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Country by Country Reporting  

V rámci projektu BEPS (zaměřující se na erozi daňových základů a přesouvání zisků mezi zeměmi) vydala 

OECD doporučení na zavedení tzv. Country by Country Reportingu (dále jen „CbCR“). Česká republika 

implementovala CbCR do své národní legislativy prostřednictvím novely zákona č. 164/2013 Sb.  

CbCR ukládá novou povinnost daňového výkaznictví všem nadnárodním skupinám, jejichž agregovaný 

konsolidovaný obrat za předcházející účetní období přesáhl 750 mil. EUR. Skupiny společností, které 

překročily tento obrat za rok 2015, jsou poprvé povinny připravit a podat CbCR oznámení za rok 2016 (nebo 

za jiná zdaňovací období končící před 31. říjnem 2017).  

CbCR oznámení je povinna podat tzv. reportující entita (nejčastěji nejvyšší mateřská společnost), a to 

kolektivně za celou skupinu. Reportující entitou může však být i zastupující evropská či mateřská entita 

(např. pokud dojde k systémovému selhání automatické výměny zpráv se zemí rezidence reportující entity). 

Pokud je reportující entitou česká společnost, má povinnost podat CbCR oznámení do 31. prosince 2017 

(tj. do 12 měsíců po skončení období, za které je CbCR oznámení podáváno).  

České společnosti náležící do nadnárodní skupiny, které povinnost podat CbCR oznámení vznikla 

a které samy nejsou reportující entitou, jsou povinny podat tzv. ohlášení (tj. informovat správce 

daně o tom, která z entit ve skupině za něho bude příslušné údaje reportovat). Tuto ohlašovací 

povinnost jsou společnosti v České republice povinny splnit do 31. října 2017. V případě jakýchkoliv 

změn v reportovaných údajích je společnost povinna informovat správce daně ve lhůtě 15 dnů od 

změny.  

CbCR oznámení i ohlášení musí být adresováno Specializovanému finančnímu úřadu a podáno výhradně 

prostřednictvím aplikace EPO (tj. není možné podání učinit datovou schránkou poplatníka). Dovolujeme si 

Vás upozornit, že předmětný elektronický formulář pro ohlášení byl již veřejně zpřístupněn.  

V případě nesplnění ohlašovací povinnosti hrozí poplatníkovi pokuta ve výši až 500 tis. Kč. 

V případě že reportující entita opomine svou povinnost podat CbCR oznámení, hrozí jí pokuta až 

1,5 mil. Kč. 

Současně bychom Vás rádi upozornili, že na základě informací uvedených v CbCR oznámení získá 

správce daně ucelený přehled o tržbách z vnitroskupinových transakcí a plnění souvisejících daňových 

povinností v jednotlivých jurisdikcích. Na základě těchto informací může tak správce daně zpochybnit 

nastavení převodních cen v rámci dané skupiny. 

Doporučujeme Vám ujistit se, zdali se ohlašovací (či případně oznamovací) povinnost vztahuje na 

Vaši společnost. Budete-li si přát, rádi Vám nabídneme naši komplexní asistenci při splnění 

souvisejících povinností či v oblasti převodních cen.  

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané 

problematice a nenahrazuje vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu 

průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího 

vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé 

škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 
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Kontakt 

Barbora Stejskalová 

Tax Director 

Email: Barbora.Stejskalova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby ve 13 zemích prostřednictvím více než 550 profesionálů a řadí 

se mezi přední poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 2000 mezinárodních společností.  

Prostřednictvím našich poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Polsku, Rumunsku, na Slovensku, Ukrajině, v Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, 

Makedonii, Německu, Slovinsku, Srbsku. V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve 

spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 

https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
https://plus.google.com/+AccaceSroPraha
http://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash

