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SEZNAM ČINNOSTÍ

JAKÉ POŽADAVKY JSOU NEZBYTNÉ PRO TO STÁT SE
SUBJEKTEM ZÓNY ZEC?

• Být nově vytvořeným subjektem nebo dceřinou firmou s adresou či 
sídlem skutečného vedení na geografickém území zóny ZEC.

• Minimálně jeden jednatel musí být rezident žijící na Kanárských 
ostrovech.

• Uskutečnit investici v minimální výši 100 000 € (pro ostrovy Tenerife a 
Gran Canaria) nebo ve výši 50 000 € (v případě ostrovů La Gomera, El 
Hierro, La Palma, Fuerteventura nebo Lanzarote) ve smyslu investice do 
dlouhodobých aktiv v rámci dané činnosti, a to během dvou let od data 
zápisu subjektu.

• Vytvořit minimálně 5 či 3 pracovní místa v závislosti na tom, zda se jedná 
o hlavní ostrovy nebo ne, a to během šesti měsíců, jež se začínají počítat 
od momentu zápisu, a udržet tento průměr po celou dobu, během které 
bude subjekt spadat pod zónu ZEC.

• Do předmětu činnosti subjektu musí spadat pouze aktivity povolené v 
rámci zóny ZEC.

• pěstování léčivých a farmaceutických rostlin
• rybaření a akvakultura
• potravinářský průmysl
• textilní průmysl
• dřevozpracující průmysl a výroba nábytku
• papírenský, chemický a farmaceutický průmysl
• výroba skla, keramiky a stavebního materiálu; výroba kovodělných výrobků
• metalurgie
• výroba softwarových, elektronických a optických výrobků; produkce dalšího 

zařízení a vybavení
• stavba rekreačních a sportovních plavidel
• výroba vzdušných dopravních prostředků na dálkové ovládání
• výroba bicyklů a vozidel pro osoby se zdravotním postižením
• oprava lodí, letadel a dalšího dopravního materiálu; oprava průmyslového a 

dalšího materiálu
• přírodní zdroje, odsolování vod, nakládání s odpadem a recyklace
• výroba, doprava a distribuce elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie
• audiovizuální tvorba a distribuce
• obnova, přeměna a přestavba budov a prostor
• velkoobchodní činnost a obchodní zprostředkování
• dopravní odvětví a podobné činnosti
• cestovní a rezervační kanceláře 
• právní a účetní činnosti
• činnosti ústředí, konzultační služby v rámci podnikového řízení (kromě 

koodinačních center a vnitroskupinových služeb)
• architektonické a inženýrské činnosti, technické zkoušky a analýzy
• činnosti spojené s informačními a komunikačními technologiemi
• oblast výzkumu a rozvoje
• oblasti bezpečnosti a vyšetřování
• vzdělávání
• poradenské a konzultační služby
• reklama a průzkum trhu
• jiné odborné vědecké a technické činnosti
• terapeutické aktivity a ústavní sociální péče
• aktivity v oblasti scénických umění a představení
• aktivity související se sportem
• tematické parky; volnočasové a zábavné aktivity 

CO JE TO SPECIÁLNÍ ZÓNA NA KANÁRSKÝCH OSTROVECH?
Speciální daňová zóna na Kanárských ostrovech (ZEC) je zóna s nízkým 
zdaněním, která byla vytvořena v rámci hospodářského a daňového 
režimu (REF) Kanárských ostrovů s cílem podporovat vytváření kvalitních 
pracovních míst, hospodářský a sociální rozvoj souostroví a diverzifikaci 
jeho výrobní struktury.
Zóna ZEC byla schválena Evropskou komisí v lednu 2000 a je regulována 
zákonem 19/94 z 6. července 1994.

KDO SE MŮŽE USADIT V ZÓNĚ ZEC?
Obecně všechny takové subjekty a dceřiné firmy, které vykonávají činnosti 
týkající se průmyslu, obchodu či služeb spadající pod povolené činnosti 
zmíněné v seznamu.

Speciální zóna ZEC 
na Kanárských ostrovech

ZEC
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Daň z příjmu právnických osob
Subjekty zóny ZEC podléhají dani z příjmu právnických osob platné ve 
Španělsku snížené o 4%. Tento typ snížené daňové sazby bude uplatňo-
ván na základě zdanitelného příjmu s ohledem na vytvoření pracovních 
míst tak, jak Ilustruje následující tabulka. 

Slučitelnost s dalšími daňovými pobídkami Hospodářského a 
daňového režimu (REF)
S omezením právních předpisů Společenství o kumulaci podpor a za 
jistých podmínek jsou daňové výhody ZEC slučitelné s dalšími daňovými 
pobídkami Hospodářského a daňového režimu (REF), jako jsou rezervy 
na investice, odpočet investic a svobodná pásma.

Investoři, kteří by se rádi usadili v zóně ZEC, musí obdržet předchozí 
schválení od Správní rady konsorcia ZEC, aby se mohli stát subjektem zóny 
ZEC. Proces je jednoduchý a začíná prostřednictvím předchozího 
předložení žádosti o povolení k zápisu do Oficiálního registru subjektů ZEC 
(ROEZEC), ve kterém jsou uvedeny plánované ekonomické aktivity spolu s 
požadovanými dokumenty. Jakmile dojde k obdržení předchozího povole-
ní, které musí být poskytnuto v maximální lhůtě dvou měsíců, může být 
subjekt zapsán do Oficiálního registru subjektů ZEC (ROEZEC), a to s tím, že 
předloží identifikační daňové číslo (CIF), neověřenou kopii potvrzující jeho 
vznik v obchodním rejstříku a žádost o zapsání do registru ROEZEC.

Obecná nepřímá daň na Kanárských ostrovech (IGIC)
V režimu zóny ZEC budou od tohoto zdanění osvobozeny dodávky zboží 
a poskytované služby realizované subjekty ZEC navzájem, stejně tak jako 
jimi realizovaný dovoz zboží.

Daně z převodů majetku a listinných právních aktů
Subjekty zóny ZEC budou osvobozeny od této daňové povinnosti v 
následujících případech:
• nabytí majetku a práv určených k rozvoji činnosti subjektu ZEC na 

geografickém území zóny ZEC,
• podnikové operace realizované subjekty ZEC, s výjimkou rozpadu,
• listinné právní akty spojené s operacemi realizovanými zmíněnými 

subjekty na geografickém území zóny ZEC.

Osvobození od daně z příjmu nerezidentů
• Dividendy vyplacené dceřinými společnostmi subjektů ZEC svým 

mateřským společnostem sídlícím v jiném státě, stejně tak jako úroky a 
další výnosy obdržené převodem vlastního majetku třetím stranám a 
kapitálové zisky z prodeje movitého majetku bez stálé provozovny
budou osvobozeny od srážkové daně.

• Toto osvobození se vztahuje na příjmy obdržené rezidenty v jakémko-
liv státě, když takové příjmy budou proplaceny subjektem zóny ZEC a 
budou pocházet z obchodů hmotně a účinně realizovaných v geogra-
�cké oblasti zóny ZEC.

• Toto osvobození se nicméně nevztahuje na příjmy obdržené prostřed-
nictvím států nebo území, se kterými neexistuje účinná výměna 
informací v oblasti daní, ani na případy, kdy by měla mateřská 
společnost své daňové sídlo v některém z těchto států či na nějakém 
takovém území.

DAŇOVÉ VÝHODY SUBJEKTŮ ZEC SCHVALOVACÍ PROCES

HRANICE ZÁKLADU
DANĚ (ZEC)

Gran Canaria
a Tenerife

1.800.000 €

1.800.000 €

500 000 € navíc za každé
pracovní místo

(maximálně 24 300 000 €)

neomezený základ daně

neomezený základ daně

500 000 € navíc za každé
pracovní místo

(maximálně 25 300 000 €)

5 pracovních míst
6–50 pracovních míst

více než 50
pracovních míst
3 pracovní místa

4–50 pracovních míst

více než 50
pracovních míst

zbývající
Kanárské
ostrovy

POČET
PRACOVNÍCH MÍST

Snížení celé kvóty v důsledku uplatnění sazby 4 % nesmí překročit 30 
% částky obratu subjektu Speciální zóny na Kanárských ostrovech.


