BEPS Base Erosion and Profit Shifting - přehled akčních
plánů
Přehled stavu jednotlivých kroků akčního plánu OECD Base Erosion and Profit Shifting k 23. listopadu
2014.
Akční Opatření
plán
1
Řešení daňové problematiky
digitální ekonomiky (Address
the tax challenges of the digital
economy)
2
Neutralizace efektů hybridních
nesourodých uspořádání
(Neutralize the effects of hybrid
mismatch arrangements)
3
Posilování pravidel pro
kontrolované zahraniční
společnosti (Strengthen CFC
rules)
4
Omezení narušování daňového
základu přes odpočty úroků a
jiné finanční platby (Limit base
erosion via interest deductions
and other financial payments)
5
Efektivnější boj proti škodlivým
daňovým praktikám se
zaměřením na transparentnost
a podstatu (Counter harmful
tax practices more effectively,
taking into account
transparency and substance)
6
Prevence zneužití smluv o
zamezení dvojího zdanění
(Prevent treaty abuse)
7

8

9

Prevence umělého vyhýbání se
vzniku stálé provozovny
(Prevent the artificial avoidance
of PE status)
Zajištění souladu mezi výsledky
převodních cen a tvorbou
hodnot/nehmotný majetek
majetek (Assure that transfer
pricing outcomes are in line
with value creation/intangibles)
Zajištění souladu mezi výsledky
transferových cen a tvorbou
hodnot/rizika a kapitál (Assure

Výstup

Termín

Stav

Zpráva
s problémovými
oblastmi a možnými
řešeními
Změny OECD
modelové smlouvy a
doporučení úprav
lokálních pravidel
Doporučení lokálních
pravidel

Září 2014

Zpráva 16.9.2014

Září 2014

Zpráva 16.9.2014

Září 2015

Očekáván
diskusní draft
v dubnu 2015

Doporučení lokálních
pravidel
Změny pravidel
převodních cen

Září 2015

Očekáván
diskusní draft
v prosinci 2014

Přehled po OECD
zemích
Rozšíření o nečlenské
země
Kriteria pro zjištění
preferenčních režimů

Září 2014

Změny OECD
modelové smlouvy a
doporučení úprav
lokálních pravidel
Změny OECD
modelové smlouvy

Září 2014

Změny OECD směrnice
převodních cen a
modelové smlouvy

Září 2014 Září 2015

Revize 16.9.2014
Očekáván
diskusní draft
v prosinci 2014

Změny pravidel
převodních cen a
možná i OECD

Září 2015

Očekáván
diskusní draft
v prosinci 2014

Prosinec
2015

První zpráva
vydána 16.9.2014

Září 2015
Prosinec
2015

Září 2015

Zpráva 16.9.2014
Diskusní draft
21.11.2014 až
9.1.2015
Diskusní draft
31.10.2014 až
9.1.2015

10

11

12

13

14

15

that transfer pricing outcomes
are in line with value
creation/risks and capital)
Zajištění souladu mezi výsledky
transferových cen a tvorbou
hodnot/vysoce rizikové
transakce (Assure that transfer
pricing outcomes are in line
with value creation/other highrisk transactions)
Vytvoření metodik pro
shromažďování a analýzu dat o
BEPS a přijatých opatřeních
(Establish methodologies to
collect and analyze data on
BEPS and the actions to address
it)
Požadavek na daňové subjekty
zveřejňovat použití agresivního
daňového plánování (Require
taxpayers to disclose their
aggressive tax planning
arrangements)
Přezkoumání dokumentace k
transferovým cenám (Reexamine transfer pricing
documentation)
Zefektivnění mechanismů pro
řešení sporů (Make dispute
resolution mechanisms more
effective)
Vytvoření vícestranného
nástroje (Develop a multilateral
instrument)

modelové smlouvy

Změny pravidel
převodních cen a
možná i OECD
modelové smlouvy

Září 2015

Diskusní draft
3.11.2014 až
14.1.2015

Doporučení ohledně
sbíraných dat a
metodik analýzy

Září 2015

Komentáře
7.10.2014
Očekáván
diskusní draft
v lednu 2015

Doporučení lokálních
pravidel

Září 2015

Očekáván
diskusní draft
v březnu 2015

Změny pravidel
převodních cen a
doporučení domácích
pravidel
Změny OECD
modelové smlouvy

Září 2014

Revize 16.9.2014

Září 2015

Očekáván
diskusní draft
v prosince 2014

Zpráva s daňovými a
právními aspekty
Návrh vícestranné
dohody

Září 2014

Zpráva s oblastmi
16.9.2014

Prosinec
2015

Navrhovaná opatření proti tzv. dvojímu nezdanění by jednotlivé země měly následně implementovat
do svých daňových legislativ.

