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Zahrnutí náhrad za dovolenou v rámci odpočtu na výzkum a vývoj
Rádi bychom Vás informovali, že byl na Koordinačním výboru mezi
zástupci Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců
ČR projednán příspěvek týkající se zahrnutí náhrad za dovolenou v rámci
odpočtu na výzkum a vývoj.
Podle zástupců Generálního finančního ředitelství nejsou náhrady za
dovolenou součástí osobních výdajů na zaměstnance, které je možné
zahrnout do odpočtu na výzkum a vývoj. Rozhodujícím kritériem je podle
zástupců Generálního finančního ředitelství skutečnost, zda je zaměstnanec
podílející se na výzkumných či vývojových činnostech přítomen osobně
na pracovišti. Dle zástupců Generálního finančního ředitelství se proto
náhrada mzdy za dovolenou nemůže přímo vztahovat k realizaci projektu
výzkumu a vývoje, neboť souvisí s čerpáním dovolené. Stejný princip je
nutné dle zástupců Generálního finančního ředitelství použít i v případě
náhrad za státní svátky a nemocenskou.
Domníváme se, že nelze k výše uvedenému závěru dospět na základě znění
zákona o daních z příjmů. Pokud by se výše uvedený názor Generálního
finančního ředitelství aplikoval beze zbytku, nebylo by možné zahrnovat
do odpočtu na výzkum a vývoj také další náklady nebo jejich část, které
jsou v současnosti v rámci odpočtu na výzkum a vývoj státní správou
akceptovány. Nebylo by možné do odpočtu například zahrnout povinné
zákonné odvody na sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem za
zaměstnance podílejícího se na výzkumných či vývojových činnostech,
protože tyto náklady souvisí s důchodovým a nemocenským pojištěním
a příspěvkem na státní politiku zaměstnanosti.

Není sporu o tom, že realizace činností výzkumu a vývoje odráží míru
zapojení zaměstnance do těchto činností. Zákon o daních z příjmů však
nestanoví, na jaké typy nákladů míru zapojení zaměstnance do výzkumných
či vývojových činností aplikovat. Pokud jde totiž o náklady, zákon o daních
z příjmů pouze obecně vymezuje, že způsobilými náklady, které lze
zahrnout do odpočtu na výzkum a vývoj, jsou náklady daňově uznatelné,
vedené v oddělené evidenci, které nejsou zároveň explicitně vyloučeny jako
nezpůsobilé. Dle zákona o daních z příjmů proto nelze jednoznačně dospět
k závěru, že náhrady za dovolenou není možné zahrnout do odpočtu
na výzkum a vývoj. Odpověď v tomto ohledu nedává ani Pokyn D – 288
Ministerstva financí ČR k jednotnému postupu při aplikaci odčitatelné
položky na výzkum a vývoj. Jasnou odpověď na tuto otázku tedy přinese až
soudní praxe.
V případě Vašeho zájmu jsme připraveni poskytnout Vám k výše
uvedenému detailnější informace.
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Automatická výměna informací mezi finančními úřady se významně rozšiřuje
Daňoví poplatníci v České republice si už zvykli, že je český finanční úřad
může vyzvat k doložení zdanění úrokových příjmů ze zahraničí, jestliže dle
informací od finančního úřadu jiného státu poplatník tyto příjmy obdržel,
ale poplatník je neuvedl ve svém daňovém přiznání. Tato automatická
výměna informací o příjmech úrokového charakteru, plynoucích na účty
u bank a jiných finančních institucí, je upravena tzv. úrokovou směrnicí č.
2003/48/EU.
Kromě příjmů úrokového charakteru se nyní nově může český finanční
úřad snadno dozvědět také o veškerých ostatních příjmech poplatníka
dosažených v zahraničí, včetně příjmů ze zaměstnání, plnění ze životního
pojištění, plnění z penzijního pojištění či důchodů, stejně jako o vlastnictví
nemovitého majetku a z něj plynoucích příjmů. Od zdaňovacích období
začínajících 1. ledna 2014 si totiž členské státy EU povinně automaticky
vyměňují informace o těchto příjmech podle směrnice č. 2011/16/EU. První
hlášenky na tyto zahraniční příjmy se již objevují a je pravděpodobné, že
české finanční úřady se budou snažit využít jednoduše dostupné údaje
k vyměření daně u poplatníků, kteří na přiznání a zdanění svých příjmů ze
zahraničí zapomenou, ať již omylem, či úmyslně.

Jelikož může být doměřená daň z těchto zahraničních příjmů relativně nízká
(například díky započtení zahraniční daně), rozhodně se nevyplatí čekat až
na výzvu od finančního úřadu, s ní mohou být spojeny významné sankce.
Doporučujeme raději věnovat zvýšenou pozornost českým daňovým
povinnostem souvisejícím se zahraničními příjmy, abyste se vyhnuli
zbytečným nepříjemnostem u českých finančních úřadů
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TP příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob – zkušenosti z praxe
Blíží se konec období pro podání daňových přiznání, která byla letos
rozšířena o požadavek na poskytnutí údajů o transakcích se spojenými
osobami. Nabízíme tedy několik postřehů z rozsáhlého sběru a vyplňování
dat u daňových subjektů všech typů a velikostí.
Především je zřejmé, že vymezení požadavků není příliš propracované
a vychází z poměrně jednoduchých představ o transakcích. Vtěsnat
specifické transakce do jednoduché tabulky často vyžadovalo kreativitu
a hledání analogií. Snad největší potíže činí vymezení hodnoty úvěrů.
Přirozená varianta uvedení stavu k rozvahovému dni je sice pokyny
k vyplnění jednoznačně vyloučena, ale požadovaná alternativa je
v některých případech, zejména když je úvěr opakovaně splácen a čerpán,
obtížně pochopitelná.
Protože je daňovou správou použití požadovaných údajů deklarováno
pouze pro účely základní identifikace problematických situací, soustředili
jsme se na taková řešení a výklady, které nevytváří nerealistické zobrazení
našich klientů a nevede ke zbytečně podrobným revizím transakcí, které
jsou nastaveny zcela tržně, jen vybočují svou podstatu z jednoduchého
vzorce kupní nebo úvěrové transakce.

Mnohem zásadnější je zjištění, že správce daně získané údaje vyhodnocuje
a jeho výběr subjektů ke kontrole je nyní ovlivněn informacemi z příloh,
resp. z loni zasílaných dotazníků. A nejde jen o dopad na oblast převodních
cen. Správci daně například porovnávali informace o licencích a půjčkách
s hlášení o srážkové dani a jejich přístup byl velmi detailní.
Velká pozornost je také věnována transakcím nehmotného charakteru,
zejména licenčním platbám a službám. Otázky kladené v rámci místních
šetření a daňových kontrol jasně naznačují, že správci daně používají
získaná data nejen jako informaci o konkrétním subjektu, který je poskytl,
ale ještě více jako silnou bázi pro definici toho, co je “obvyklé v ČR” a kde
začínají extrémy.
Vyplnění přílohy se rozhodně vyplatí nepodcenit. A i tehdy, kdy samotné
ceny jsou zjevně v pořádku, je dobré zvažovat, zda specifika konkrétního
podnikání nemohou vést k hlubší prověrce. A pokud ano, připravit si
argumenty. Zkušenosti jasně ukazují, že jasná a rozhodně formulovaná
odpověď na první schůzce je základem úspěchu při jednání se správcem
daně.
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S účinností od 1. ledna 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty
zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Dne 15. května 2015
byl na webových stránkách finanční správy zveřejněn první oficiální návrh
formuláře kontrolního hlášení DPH a pokynů k jeho vyplnění.
Kontrolní hlášení bude  - kromě běžných tuzemských plnění v detailu
jednotlivých dokladů - obsahovat i stávající výpis z evidence pro účely daně
z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH, který tak od 1. ledna 2016
již nebude samostatně podáván. Součástí kontrolního hlášení bude i výpis
přijatých zdanitelných plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle
§ 108 ods. 1 písm. b) a c) zákona o DPH, tj. pořízení zboží z JČS a přijetí
služeb ze zahraničí (JČS a třetích zemí).

Kontrolní hlášení posouvá systém daňové kontroly na vyšší úroveň, od
ad-hoc kontrol vybraných dokladů většinou na místě, na automatizovaný
systém kontroly celé sady dokladů. Riziko odhalení případných chyb se
výrazným způsobem zvyšuje, správce daně tak pravděpodobně častěji bude
vyměřovat penále ve výši 20% z částky doměřené daně, úrok z prodlení,
případně pokuty od 1 000 Kč až po 500 000 Kč za pozdní podání hlášení.
Na stránkách www.kontrolni-hlaseni-snadno.cz jsme pro Vás připravili
návrh možných scénářů přípravy na kontrolní hlášení ve Vaší společnosti.
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Rozhodnutí Soudního dvora EU
C-16/14 Property DeveloCompany
SDEU v rámci tohoto případu komentuje velmi specifický případ stanovení
základu daně při tzv. fiktivních plněních (takový mechanismus vůbec nebyl
implementován do českého zákona o DPH). Uvedené rozhodnutí nicméně
může mít potenciálně dalekosáhlé dopady i do české praxe v uplatnění DPH
u bezúplatných dodávek zboží, protože SDEU své závěry formuluje značně
obecně a velmi zavádějícím způsobem. Nicméně důsledným rozborem
daného rozhodnutí je nutné dospět k závěru, že soudní dvůr režim
bezúplatných dodávek nijak nestandardně neokomentoval.
C 42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
V tomto rozhodnutí SDEU popisoval pravidla pro určení, zda přefakturace
energií a služeb úklidu pronajímatelem nemovitostí vstupuje do základu
daně nájmu a podléhá tedy standardní sazbě daně. Ačkoli SDEU své závěry
velmi relativizoval, lze z jeho rozhodnutí vyvodit, které prvky jsou podstatné
pro rozhodování o DPH režimu přefakturace energií a úklidu. Uvedené
rozhodnutí nicméně nejspíše nebude mít velké dopady v české praxi
zdaňování nájmu a služeb souvisejících.

C-111/14 GST-Sarvitz AG
Toto poměrně krátké rozhodnutí SDEU potvrzuje, že nelze v žádném
případě podceňovat existenci provozoven pro účely DPH, pokud vznikají
v České republice zahraničním osobám. Díky existenci takové provozovny
je totiž možné, že českou DPH u služeb poskytovaných tuzemským plátcům
v žádném případě nelze samovyměřit, a to i když dodavatel uvede své
zahraniční DIČ na faktuře.
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Nadcházející jednání Koordinačního výboru GFŘ a KDP ČR
Na nejbližším jednání Koordinačního výboru Generálního finančního
ředitelství  a Komory daňových poradců ČR by měly být projednány dva
zajímavé příspěvky v oblasti DPH. Prvý se týká  problematiky uplatnění
DPH v případě pobídek v nájemních vztazích (DPH režim různých forem
finančních příspěvků hrazených pronajímatelem novým nájemcům).

Druhý by měl pokrývat specifické případy vzniku ručení za DPH (účtu
vedené nebankovní institucí anebo prostřednictvím tzv. virtuální banky).
O závěrech vás budeme informovat.
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Postup k odstranění pochybností: Jak se bránit, je-li prováděn
nezákonným způsobem?
Stejně jako v minulém roce se i v těchto měsících velmi často setkáváme
se situacemi, kdy správce daně neúměrně protahuje provádění postupu
k odstranění pochybností, nespecifikuje své pochybnosti a požadavky
na daňový subjekt a v důsledku toho dlouhodobě zadržuje nadměrné
odpočty na DPH. Proti těmto situacím se daňové subjekty mohou bránit
a aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu jim radí, jak v tomto
směru postupovat.
Postup k odstranění pochybností („POP“) je dle konstantní judikatury
Nejvyššího správního soudu možné specifikovat jako procesní nástroj,
„který správce daně používá, pokud má pochybnosti o daňovém tvrzení,
avšak na rozdíl od obecné vyhledávací činnosti, místního šetření nebo
daňové kontroly jej užívá pouze k objasnění konkrétních pochybností a jako
prostředek k neprodlenému a bezprostřednímu zjištění či ověření řádného
splnění daňové povinnosti“. Z tohoto důvodu musí být POP proveden v co
nejkratší době a pochybnosti správce daně musí být konkretizovány natolik,
aby měl daňový subjekt možnost se k nim vyjádřit a odstranit je.

Nejčastější důvody nezákonnosti POP
Právě absence dostatečně konkrétního odůvodnění zahájení POP bývá
častým důvodem nezákonnosti tohoto postupu. Nezákonnost však může
být způsobena také nepřiměřenou délkou provádění POP či způsobem,
jakým je postupováno při odstraňování pochybností, kdy správce daně
zejména:
•• nespolupracuje s daňovým subjektem a vyhledává důkazy pouze vlastní
činností,
•• provádí mezinárodní dožádání, ačkoliv to není v daném případě relevantní, a
•• dostatečně nespecifikuje své požadavky a tím daňovému subjektu
neumožní unést důkazní břemeno.
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v rámci odpočtu na výzkum a vývoj
• Automatická výměna informací
mezi finančními úřady se významně
rozšiřuje
• TP příloha k přiznání k dani z příjmů
právnických osob – zkušenosti
z praxe
Nepřímé daně
 ovinky ke Kontrolnímu
•N
hlášení DPH
• Rozhodnutí Soudního dvora EU
• Nadcházející jednání Koordinačního
výboru GFŘ a KDP ČR
Ostatní
• P ostup k odstranění pochybností:
Jak se bránit, je-li prováděn
nezákonným způsobem?
Příloha
•D
 aňové povinnosti na červen
a červenec 2015

Obrana proti nezákonnému postupu správce daně
Z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že daňové
subjekty se mohou bránit proti nezákonnému provádění POP u soudu,
a to podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem. Daňový
subjekt se v tomto směru může domáhat zákazu, aby žalovaný správce
daně pokračoval v provádění nezákonného postupu, prohlášení, že POP
představuje nezákonný zásah anebo obojího zároveň.

Je-li nezákonný POP prováděn před vyměřením daně, je způsobilý přivodit
daňovému subjektu značné škody, a to nejčastěji pokud je v jeho důsledku
zadržován nadměrný odpočet na DPH. V takovém případě může daňový
subjekt žádat po státu kompenzaci škody způsobené nezákonným POP.
Při uplatňování tohoto nároku přitom může hrát značnou roli právě to, že
soud na základě žaloby na ochranu před nezákonným zásahem prohlásil
provádění POP u daňového subjektu za nezákonný zásah.

Před podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem je daňový
subjekt povinen vyčerpat prostředky obrany, které mu poskytuje daňový
řád. Jakmile tedy daňový subjekt dojde k závěru, že postup správce daně je
nezákonný, měl by v tomto směru podat stížnost na postup správce daně
a v případě negativního závěru správce daně i stížnost na způsob vyřízení
stížnosti. Teprve po jejich vyřízení, kdy nedojde ke zjednání nápravy, může
daňový subjekt v zákonem stanovené lhůtě dvou měsíců podat tuto žalobu.

V případě neúměrně dlouhého provádění POP před vyměřením daně,
v jehož důsledku dochází k zadržování nadměrného odpočtu na DPH, pak
daňový subjekt může požadovat také úrok z daňového odpočtu, který
by měl zohledňovat ekonomickou hodnotu zadržovaných finančních
prostředků.
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Daňové povinnosti
Červen 2015

Přímé daně
• Z ahrnutí náhrad za dovolenou
v rámci odpočtu na výzkum a vývoj
• Automatická výměna informací
mezi finančními úřady se významně
rozšiřuje
• TP příloha k přiznání k dani z příjmů
právnických osob – zkušenosti
z praxe
Nepřímé daně
 ovinky ke Kontrolnímu
•N
hlášení DPH
• Rozhodnutí Soudního dvora EU
• Nadcházející jednání Koordinačního
výboru GFŘ a KDP ČR
Ostatní
• P ostup k odstranění pochybností:
Jak se bránit, je-li prováděn
nezákonným způsobem?
Příloha
•D
 aňové povinnosti na červen
a červenec 2015

pondělí 1.

daň z nemovitých věcí

•• splatnost celé daně (poplatníci s výší
daně do 5 000 Kč včetně)

středa 24.

spotřební daň

•• splatnost daně za duben 2015 (pouze
spotřební daň z lihu)

•• splatnost 1. splátky daně (poplatníci
s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou
poplatníků provozujících zemědělskou
výrobu a chov ryb)

čtvrtek 25.

daň z přidané
hodnoty

•• daňové přiznání a daň za květen 2015

daň z příjmů

•• odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za duben 2015

úterý 9.

spotřební daň

•• splatnost daně za duben 2015 (mimo
spotřební daň z lihu)

pátek 12.

Intrastat

•• podání výkazů pro Intrastat za květen
2015, papírová forma

pondělí 15.

daň z příjmů

•• čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

úterý 16.

Intrastat

•• podání výkazů pro Intrastat za květen
2015, elektronická forma

pondělí 22.

daň z příjmů

•• měsíční odvod úhrnu sražených záloh
na daň z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti

pojistné

•• podání hlášení k záloze na pojistné
na důchodové spoření za květen 2015
a splatnost zálohy na důchodové
spoření

•• souhrnné hlášení za květen 2015
•• výpis z evidence za květen 2015

energetické
daně

•• daňové přiznání a splatnost daně
z plynu, pevných paliv a elektřiny za
květen 2015

spotřební daň

•• daňové přiznání za květen 2015
•• daňové přiznání k uplatnění nároku
na vrácení spotřební daně z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů
za květen 2015 pokud vznikl nárok)

úterý 30.

daň z příjmů

•• odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za květen 2015
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Červenec 2015
Přímé daně

středa 1.

 ovinky ke Kontrolnímu
•N
hlášení DPH
• Rozhodnutí Soudního dvora EU
• Nadcházející jednání Koordinačního
výboru GFŘ a KDP ČR
Ostatní
• P ostup k odstranění pochybností:
Jak se bránit, je-li prováděn
nezákonným způsobem?
Příloha
•D
 aňové povinnosti na červen
a červenec 2015

•• podání přiznání k dani

pondělí 27.

•• podání přiznání k dani a úhrada daně za
rok 2014, má-li poplatník povinný audit
nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

• Z ahrnutí náhrad za dovolenou
v rámci odpočtu na výzkum a vývoj
• Automatická výměna informací
mezi finančními úřady se významně
rozšiřuje
• TP příloha k přiznání k dani z příjmů
právnických osob – zkušenosti
z praxe
Nepřímé daně

Daň z příjmů

Pojistné

Spotřební daň

•• splatnost daně za květen 2015 (mimo
spotřební daň z lihu)

středa 15.

Daň silniční

•• záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015

Intrastat

•• podání výkazů pro Intrastat za červen
2015, papírová forma

pátek 17.

Intrastat

•• podání výkazů pro Intrastat za červen
2015, elektronická forma

pondělí 20.

Daň z přidané
hodnoty

•• daňové přiznání a daň k MOSS

Daň z příjmů

•• měsíční odvod úhrnu sražených záloh
na daň z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti

Odvod z loterií •• podání hlášení k záloze na odvod
z loterií a jiných podobných her a zaplaa jiných
podobných
cení zálohy za 2. čtvrtletí 2015
her
Pojistné

•• podání hlášení k záloze na pojistné
na důchodové spoření za červen 2015
a splatnost zálohy na důchodové
spoření

•• daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí
a za červen
•• souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za
červen
•• výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za
červen

•• podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za
rok 2014, má-li poplatník povinný audit
a přiznání podává a zpracovává daňový
poradce

pátek 10.

Daň z přidané
hodnoty

Energetické
daně

•• daňové přiznání a splatnost daně
z plynu, pevných paliv a elektřiny za
červen 2015

Spotřební daň

•• splatnost daně za květen 2015 (pouze
spotřební daň z lihu)
•• daňové přiznání za červen 2015
•• daňové přiznání k uplatnění nároku
na vrácení spotřební daně například
z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud
vznikl nárok)

pátek 31.

Daň z příjmů

Zdroj: www.mfcr.cz, www.czso.cz

•• odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za červen 2015
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Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového oddělení společnosti
Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků:

Přímé daně
• Z ahrnutí náhrad za dovolenou
v rámci odpočtu na výzkum a vývoj
• Automatická výměna informací
mezi finančními úřady se významně
rozšiřuje
• TP příloha k přiznání k dani z příjmů
právnických osob – zkušenosti
z praxe
Nepřímé daně
 ovinky ke Kontrolnímu
•N
hlášení DPH
• Rozhodnutí Soudního dvora EU
• Nadcházející jednání Koordinačního
výboru GFŘ a KDP ČR

Přímé daně
Jaroslav Škvrna
Zbyněk Brtinský
Miroslav Svoboda
Marek Romancov
LaDana Edwards
Tomas Seidl

jskvrna@deloitteCE.com
zbrtinsky@deloitteCE.com
msvoboda@deloitteCE.com
mromancov@deloitteCE.com
ledwards@deloitteCE.com
tseidl@deloitteCE.com

Nepřímé daně
Adham Hafoudh
Radka Mašková

ahafoudh@deloitteCE.com
rmaskova@deloitteCE.com

Deloitte Advisory s.r.o.
Nile House
Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Fax: +420 246 042 555

Ostatní
• P ostup k odstranění pochybností:
Jak se bránit, je-li prováděn
nezákonným způsobem?
Příloha
•D
 aňové povinnosti na červen
a červenec 2015
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