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V judikatuře Nejvyššího správního 
soudu (dále jen NSS) najdeme ce-
lou řadu rozsudků, které se týkají 
daňových souvislostí přeměn kapi-
tálových korporací, včetně přeshra-
ničních fúzí. Mnohdy se čeští poplat-
níci daně z příjmů právnických osob 
domnívají, že odvolání se na svobo-
du usazování v Eu jim umožní svo-

bodný daňový pohyb po Eu a možnost uplatňová-
ní ztráty z jednoho státu do druhého. Tato možnost 
má však řadu omezení, o čemž svědčí i judikát č. 5  
Afs 138/2017-79, který byl vydán 13. března 2020. 

popis situace 
daňový poplatník, se kterým celý případ začal, by-
la nizozemská právnická osoba AAA Auto Group N.V. 
Tento subjekt se rozhodl k 1. lednu 2009 přemístit 
sídlo svého faktického vedení z Nizozemska do České 
republiky. V důsledku toho uplatnila organizační slož-
ka této nizozemské právnické osoby v České repub-
lice za zdaňovací období roku 2012 daňovou ztrá-
tu vyměřenou za rok 2007 v Nizozemí. To však zpo-
chybnil správce daně. Správce daně dospěl k závěru, 
že daňovou ztrátu dosaženou v roce 2007 zahra-
niční společností AAA Auto Group, N.V. se sídlem 
v Amsterodamu, Nizozemské království a vyměřenou 
daňovou správou v Nizozemí podle nizozemských 
předpisů nelze uplatnit jako položku snižující základ 
daně dle českého zákona o daních z příjmů. Změna 
daňové rezidence ve vazbě na možnost uplatnění da-
ňové ztráty není v zákoně o daních z příjmů uprave-
na, resp. zákon přenos daňové ztráty ze zahraničí  
nepřipouští. 

daňový poplatník se odvolal proti závěru správce 
daně, odvolací orgán postup potvrdil a stejný názor 
vyslovil i Městský soud v Praze. Kauza tak dospěla 
kasační stížností k NSS. 

kasační stížnost na Nss
Nejvyšší správní soud po posouzení kasační stíž-
nosti dospěl k názoru, že pro rozhodnutí ve věci je 
nezbytné posoudit, zda čl. 491 a čl. 542 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (dále jen SFEu) dopadají 
na případ stěžovatele za situace, kdy stěžovatel:
•	vygeneroval	v	Nizozemsku	daňovou	ztrátu,
•	poté	se	stal	daňovým	rezidentem	v	České	republi-

ce, přitom

•	má	 nadále	 oficiální	 sídlo	 dle	 zakládajících	 doku-
mentů v Amsterdamu, je stále zapsán v obchodním 
rejstříku vedeném obchodní komorou pro město 
Amsterdam a jeho vnitřní poměry se nadále řídí ni-
zozemským právem.

Nejvyšší správní soud proto usnesením předložil 
Soudnímu dvoru Eu (dále Soudní dvůr) následující 
předběžné otázky: 
• Lze pod pojem svoboda usazování ve smyslu  
čl. 49 Smlouvy o fungování Evropské unie podřadit 
bez dalšího pouze přemístění místa vedení společ-
nosti z jednoho členského státu do jiného členského 
státu? 
• V případě kladné odpovědi na první otázku je v roz-
poru s čl. 49, čl. 52 a čl. 54 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud vnitrostátní úprava neumožňu-
je subjektu z jiného členského státu při přesunu mís-
ta výkonu podnikatelské činnosti, resp. přesunu mís-
ta vedení do České republiky uplatnit daňovou ztrátu 
vzniklou v tomto jiném členském státě? 

Současně výše uvedeným usnesením Nejvyšší 
správní soud řízení o kasační stížnosti přerušil do do-
by, než o předběžné otázce rozhodne Soudní dvůr, 
což se stalo dne 27. února 2020. Soudní dvůr vydal 
rozsudek ve věci c-405/18, jímž o položených před-
běžných otázkách rozhodl. 

uplatnění daňové ztráty vzniklé v zahraničí

Jana Skálová

1 Článek 49: V rámci níže uvedených ustanovení jsou zakázána omezení svobody usazování pro státní příslušníky jednoho 
členského státu na území jiného členského státu. Stejně tak jsou zakázána omezení při zřizování zastoupení, poboček nebo 
dceřiných společností státními příslušníky jednoho členského státu usazenými na území jiného členského státu.

2 Článek 54: Se společnostmi založenými podle práva některého členského státu, jež mají své sídlo, svou ústřední správu  
nebo hlavní provozovnu uvnitř unie, se pro účely této kapitoly zachází stejně jako s fyzickými osobami, které jsou státními 
příslušníky členských států.

„Ne, to opravdu nebyl architektonický záměr, ale pro-
ces postupných akvizicí provedených citlivě organickým  
způsobem.“

Kresba: Ivan Svoboda
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téma čísla – Přeměny obchodních společností

Odpovědi na otázky od soudního dvora Eu
První otázka zjišťovala, zda přeshraniční přemístě-
ní místa skutečného vedení stěžovatele vůbec spadá 
do působnosti článku 49 SFEu, zda se tudíž stěžova-
tel a priori může dovolávat tohoto článku za účelem 
zpochybnění daňového zacházení. 

Soudní dvůr na tuto otázku odpověděl: „Článek 49 
SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že společnost 
založená podle práva jednoho členského státu, kte-
rá přemístí místo svého skutečného vedení do jiného 
členského státu, aniž má toto přemístění vliv na je-
jí postavení jakožto společnosti založené podle práva 
prvně uvedeného státu, se může tohoto článku dovo-
lávat k napadení rozhodnutí, kterým jí byl ve druhém 
členském státě odepřen převod ztrát vzniklých před 
tímto přemístěním.“ 

Přemístění sídla vedení společnosti do rozsahu pů-
sobnosti svobody usazování tedy spadá. S právem 
svobody usazování však není automaticky spojeno 
právo na uplatnění daňové ztráty, jak stěžovatel myl-
ně v kasační stížnosti dovozuje. 

Na druhou otázku totiž Soudní dvůr odpověděl ná-
sledovně: „Článek 49 SFEU musí být vykládán v tom 
smyslu, že nebrání právní úpravě členského státu 
vylučující možnost, aby společnost, která místo své-
ho skutečného vedení a tím pádem i svou daňovou 
rezidenci přemístila do tohoto členského státu, uplat-
nila daňovou ztrátu, která jí před tímto přemístěním 
vznikla v jiném členském státě, v němž si tato společ-
nost ponechává své sídlo.“

Soudní dvůr poukázal na to, že ustanovení unijního 
práva týkající se svobody usazování směřují mimo  
jiné k zajištění práva na národní zacházení v hosti-
telském členském státě. Smlouva však nezaručuje, 
že přemístění místa skutečného vedení z jednoho 
členského státu do jiného bude daňově neutrální. 
Vzhledem k rozdílům mezi právními úpravami člen-
ských států v oblasti daně z příjmů může být tako-
vé přemístění pro společnost z hlediska zdanění více 
či méně výhodné, nebo nevýhodné. Svoboda usazo-
vání tedy nemůže být chápána v tom smyslu, že člen-
ský stát je povinen zavádět svá daňová pravidla v zá-
vislosti na pravidlech jiného členského státu tak, aby 
za každé situace zaručovala zdanění odstraňující veš-
keré odlišnosti vyplývající z vnitrostátních daňových 
právních úprav.

Závěr
dle NSS správce daně i městský soud dospě-
li ke zcela správnému závěru, že vnitrostátní ani  
evropská úprava neumožňuje subjektu z jiného člen-
ského státu při pouhém přesunu místa výkonu pod-
nikatelské činnosti, resp. přesunu místa vedení 
do České republiky uplatnit daňovou ztrátu vzniklou 
v tomto jiném členském státě. Za podmínek stanove-
ných zákonem lze uplatnit daňovou ztrátu vzniklou 

v jiném státě pouze v případech, na které dopadá 
implementovaná evropská úprava – Směrnice Rady 
2009/133/ES ze dne 19. října 2009, o společném 
systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných 
rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkají-
cích se společností z různých členských států a při 
přemístění sídla evropské společnosti nebo evropské 
družstevní společnosti mezi členskými státy. Pouze 
v rámci těchto transakcí lze převzít daňovou ztrátu, 
která vznikla převádějící společnosti či zanikající ne-
bo rozdělované společnosti v jiném členském státě, 
která nebyla uplatněna v jiném členském státě jako 
položka snižující základ daně. 

Jana Skálová

Ing. Jana Skálová, Ph.D., je auditorka, daňová po-
radkyně, partner společnosti TPA, dále působí na VŠE 
v Praze, na katedře finančního účetnictví a auditingu. 
Od roku 2003 je členkou Prezidia Komory daňových 
poradců ČR (KDP ČR), je autorkou či spoluautorkou 
několika knih se zaměřením na vazbu účetnictví a da-
ně z příjmů do obchodního práva. Odborné veřejnos-
ti je známa svou přednáškovou činností na téma účet-
nictví a daní, a to zejména pro Komoru auditorů ČR  
a KDP ČR. Přednáší i pro Finanční správu.

„Sotva naše korporace došly bezchybnou fúzí k dokona-
lému splynutí, už se nám z tohoto svazku narodila celá řa-
da daňových výhod. Není to úžasné, miláčku?“

Kresba: Ivan Svoboda


