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Country by Country Reporting – seznam zapojených států 

Jak jsme vás již dříve informovali, prostřednictvím novely zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní 

spolupráci při správě daní byla v České republice zavedena nová vykazovací povinnost, tzv. Country by 

Country Reporting (dále jen „CbCR“).  

Bližší informace naleznete zde: https://accace.cz/country-by-country-reporting-v-ceske-republice/ 

Dne 31. ledna 2018 vydalo Ministerstvo financí České republiky dlouho očekávaný seznam států 

zapojených do CbCR. Do tohoto data bylo jisté, že do CbCR jsou zapojeny všechny členské státy EU 

(neboť povinnost CbCR byla do jednotlivých legislativ evropských států implementována prostřednictvím 

směrnice č. 2016/881/EU) a Spojené státy americké (se kterými Česká republika podepsala dvoustranné 

Ujednání o automatické výměně zpráv podle zemí). Informace o tom, které další státy se do CbCR 

zapojily, nebyla do tohoto data zveřejněna.  

Aktuální seznam států zapojených do CbCR se liší dle vykazovaných účetních období následovně: 
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2018/financni-zpravodaj-cislo-2-2018-30918  

Jestliže česká společnost zjistí, že již ohlásila jako reportující entitu společnost, která sídlí v zemi, jenž za 

vykazované období nebyla mezi státy zapojenými do CbCR, je třeba provést následující kroky:  

1. CbCR oznámení  

Společnosti ve skupině musí zvolit zastupující 

entitu sídlící ve státě zapojeném do CbCR za 

vykazované období, která dodatečně podá 

CbCR oznámení za skupinu.   

Nebude-li zastupující entita stanovena / nepodá 

CbCR oznámení, může povinnost podat CbCR 

oznámení za celou skupinu vzniknout rovněž 

české společnosti, a to od období počínajícího 

1. lednem 2017. V tomto případě by pak česká 

společnost byla povinna podat CbCR oznámení 

do 12 měsíců po skončení vykazovaného  

 

období (tj. ve většině případů tedy do 

31. prosince 2018).  

2. CbCR ohlášení  

V návaznosti na změnu reportující entity je 

česká společnost povinna nahlásit změnu této 

skutečnosti včetně údajů o nové reportující 

entitě prostřednictvím změnového CbCR 

ohlášení. Česká společnost takto musí učinit 

i v případě, že povinnost podat CbCR oznámení 

vznikne jí samotné.  

 

Informace získané z podaných CbCR oznámení by měly správci daně pomoci k ověření správnosti 

nastavených převodních cen v rámci dané skupiny a identifikaci možných rizik. V současné době probíhá 

shromažďování těchto dat správci daně v jednotlivých zapojených jurisdikcích. Dle informací OECD by 

k první výměně informací za vykazované období počínající od 1. ledna 2016 mělo dojít již v červnu 2018 

(výměna informací za vykazované období počínající od 1. ledna 2017 je plánovaná na březen 2019).  

  

https://accace.cz/country-by-country-reporting-v-ceske-republice/
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2018/financni-zpravodaj-cislo-2-2018-30918


News Flash I Accace Czech Republic I Country by Country Reporting – seznam zapojených států 

   
  

 

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti vám doporučujeme se ujistit, že entita reportující CbCR 

oznámení za vaši skupinu sídlí ve státě, jež byla za daná vykazovaná období zapojena do CbCR. 

V souvislosti s plánovanou výměnou informací získaných na základě CbCR oznámení vám rovněž 

doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost oblasti transferových 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. 

 

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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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 a Srbsku. V dalších evropských zemích a celosvětově působíme ve 

spolupráci s důvěryhodnými partnery. 

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

 

Magdalena Fröhlichová 

Junior Tax Consultant 

Email: Magdalena.Frohlichova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

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

