,
non-adherence to the basic principles of the Community law and to potential deformations
of the internal market, too high.
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