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VYUŽITÍ OFFSHORE SPOLEČNOSTÍ
Níže uvádíme příklady, jak je možné využít offshore společnost. Všechna tato doporučení však
nejprve konzultujte se svým daňovým poradcem.

Převod výrobků a služeb
Metoda tzv. transferové ceny je běžně používaná nadnárodními společnostmi, ale mohou ji s
úspěchem použít i menší dovozci a vývozci. Tato metoda spočívá v ocenění prodávaného či
nakupovaného zboží či služeb na cestě od zdroje po konečného klienta tak, aby zisk byl realizován v
tom prvku struktury, který podléhá nízkému zdanění. V případě, že je správně aplikována
s ohledem na ustanovení domácích zákonů, není nelegální. Z podstaty metody transferové ceny
vyplývá, že její možnosti použití jsou tím širší, čím obtížnější je stanovení obvyklé ceny (zakázková
výroba, jedinečné vlastnosti výrobku, monopol, apod.).
Mezinárodní obchod je tak jedním z nejčastějších motivů pro použití daňově zvýhodněných
společností, neboť subjekt založený ve vhodné zemi se může stát výborným řídícím centrem pro
obchodní transakce všeho druhu. Takto vzniklá struktura též může velmi účinně využívat i
vyspělých logistických služeb – v současném globalizovaném světě není problém zařídit veškerou
dopravu a skladování při cestě zboží ke konečnému zákazníkovi prostřednictvím spedičních a
logistických firem, které taktéž využívají výhod nabízených např. zónami volného obchodu,
svobodnými celními pásmy a celními sklady.
Příklad č. 1 - Francouzský poplatník založil prostřednictvím svého agenta společnost v daňovém ráji,
která kupuje oblečení od různých výrobců na Dálném východě. Offshore společnost je prodává dále se
ziskem distributorům v Severní Americe a západní Evropě. Zisky zůstávají v offshore jurisdikci
osvobozeny od daně.
Příklad č. 2 - Mezinárodní společnost, výrobce elektronického vybavení pro počítačový průmysl, zřídila
společnost v daňovém ráji, které prodává svoji produkci s minimálním ziskem. Ta potom zboží prodává
dále zákazníkům v Japonsku, USA a Německu, přičemž zisk je vytvářen ve společnosti v offshore
jurisdikci.

Vlastnictví nemovitostí
Při nákupu nemovitostí může být výhodné použít společnost registrovanou offshore. Pokud existují
ve státě, kde je nemovitost umístěna, legislativní omezení vlastnictví nemovitostí pouze na
tuzemce, může v tomto státě založit offshore společnost svoji dceřinou společnost, popřípadě
organizační složku a skutečný vlastník nemovitosti i tak zůstane utajen. U některých druhů
nemovitostí může existovat omezení i v případě, kdy offshore společnost zřídí organizační složku
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Příklad - Španělský poplatník vlastní prostřednictvím offshore společnosti nemovitost na francouzské
Riviéře. Rozhodne-li se ji prodat, neprodává nemovitost, ale akcie společnosti, přičemž neplatí daň z
převodu této nemovitosti, protože její vlastník, offshore společnost, zůstává zachován.
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LTD společnost jako obrana proti neoprávněné exekuci
Mnoho lidí se dostává do situace, že je proti nim neoprávněně vedená exekuce v České republice.
Jedinou možností mimo bránění se exekucím u soudu, je začít podnikat mimo území České
republiky - například pomocí LTD společností v Anglii, která následně založí odštěpný závod (před
1.1.2014 známo pod názvem organizační složka) britské společnosti v ČR. Odštěpný závod nemá
právní subjektivitu, a tudíž vedoucí organizační složky není trestně-právně odpovědný za
společnost. Více informací na osobní schůzce.
Odštěpný závod (org.složka) však může otevřít bankovní účet v ČR, může zastupovat zřizovatele
(britskou LTD) při nákupu movitostí i nemovitostí.
Pozn. Pokud však na sebe máte vedenou oprávněnou exekuci, máte povinnost ji zaplatit.

Sebefinancování a zpětné půjčky
Stále více států posuzuje možnost odepisovat úroky z úvěrů jednak podle výše vlastního kapitálu
společnosti (platí i v ČR), jednak podle vztahu k poskytovateli úvěru, protože mají za to, že půjčky
poskytované v rámci skupiny mezi osobami spojenými nahrazují faktické zvyšování základního
kapitálu.
Zřízení offshore společnosti tak, že není ekonomicky ani personálně spojena s obchodní nebo
investiční společností v zemi s vysokým zdaněním, umožňuje podstatně zvýšit limit pro
odepisování úroků ze základu daně. Problematická však u některých destinací může být aplikace
srážkové daně na úroky vyplácené do zahraničí.
Má-li klient v offshore oblasti uložen majetek, může jej použít jako záruku u banky pro poskytnutí
úvěru své společnosti v oblasti s vysokým zdaněním. Poskytovatelem úvěru je banka (sídlící v EU),
neuplatní se tedy ustanovení o podílení se na kontrole společnosti, a úroky mohou být zahrnovány
do nákladů ve vyšším limitu (tzv. „back to back“ úvěry) a s možností osvobození vyplácených úroků
od daně z příjmů v České republice.

Know-how, licence, franchízy, autorská práva
Offshore společnost může kupovat nebo jinak nabývat autorská, patentová práva a být schopna je
dále pronajímat, přičemž příjmy z pronájmu těchto práv nepodléhají v sídle společnosti dani z
příjmů. V případě, že tato společnost získá zmíněná práva před vzestupem jejich hodnoty, pak i
toto zhodnocení nepodléhá dani z příjmů.
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