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Jak dopadne oznamování finančních účtů na klienty bank?
Základ společného standardu pro oznamování finančních účtů
Společný standard pro oznamování (dále jen „CRS“) je globální platformou,
na níž bude probíhat automatická výměna informací s cílem zamezit
daňovým únikům. V České republice bude CRS upraveno novelou
zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, ve
znění pozdějších předpisů, jejíž znění je v současné době projednáváno
Poslaneckou sněmovnou.
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Základním principem CRS je zjišťování informací o účtech daňových
nerezidentů fyzických osob a entit a jejich zasílání do zemí příslušných
daňových rezidencí prostřednictvím lokálních finančních institucí a
daňových správ. Primárně se CRS týká depozitních účtů (běžný účet,
spořící či termínovaný účet) a dále schovatelských účtů a pojistných smluv
s kapitálovou hodnotou (životní pojištění). CRS je globálním konceptem,
jehož se od 1. ledna 2016 bude účastnit přes 50 států světa včetně celé EU.
Další státy se budou do CRS postupně zapojovat v dalších letech
Co to znamená pro klienty finančních institucí?
CRS odlišuje přístup k účtům založeným do 31. prosince 2015 (tzv. dříve
existující účty) a po tomto datu (tzv. nové účty). V případě, že fyzická osoba
nebo entita vlastní dříve existující účet v České republice, prověří finanční
instituce některé dříve obdržené údaje (např. adresu trvalého bydliště)
a na základě tohoto procesu prověřování může být majitel účtu
identifikován jako osoba, která má být hlášena správci daně (jinými slovy,
existují indikace, že majitel účtu má jinou než českou daňovou rezidenci).
Pouze v případě, že bude potvrzena česká daňová rezidence, požadované
údaje správci daně hlášeny nebudou.
Pokud si fyzická osoba nebo entita založí nový účet, bude svou daňovou
rezidenci prohlašovat v rámci procesu založení účtu. V rámci procesu
ověřování tak finanční instituce opět budou ověřovat daňovou rezidenci,
a pokud klient české finanční instituce bude identifikován jako zahraniční

daňový rezident, bude obecně podléhat ohlášení správci daně, který bude
dále tyto sdílet s příslušnými zeměmi, které se CRS účastní.
Obdobně budou ale postupovat i finanční instituce v dalších státech, které
se CRS účastní. Pokud si tedy český daňový rezident založí (nebo již má)
účet u banky v některém ze států CRS a bude v této zemi identifikován
jako daňový nerezident, budou údaje o jeho účtu následně sděleny lokální
správě daní a v konečném důsledku českému správci daně.
Údaje, které budou ohlašovány (a následně tedy dostupné správci daně)
jsou zejména následující: identifikační údaje majitele účtu, stát(y) daňové
rezidence, číslo účtu a jeho zůstatek k poslednímu dni příslušného
kalendářního roku a hrubou výši úroků resp. jiných příjmů vyplacených
nebo připsaných na tento účet v daném roce.
V rámci ohlašování entit může dojít k ohlášení těchto údajů za entitu
i ve vazbě na její skutečné majitele, a to pokud se jedná o tzv. pasivní
entitu. V tomto případě tedy finanční instituce ohlásí uvedeným způsobem
a v daném rozsahu nejen entitu, která sama o sobě je cizím daňovým
rezidentem, ale zároveň ohlásí i pasivní entity, které mají skutečné majitele,
kteří nejsou daňovými rezidenty dané země. Jedním z příkladů pasivních
entit jsou holdingové společnosti, které většinu svých příjmů generují
z dividend nebo úroků. Pokud tedy například česká fyzická osoba má
takovouto holdingovou společnost (jejímž je skutečným majitelem)
v Lucembursku, pak lucemburská banka, která vede holdingové společnosti
finanční účet, bude mít povinnost tento účet a údaje o něm v kontextu
skutečného majitele entity ohlásit lokálnímu správci daně, který následně
tyto informace postoupí českému správci daně.
První oznamování v rámci standardu CRS proběhne do 30. června 2017
za rok 2016.
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Automatická výměna informací o příjmech
Připravovaná automatická výměna informací o příjmech přinese finančním
úřadům další nástroje pro kontrolu dodržování povinností daňových
poplatníků. Již na základě stávajících instrumentů se setkáváme se
situacemi, kdy český finanční úřad dostane hlášení o příjmech daňového
poplatníka například od francouzského, kanadského, amerického či
korejského finančního úřadu. Poplatník pak musí vysvětlovat, proč příjmy
neuvedl ve svém českém daňovém přiznání, nebo jej opravit a zaplatit
dodatečnou daň. Často opomíjené jsou příjmy z úroků na bankovních
účtech (mnohdy pro svou minimální výši, nicméně zákon nezná žádné
„nezdanitelné minimum“ úrokových příjmů), dalšími jsou zahraniční
dividendy, příjmy z pronájmu, ale i podíly na zisku podílových fondů nebo
příjmy ze zaměstnání v zahraničí.

Rozhodně se vyplatí přiznat veškeré příjmy, které by měly být zdaněny –
důsledkem jejich opomenutí by mohlo být vysoké doměření daně
a nepříjemnosti při vysvětlování situace úřadům.
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Největší změna v DPH je tady – dvě třetiny firem spoléhají na dodavatele
účetního systému
Necelý měsíc před spuštěním kontrolního hlášení je stále velké procento
firem, které mají s přípravou na jednu z nejzásadnějších změn ve způsobu
komunikace se správcem daně rezervy. Jedním z důvodů je mimo jiné i
skutečnost, že testovací prostředí pro elektronickou komunikaci s finanční
správou je pro firmy zpřístupněna až od začátku prosince. 4. prosince 2015
zveřejnila finanční správa konečnou podobu pokynů k vyplnění kontrolního
hlášení k DPH. V prosinci doznala zpřesnění i definice XML souboru.
Téměř dvě třetiny (64 %) oslovených firem v ČR spoléhají na to, že ohledně
kontrolního hlášení jim při komunikaci s finančním úřadem pomůže jejich
stávající dodavatel účetního systému. Méně než pětina (17 %) firem vyvíjí
vlastní software a pouze 13 % společností plánuje koupi programu, který
vyplňování kontrolního hlášení usnadní. Zadávat data prostřednictvím
portálu finanční správy plánuje využívat pouze 7 % společností. Vyplývá to
z průzkumu Deloitte, na který odpovídalo 244 oslovených podnikatelů
a firem v průběhu listopadu 2015.
Kontrolní hlášení může být v praxi velmi efektivním nástrojem, který při
správném využívání významně přispěje k rychlému odhalování podvodů
s odpočty DPH. Jak vyplývá z našeho každoročního průzkumu zaměřeného
na daňovou jistotu, jsou právě kontroly zaměřené na DPH dlouhodobě
hlavní oblastí, na kterou se daňová správa zaměřuje. Věříme, že zavedením
kontrolního hlášení by se mohl počet kontrol  a jejich délka do budoucna
snížit. Zároveň by daňová správa měla k dispozici dostatek podkladů
k potlačování daňových úniků a tím i narovnání konkurenčního prostředí.

Co je kontrolní hlášení?
Hlavním cílem kontrolního hlášení k DPH je boj s daňovými podvody.
Kontrolní hlášení je v zákoně o DPH zakotveno již od prosince 2014. Jeho
účinnost má však odloženou platnost. Celý rok 2015 sloužil k přípravě
plátců a finanční správy na jeho zavedení. Finanční správa od května 2015
průběžně zveřejňovala informace týkající se nového formuláře, pokynů a
XML souborů. Od 1. ledna 2016 budou mít všichni plátci DPH povinnost v
kontrolním hlášení vykazovat jednotlivé transakce ..
Správce daně bude mít velmi silný nástroj pro efektivní daňovou kontrolu,
neboť bude mít v elektronické podobě k dispozici velké množství informací.
Tyto informace bude mít nově vzniklé IT analytické středisko za úkol
průběžně analyzovat.  Správce daně tak může například porovnávat trendy,
srovnávat data a nalézat odchylky ve výkazech daného plátce oproti
obdobným společnostem a identifikovat tak subjekty  a tudíž lépe zacílit
daňové kontroly.
Vykazování dat v kontrolním hlášení klade vysoké nároky na jejich kvalitu
v účetních systémech. Jedná se zejména o DIČ obchodního partnera,
evidenční číslo daňového dokladu, datum povinnosti přiznat daň, kód
režimu plnění u režimu přenesení daňové povinnosti, atd.
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Pojďme si shrnout hlavní změny z prosince:
Daňové doklady s hodnotou přesně 10.000 Kč – tyto doklady budou
uváděny v agregovaných sekcích spolu s doklady s hodnotou menší než
10.000 Kč. Pozor, při posuzování hodnoty dokladu se nově zohledňuje
celková výše faktury vč. DPH, tj. nejen výše částky za zdanitelná plnění na
tomto dokladu.

Evidenční číslo dokladu – při účtování přijatých daňových dokladů je
třeba přepsat evidenční číslo dokladu, pokud možno co nejpřesněji, jak je
uvedeno na dokladu. Upozorňujeme, že evidenční číslo daňového dokladu
se může lišit od variabilního symbolu, tj. včetně všech alfanumerických
znaků. Při nepřesnostech se vystavujete zbytečné daňové kontrole. Správce
daně zatím neindikoval, jakou míru přesnosti / nepřesnosti bude tolerovat.

U tuzemských splátkových kalendářů při posuzování, zda má být daný
doklad vykázán v detailu či v agregaci, je třeba zohlednit celkovou výši
splátkového kalendáře, tj. ne výši jednotlivé splátky.

Dávkové účtování – při vyúčtování služebních cest je obvyklou praxí
účtování jedním souhrnným dokladem. V případě, že by se zde vyskytl
doklad, který má být v kontrolním hlášení  reportován samostatně, bude
třeba jej účtovat samostatně, aby nedošlo ke ztrátě informace o daňovém
dokladu. Obdobný problém je i v případech, kdy jiný systém zpracovává
daňové doklady a v souhrnné dávce je účtuje například jednou denně do
hlavního účetního systému.

Pokud má plátce zřízenu datovou schránku, bude přednostně využívána
tato datová schránka, bez ohledu na to, zda do formuláře kontrolního
hlášení uvede i emailovou adresu. V případě výzvy, může poplatník využít
možnosti „Rychlá odpověď na výzvu“ s volbou: „Potvrzuji správnost
naposledy podaného kontrolního hlášení (KH)“.
Mimo prosincové změny je třeba v přípravě na kontrolní hlášení
nezapomínat na správnost následujícího:
Správné DIČ – v kmenových datech obchodních partnerů je třeba mít
správné DIČ a pravidelně jej kontrolovat vůči on-line registru plátců a VIES.
Nově je třeba mít i DIČ u osob povinných k dani, kteří se ještě nestaly plátci
DPH (například OSVČ).
DPPD a DUZP – při účtování přijatých daňových dokladů je třeba
evidovat datum uskutečnění zdanitelného plnění, resp. datum povinnosti
přiznat daň. Jinými slovy, správce daně po Vás bude chtít určit, v jakém
daňovém přiznání Vašeho dodavatele má předmětný daňový doklad hledat
pro křížovou kontrolu. Uvedené datum obvykle při účtování dokladů
nezadáváte.

Self-billing – pro reporting dokladů vystavených v rámci self-billingu je
třeba do kontrolního hlášení vyplnit informace z dokladů, které za Vás
vystavil Váš zákazník.
Z výše uvedeného je zřejmé, že zavedení kontrolního hlášení bude mít
zásadní dopad na celou agendu DPH a to nejen z pohledu účetního
systému, ale zejména z pohledu účetních postupů, procesů a metodiky.
Není možné spoléhat na to, že dodavatel účetního systému vyřeší zcela
oblast kontrolního hlášení instalací nové verze účetního systému.
Více o kontrolním hlášení a možnostech přípravy na něj na:
www.kontrolni-hlaseni-snadno.cz
Připravili jsme pro Vás i nástroj na zpracování kompletní DPH agendy,
včetně kontrolního hlášení. Více na www.taxcube.cz
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Kontrolní hlášení
V prvním prosincovém týdnu Generální finanční ředitelství vydalo finální
pokyny k vyplnění formuláře kontrolního hlášení. Plátci a softwarové firmy
tak dostali tři týdny před koncem roku potřebný návod, jak od
1. ledna 2016 pracovat s údaji zaevidovanými v ERP systémech. Některé
požadavky GFŘ přitom nejsou v souladu s postupy zpracování dat,
proto bude pravděpodobně náročné účetní postupy a ERP systémy
narychlo modifikovat. Ukazuje se navíc, že některé pasáže pokynů nejsou
jednoznačné a umožňují různé výklady.
O odklad či dokonce zrušení povinnosti podávat kontrolní hlášení se
pokusily různé skupiny poslanců (návrhem novely zákona) a senátorů
(ústavní stížností). Podle našeho názoru tyto snahy mají jen velmi malé
šance na úspěch.

Deloitte taxCube™ – nástroj na sestavení a podání DPH hlášení
Nástroj taxCube™ Vám umožní snadno připravit a podat kontrolní hlášení
k DPH. Jeho nasazení je možné bez ohledu na to, jaký účetní systém
používáte. taxCube™ Vám jednou provždy vyřeší oblast DPH ve Vaší firmě.  
Zhlédněte naše video:
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Pokyny GFŘ k DPH režimu u transakcí s nemovitostmi od roku 2016
Zákon o DPH bude od roku 2016 obsahovat zcela přepracovaný test na
to, kdy je potřeba převod budovy či pozemku zdanit a kdy je možné jej
osvobodit. Zavádí za tím účelem nové pojmy, jako např. „podstatná změna
stavby“ a „správní úkon“. Generální finanční ředitelství připravilo další verzi
metodického pokynu, který by měl postupy pro správnou aplikaci zákona

o DPH vyjasňovat. Po připomínkách sekce DPH při KDP ČR bude tato verze
dále upravena, je tak málo pravděpodobné, že by finální verze pokynu byla
vydána ještě v tomto roce. Stále není vyjasněn režim záloh přijatých v roce
2015 (či v letech předchozích) na převody pozemků, které budou od ledna
2016 považovány za stavební pozemky.
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Další rozšíření fakturace bez DPH od února 2016
Ministerstvo financí představilo další návrh na změnu v pravidlech
pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP). Mimo jiné je
navrhováno zavedení RPDP na dodávky elektřiny a plynu mezi obchodníky.
Měla by být dále zavedena možnost aplikace dobrovolného RPDP při
dodávkách zboží v hodnotě pod 100 tis. Kč, které jen z důvodu

nepřekročení tohoto limitu musí být v současné době povinně fakturovány
v běžném DPH režimu (obiloviny, kovy apod.). Změny by měly být účinné
od 1. února 2016.
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Novela zákona o DPH – květen 2016
Vládě ČR byl předložen návrh novely zákona o DPH (rozšíření režimu
přenesení daňové povinnosti na dodání zboží, které je v ČR dodáváno
osobou neusazenou v ČR a zákazníkem je plátce; zrušení možnosti
osvobození od daně při dodání zboží ve svobodných celních pásmech;
změna místní příslušnosti osob registrovaných k české DPH, které u nás
nejsou usazeny z Územního pracoviště pro Prahu 1 na Finanční úřad pro

Moravskoslezský kraj). Tato verze již obsahuje přechodná ustanovení,
která vyjasňují, jak bude finanční správa přistupovat k možné deregistraci
(respektive ke změně místní příslušnosti) u plátců neusazených v ČR.
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Novela zákona o pobytu cizinců
Dne 18. prosince 2015 nabude účinnosti novela zákona o azylu, zákona
o pobytu cizinců, zákona o dočasné ochraně cizinců a dalších souvisejících
předpisů. Novela primárně zapracovává evropskou legislativu v oblasti
azylového práva, když zpřesňuje postavení azylanta v imigračním systému
a v řízení o azylu.
V našem příspěvku se budeme soustředit na hlavní změny, které novela
přináší do zákona o pobytu cizinců.
Nejdůležitější změnou, která se dotkne většiny cizinců, kteří již pobývají na
území České republiky, je nová právní úprava žádostí o vydání povolení
k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení jeho platnosti. Žádost o vydání
povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení jeho platnosti je
cizinec povinen podat nejpozději před uplynutím platnosti víza k pobytu
nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, nejdříve však
120 dnů před uplynutím jeho platnosti. Žádost o prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty je pak cizinec povinen podat nejdříve 120
a nejpozději 30 dnů před uplynutím její platnosti.
Nově je upravena také žádost o vydání nového povolení k dlouhodobému
pobytu za jiným účelem, kterou je cizinec povinen podat nejpozději před
uplynutím platnosti současného povolení k dlouhodobému pobytu.
Důležitým změnou je úprava vydávání tzv. „překlenovacích štítků“ –
dlouhodobých víz, které umožňují cizincům cestovat mimo Českou
republiku i po skončení platnosti jejich současného oprávnění k pobytu
v případě, že podali žádost o jeho prodloužení v zákonem stanovené lhůtě.
Nově budou tato víza vydávána až po skončení platnosti současného
oprávnění k pobytu a nebude možné je získat, pokud cizinec žádá
o první oprávnění k pobytu na území, případně o změnu účelu stávajícího
oprávnění k pobytu.

Změny se dotknou také způsobu dokládání dostatečných příjmů v rámci
žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. Cizinec je nově
povinen předložit na požádání též prohlášení o plném zproštění povinnosti
mlčenlivosti finančního úřadu, a to za účelem ověření úhrnného měsíčního
příjmu rodiny. Pokud cizinec předložil k žádosti doklad o příjmu člena
rodiny, je povinen předložit na požádání také prohlášení o plném zproštění
povinnosti mlčenlivosti finančního úřadu tímto členem rodiny.
V oblasti právní úpravy zaměstnaneckých karet bude nově možné vydat
zaměstnaneckou kartu i cizinci, který pobývá na území na základě povolení
k dlouhodobému pobytu. Dále dojde ke zjednodušení procesu změny
zaměstnavatele a prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. Podá-li držitel
zaměstnanecké karty žádost o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele
nebo pracovního zařazení v době 120 dnů před uplynutím platnosti
zaměstnanecké karty a přesahuje-li zaměstnání cizince dobu platnosti
zaměstnanecké karty, považuje se tato žádost též za žádost o prodloužení
platnosti zaměstnanecké karty. Cizinec bude v takovém případě povinen
doložit náležitosti stanovené pro žádost o prodloužení platnosti
zaměstnanecké karty, ledaže ministerstvu písemně sdělí, že o prodloužení
platnosti zaměstnanecké karty nežádá.
Novela také prodlužuje maximální dobu platnosti víza k pobytu nad 90 dnů
až na jeden rok a zároveň sjednocuje pojetí platnosti víza k pobytu nad
90 dnů a doby, po kterou je na jeho základě možné na území pobývat,
když je možné nově prodloužit i jeho platnost.   
Doporučení Deloitte: Především je nutné se soustředit na včasné podání
žádosti o prodloužení povolení k pobytu.
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Penále jako trest: v návaznosti na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
již nebude možné některé osoby potrestat za zkrácení daně
Osoby, kterým bude v návaznosti na výsledky daňové kontroly
doměřena daň spolu s penále, nebude v budoucnu pravděpodobně
možné trestně stíhat za případné zkrácení daně. Nejvyšší správní soud
totiž ve svém aktuálním rozhodnutí konstatoval, že penále udělované
podle daňového řádu je svou povahou trestní sankcí, stejně jako
například peněžitý trest či trest odnětí svobody. Ačkoliv se Nejvyšší
správní soud k této otázce přímo nevyjádřil, jedním z možných
důsledků tohoto rozhodnutí je, že na základě zákazu dvojího postihu
za stejný skutek nebude možné trestně stíhat osoby, kterým bylo
v rámci daňového řízení uloženo penále z doměřené daně.
Nejvyšší správní soud („NSS“) v daném rozhodnutí konkrétně posuzoval
případ obchodní společnosti, jíž bylo správcem daně při doměření daně
(neuznání daňové ztráty) uloženo penále podle staré právní úpravy
v pětinásobné výši oproti úpravě nové, ale bez možnosti prominout takto
uložené penále, kterou stará právní úprava obsahovala. Společnost se
v této souvislosti domáhala použití principu obvyklého v trestním právu,
podle kterého se použije pozdější právní úprava, pokud je pro dotčenou
osobu příznivější.
V tomto kontextu se musel NSS zabývat otázkou, zda je možné považovat
penále za trestní sankci, při jejímž ukládání je tudíž možné aplikovat
zásady trestního práva. NSS k tomuto uvedl, že byť není daňové penále
ve vnitrostátním právu klasifikováno a systematicky zařazeno do trestního
práva, nýbrž do práva daňového, jeho uložení má trestní povahu, protože
účelem není náhrada zkrácené daně, ale citelné potrestání dané osoby
s cílem odradit ji od podobného jednání v budoucnu.

Stejný závěr Evropského soudu pro lidská práva
Závěr NSS o tom, že penále představuje trest, není nijak překvapivý. Ke
stejnému závěru již několikrát došel i Evropský soud pro lidská práva, podle
kterého uložení daňového penále obnáší „trestní obvinění”, a je proto
nutné ho považovat za trestní sankci. Následné odsouzení pro trestný čin
zkrácení daně proto není s ohledem na zákaz dvojího postihu za stejný
skutek možný.
Zruší se penále?
Uvedené rozhodnutí může zásadním způsobem změnit dosavadní praxi,
kdy je vždy nejdříve uloženo penále a následně je v těch nejzávažnějších
případech zahájeno trestní stíhání za zkrácení daně. Nyní by platilo, že
jakmile správce daně uloží daňovému subjektu penále, nebudou ho moci
již pro danou věc trestně stíhat. První rozhodnutí v tomto směru již vydal
Obvodní soud pro Prahu 4. Uvedený zákaz se přitom bude týkat fyzických
i právnických osob, s výjimkou statutárního orgánu společnosti, u kterého
se o dvojí trest zpravidla jednat nebude. Penále bude uloženo přímo
společnosti, zatímco za případný trestní čin zkrácení daně budou odpovídat
především členové statutárního orgánu, případně zaměstnanci.
V reakci na nastalou situaci lze očekávat legislativní změny. Nabízí se buď
možnost zrušit či změnit podmínky ukládání penále, případně novelizovat
trestní a daňové předpisy tak, aby u těch méně závažných případů bylo
ukládáno pouze penále, zatímco v těch nejzávažnějších případech by bylo
možné danou osobu trestně stíhat.
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Krátce
Evropská unie
Evropský parlament schválil zprávu od výboru TAXE, která vyzvala k
implementaci povinného CbC výkaznictví a povinného společného
daňového základu pro firmy v rámci celé Evropské unie a vyzval Evropskou
komisi, aby v této věci připravila přehled nezbytných opatření.
Rozhodnutí a šetření Evropské komise v souvislosti se státní
podporou – nejnovější informace:
•• Starbucks – holandská vláda se odvolává proti rozhodnutí Komise na
základě názoru, že komise dostatečným způsobem neprokázala, že se
holandská daňová správa odchýlila od statutárních ustanovení, a tudíž
dle jejího názoru se o státní podporu nejedná.
•• Fiat – Lucemburské ministerstvo financí oznámilo, že se odvolá proti
rozhodnutí s argumentem, že Komise napadla princip právní jistoty.
•• McDonalds – Komise zahájila formální vyšetřování daňového posouzení učiněného Lucemburskem. Předběžný názor Komise je takový, že
posouzení, který vedlo k tomu, že společnost McDonalds neplatí daně z
licenčních poplatků ani v Lucembursku ani v USA, může být porušením
pravidel státní podpory EU.
Francie – novelizovaný návrh rozpočtu pro rok 2015 byl aktualizován
tak, aby zahrnoval daňový režim skupinové konsolidace a byl v souladu s
rozhodnutím vydaným Soudním dvorem Evropské unie v případu Groupe
Steria v září. Rozsah návrhu je omezenější než se předpokládalo, poněvadž
výhody, které má přinést, budou dostupné pouze u dividend vyplácených
francouzským společnostem, které jsou členy daňové konsolidované
skupiny od ostatních francouzských společností ve stejné daňové
skupině nebo od jejich dceřiných společností z Evropské unie/Evropského
hospodářského prostoru, které vlastní alespoň z 95%.

Velká Británie oznamuje změnu v interpretaci článku o rezidenci v 16ti
daňových smlouvách – zastává nyní názor, že lepší interpretace rezidence
společností v 16ti smlouvách o zamezení dvojímu zdanění zahrnuje
ujednání, které rozhoduje, zda společnost má být považována za rezidenta
pro účely příslušné smlouvy. Dříve se mělo za to, že společnost, která je
dvojím rezidentem, není podle podmínek právních ustanovení rezidentem
ani jedné z jurisdikcí a je tak vyloučena z působnosti smlouvy.   
Velká Británie vydává aktualizované pokyny pro zdanění odkloněných
zisků – poskytuje další vysvětlení a nové příklady pro několik klíčových
komponentů a také podrobnosti týkající se procedurálních a
administrativních otázek.
Splátky daně z příjmů právnických osob u velkých společností ve Velké
Británii – byly vydány předpisy, technické instrukce a vysvětlující poznámky
týkající se nových pravidel požadující dřívější platby od společností, jejichž
roční zdanitelné příjmy převyšují 20 milionů liber.
Ostatní země
Hong Kong – ministr financí uvedl, že Hong Kong pracuje na implementaci
automatické výměny daňových informací do konce roku 2018 a zvažuje
legislativní kroky k zavedení reforem BEPS.  
Austrálie – ve Sněmovně reprezentantů byly představeny návrhy zákonů
týkající se třech hlavních oblastí: daňový režim srážkové daně z kapitálových
zisků zahraničních rezidentů; daňový režim daně z kapitálových zisků u práv
na vyplacení a zavedení pravidel pro vybrané investiční fondy (Attribution
Managed Investment Trust).
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spotřební daň

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

pátek 15.

intrastat

•• podání výkazů pro intrastat za prosinec
2015, papírová forma

úterý 19.

intrastat

•• podání výkazů pro intrastat za prosinec
2015, elektronická forma

energetické
daně

středa 20.

daň z příjmů

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

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

spotřební daň

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

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

pondělí 25.

daň z přidané
hodnoty

•• daňové přiznání a daň za prosinec
•• souhrnné hlášení za prosinec
•• výpis z evidence za prosinec

•• daňové přiznání za prosinec 2015
•• daňové přiznání k uplatnění nároku
na vrácení spotřební daně například
z topných olejů a ostatních (technických)
benzinů za prosinec 2015 (pokud vznikl
nárok)
Zdroj: www.mfcr.cz, www.czso.cz
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Daňové novinky
leden 2016
Únor 2016
Přímé daně

biopaliva

•• hlášení dle § 19 odst. 9 zákona
č. 201/2012 Sb.

daň silniční

•• daňové přiznání a daň za rok 2015.

• A
 utomatická výměna informací
o příjmech

daň z nemovitých věcí

•• daňové přiznání a daň za rok 2015.

Nepřímé daně

daň z příjmů

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

pondělí 8.

spotřební daň

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

pátek 12.

intrastat

•• podání výkazů pro intrastat za leden
2016, papírová forma

pondělí 15.

daň z příjmů

•• podpis prohlášení poplatníka daně
z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti na zdaňovací období 2016
a podpis k provedení ročního zúčtování
záloh na daň a daňové zvýhodnění za
zdaňovací období 2015

• Jak dopadne oznamování finančních účtů na klienty bank?

• N
 ejvětší změna v DPH je tady – dvě
třetiny firem spoléhají na dodavatele
účetního systému
• Kontrolní hlášení
• Pokyny GFŘ k DPH režimu u transakcí
s nemovitostmi od roku 2016
• Další rozšíření fakturace bez DPH od
února 2016
• Novela zákona o DPH – květen 2016

pondělí 1.

Ostatní
• N
 ovela zákona o pobytu cizinců
• Penále jako trest: v návaznosti na
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
již nebude možné některé osoby
potrestat za zkrácení daně

•• podání žádosti o provedení ročního
zúčtování správci daně
úterý 16.

intrastat

•• podání výkazů pro intrastat za leden
2016, elektronická forma

pondělí 22.

daň z příjmů

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

středa 24.

spotřební daň

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

Mezinárodní zdanění
• Krátce
• Příloha
 aňové povinnosti na leden
• D
a únor 2016

čtvrtek 25.

daň z přidané
hodnoty

•• daňové přiznání a daň za leden 2016
•• souhrnné hlášení za leden 2016
•• výpis z evidence za leden 2016

energetické
daně

•• daňové přiznání a splatnost daně
z plynu, pevných paliv a elektřiny za
leden 2016

spotřební daň

•• daňové přiznání za leden 2016
•• daňové přiznání k uplatnění nároku
na vrácení spotřební daně například z
topných olejů, ostatních (technických)
benzinů za leden 2016 (pokud vznikl
nárok)

Zdroj: www.mfcr.cz, www.czso.cz
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Daňové novinky
leden 2016
Přímé daně
• Jak dopadne oznamování finančních účtů na klienty bank?
• A
 utomatická výměna informací
o příjmech
Nepřímé daně
• N
 ejvětší změna v DPH je tady – dvě
třetiny firem spoléhají na dodavatele
účetního systému
• Kontrolní hlášení
• Pokyny GFŘ k DPH režimu u transakcí
s nemovitostmi od roku 2016
• Další rozšíření fakturace bez DPH od
února 2016
• Novela zákona o DPH – květen 2016

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
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

Kontrolní hlášení
Jaroslav Beneš

jbenes@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
• N
 ovela zákona o pobytu cizinců
• Penále jako trest: v návaznosti na
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
již nebude možné některé osoby
potrestat za zkrácení daně

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů a pozvánek zde
http://www2.deloitte.com/cz/subscribe

Mezinárodní zdanění
• Krátce
• Příloha
 aňové povinnosti na leden
• D
a únor 2016
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