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Výměna informací u závazných daňových posouzení
Ministerstvo financí připravilo první návrh novely implementace směrnice
EU DAC III ohledně závazných daňových posouzení (tzv. „rulings directive“)
do zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Novelou tohoto
zákona vznikne české finanční správě povinnost poskytovat určeným
orgánům informace o předběžných závazných rozhodnutích s ohledem
na daň z příjmů. Výměna informací o závazných posouzeních v oblasti
jiných daní (zejména v oblasti DPH) není předmětem této novelizace.
V praxi by se tedy mělo jednat zejména o rozhodnutí o závazném posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami
podle §38nc zákona o daních z příjmů. Informace z hlediska české finanční
správy budou předávány Generálním finančním ředitelstvím příslušným
definovaným orgánům (zejména příslušný orgán finanční správy členského
státu EU, kterého se daná transakce týká, resp. orgánu Evropské komise).

Uvedená výměna informací bude prováděna od 1. ledna 2017, přičemž je
třeba zejména upozornit na to, že součástí předávaných informací budou
jak identifikace právnické osoby, které se rozhodnutí týká, tak okolnosti
dané transakce resp. její hodnota. Tento instrument tedy dále doplňuje
rozšířené informační toky týkající se českých daňových poplatníků ve vztahu
k zahraničním daňovým správám (např. v kontextu automatické výměny
informací o finančních účtech, která je předmětem doposud neschválené
novelizace zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní). Je třeba
zároveň upozornit i na fakt, že výměna informací ohledně závazných
daňových posouzení je založena na směrnici EU, tj. česká finanční správa by
měla být v budoucnosti informována o rozhodnutích daňových správ jiných
členských států EU, které se budou vztahovat k České republice a k českým
daňovým poplatníkům.
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Elektronická evidence tržeb schválena Senátem
Senát schválil návrh zákona o elektronické evidenci tržeb (EET). Jak jsme
vás již dříve informovali, jako první by se do evidence měly zapojit hotely
a restaurace. Součástí je také snížení DPH v oblasti stravovacích služeb
z 21 na 15 % (s výjimkou alkoholických nápojů). Předpokládá se, že novela
začne být účinná koncem roku 2016.
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Aktivity Generálního finančního ředitelství (GFŘ)
V uplynulém měsíci se GFŘ několikrát vyjádřilo k postupu podávání kontrolních
hlášení, údajně jej neprovázely významnější komplikace. Většina podaných
kontrolních hlášení (96 %) dle tiskové zprávy GFŘ podána ve správném
formátu a struktuře. GFŘ ve své zprávě však nehodnotilo, kolik úsilí stálo
plátce, aby do svých účetních systémů nově zadávali data (a následně je z nich
získávali) tak, aby mohlo být kontrolní hlášení správně vyplněno.

GFŘ také vydalo nové informace k problematice kontrolních hlášení
a k režimu přenesení daňové povinnosti, ve kterých se však omezilo jen
na opakování toho, co již v minulosti ve svých pokynech uvádělo.
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Podle aktuálního znění novely zákona o DPH, která by měla s účinností
od 1. května 2016 rozšířit aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti
(RPDP) na dodání zboží dodávaného v ČR osobou v tuzemsku neusazenou
jiné osobě registrované k DPH, by mohlo dojít k určitému omezení této
změny. RPDP by se neaplikoval, pokud by dodavatel byl v ČR registrován

jako plátce DPH. Novela přitom dává dodavatelům možnost požádat
o deregistraci a nefakturovat s českou DPH, pokud splní všechny ostatní
nutné podmínky pro aplikaci RPDP.
Novela zatím prošla jen prvním čtením na jednání Poslanecké sněmovny.
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Novela zákona o DPH – leden 2017
Ministerstvo financí připravilo první návrh novely, která by měla modifikovat
zákon o DPH od začátku příštího roku. Jsou plánovány zásahy do zákona
o DPH v mnoha oblastech, mimo jiné by mělo dojít k těmto změnám:
•• Měla by být zcela vypuštěna speciální úprava sdružení bez právní subjektivity (společnost).
•• Podílový fond a podfond investičního fondu by měly být považovány
za samostatné osoby povinné k dani.
•• Za účelem jednoznačného určení zdanitelnosti záloh by měl zákon o DPH
obsahovat explicitní pravidla pro posouzení toho, kdy vzniká úzká vazba
platby přijaté před DUZP a budoucího zdanitelného plnění.

Ostatní

•• DUZP u přeúčtovaných služeb, které je potřeba zatížit DPH na výstupu,
by mělo nastávat až dnem vystavení daňového dokladu.
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•• Speciální pravidlo pro určení DUZP u opakovaných plnění by mělo být
zrušeno.

•• Majetek pronajatý na základě finančního leasingu by měl tvořit obchodní
majetek nájemce, což bude mít vliv především na následné úpravy
odpočtu daně s ohledem na využití daného majetku nájemcem.
•• V případě mank by neměla již být odváděna DPH na výstupu, zákon
o DPH by měl požadovat vrácení uplatněného odpočtu daně na vstupu.
•• Měly by být zavedeny nové režimy přenesení daňové povinnosti například
na poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci, nebo
na různé formy nucených dodání majetku (zabavení záruk apod.).
•• Měl by vzniknout seznam „nespolehlivých osob, které nejsou plátci“,
při obchodování s nimi by odběratel mohl ručit za neodvedenou DPH.
•• Zákon o DPH by měl obsahovat i institut ručení příjemce zdanitelného
plnění, pokud bude za plnění hradit virtuální měnou.
Novela je v současné době ve fázi připomínkového meziresortního připomínkového řízení, velmi pravděpodobně v ní ještě dojde k řadě dílčích úprav.
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C-518/14 Senatex GmbH – názor generálního advokáta
Dle německého zákona o DPH je možné uplatnit nárok na odpočet pouze
tehdy, pokud má plátce v držení zcela bezvadný daňový doklad. Případ
Senatex je tak velmi specifický pro německé právní prostředí, nemá přímé
odpady na výklad zákona o DPH, neboť ten přiznává nárok na odpočet
i v případě, že doklad neobsahuje veškeré náležitosti daňového dokladu.

Nicméně generální advokát své závěry staví na tom, že odpočet daně
je možný pouze tehdy, pokud je DPH zaplacena (dlužná); takový princip
může mít vliv na přístup k uplatnění nároku na odpočet daně například
u bezúplatných plnění přijatých českými plátci. Bude zajímavé sledovat,
jak se k věci vyjádří Soudní dvůr EU.
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Připravovaná novela daňového řádu
Ministerstvo financí poslalo do vnějšího připomínkového řízení balíček
předpisů novelizujících daňové zákony. Součástí tohoto balíčku je i návrh
novely daňového řádu, která by měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2017.
Novela se bude dotýkat zejména následujících témat:
•• Povinnost mlčenlivosti
Povinnost mlčenlivosti se nově nebude vztahovat na informace získané při
správě daní za předpokladu, že jsou zveřejňované při plnění informační
povinnosti poskytovatele veřejné podpory nebo podpory malého rozsahu.
•• Platba bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty
Daňový řád bude nově obsahovat povinnost správce daně zajistit technické podmínky pro přijetí úhrady daně pomocí platební karty. Za den
platby se v případě použití tohoto způsobu placení bude považovat den
předání platebního příkazu správci daně (tedy okamžik použití platební
karty na terminálu správce daně).
•• Posečkání
Správce daně bude nově moci na žádost daňového subjektu změnit
stanovenou dobu posečkání nebo změnit anebo doplnit další jeho
podmínky poté, co došlo ke schválení posečkání. Přitom ale nebude
vázán návrhem daňového subjektu, tedy bude mít možnost se od takového návrhu odchýlit.
Dále bude nově výslovně upraveno, že úrok z posečkané částky nebude
vznikat v případě, kdy by daňovému subjektu nevznikal ani úrok z prodlení.
•• Vyloučení majetku z daňové exekuce
Nově bude zavedena možnost provést exekuci i během doby řízení
o návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce, pokud se jedná o věci,
které se rychle kazí.

•• Zrušení právnické osoby na základě podnětu správce daně
Správce daně bude nově mít oznamovací povinnost vůči rejstříkovým
soudům, živnostenským úřadům a dalším orgánům státní správy, pokud
během své činnosti zjistí, že byly naplněny podmínky pro (i) zrušení
právnické osoby, (ii) zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění,
nebo (iii) zrušení oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován. Oznamovací povinnost bude dále dopadat na situace, kdy správce
daně zjistí, že daňový subjekt podniká bez potřebného oprávnění.
•• Úrok z daňového odpočtu
Mezi plánovanými změnami je také zpřesnění právní úpravy úroku
z daňového odpočtu. Nově bude úrok náležet daňovému subjektu
po uplynutí šesti měsíců od konce lhůty pro podání daňového přiznání,
anebo od podání daňového přiznání, je-li podáno po této lhůtě. Nárok
na úrok nově nebude omezen pouze na zadržování nadměrného
odpočtu v rámci postupu k odstranění pochybností, ale bude vznikat
vždy, pokud bude odpočet zadržován déle než uvedených šest měsíců.
Tato právní úprava je však i nadále v nesouladu s rozhodovací praxí
Soudního dvora EU i Nejvyššího správního soudu.
•• Stížnost na postup správce daně
Novela dopadá také na oblast vyřizování stížnosti na postup správce
daně či nevhodné chování úřední osoby. Doposud stanovená povinnost
správce daně vyřídit tuto stížnost předtím, než bude ukončena daňová
kontrola, pokud napadaný postup či chování úřední osoby s touto kontrolou souvisí, se zrušuje.
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Připravovaná novela trestních předpisů
Ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně je nyní i novela trestních předpisů.
Touto novelou se zavádí trestnost přípravy trestného činu zkrácení
daně, poplatku a podobné povinné platby. Dále se rozšiřuje ustanovení
tohoto trestného činu tak, aby pokrýval i případy, kdy je trestný čin páchán

ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. Novelou je
také vypuštěno zařazení tohoto trestného činu do skupiny trestných činů,
jejichž nepřekažení je trestné. Další projednávání této novely je naplánováno ještě tento měsíc.

Novela zákoníku práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo návrh rozsáhlé novely
zákoníku práce. Navrhované změny jsou zásadní jak pro zaměstnavatele,
tak i pro zaměstnance a je jim třeba věnovat pozornost. V současné chvíli je
legislativní proces ve fázi připomínkového řízení a lze tedy předpokládat, že
předložený návrh bude předmětem úprav.
Navrhované změny se týkají průřezově celé oblasti pracovního práva. Dle
důvodové zprávy si novela klade za cíl prohloubení flexibility pracovních vztahů,
omezení administrativní zátěže zaměstnavatelů za současného posílení ochrany
postavení zaměstnance. Některé navrhované změny tyto cíle nicméně nesplňují.

a dohody o provedení práce. Novou úpravou jsou tyto dohody přiblíženy
pracovnímu poměru, a pokud by byl návrh přijat ve stávajícím znění, hrozí,
že tyto vztahy již nebudou tak flexibilní, jak je tomu nyní.
Návrh počítá i se změnou způsobu výpočtu délky dovolené, která zaměstnanci náleží za kalendářní rok. V souvislosti s právem na dovolenou se mění
i způsob jejího krácení. Pozornost je třeba věnovat i nové úpravě rozvržení
pracovní doby. Změny se týkají především úpravy pravidel pro pracovní
pohotovost, práci v noci, práci přesčas nebo doby odpočinku. Změnám se
nevyhnula ani úprava konta pracovní doby.

Příloha
• Daňové povinnosti – duben 2016
• Daňové povinnosti – květen 2016

Významnou změnou, kterou novela přináší je úprava týkající se zaměstnanců,
kteří si pracovní dobu rozvrhují sami. Jedná se například o zaměstnance,
kteří mají se zaměstnavateli dohodnutou možnost práce z domova. Novela
zpřesňuje podmínky práce mimo pracoviště zaměstnavatele, oproti stávající
úpravě například zpřesňuje, jaké náklady je zaměstnavatel v těchto případech
povinen zaměstnanci hradit. Pro zaměstnavatele, u kterých působí odborové
organizace, jsou významné například změny v oblasti kolektivního vyjednávání.
Pozornost doporučujeme věnovat také oblasti změn pracovního poměru.
Jedna ze zásadních změn, kterou návrh obsahuje, spočívá v úpravě dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti

V neposlední řadě je třeba zmínit, že novela mění i pravidla pro přechod
práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Novela oproti stávající úpravě
zpřesňuje podmínky, za kterých k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dochází. Kromě výše uvedeného se mění i oblast
odměňování, cestovních náhrad a doručování písemností zaměstnanci.
Se změnou zákoníku práce Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje i změnu
souvisejících právních předpisů jakým je například zákon o inspekci práce. Změny
na úseku inspekce práce se dotknou zejména přestupků a správních deliktů
v pracovněprávní oblasti, přičemž je navrhováno zpřísnění některých sankcí.
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Novinky v oblasti BEPS
•• Rada EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) – na posledním
jednání rady ECOFIN byla navrhovanému legislativnímu balíčku, o něm
komisař EU pro daňové záležitosti prohlásil, že zachází mnohem dále než
návrhy OECD ohledně BEPS, vyjádřena pouze omezená podpora. Předseda ECOFINu však vyjádřil naději, že do květnového zasedání Rady bude
dosaženo politické shody ohledně směrnice Evropské komise proti daňovým
únikům a na březnovém zasedání shody ohledně návrhu výkaznictví dle
jednotlivých zemí (tzv. „CbC reporting“ – „country-by-country reporting“).

•• Ministerstvo financí USA očekává, že finální předpisy pro výkaznictví
dle jednotlivých zemí budou vydány do 30. června 2016, tzn. včas pro
uplatnění na daňová období od druhé poloviny roku 2016.
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Mezinárodní zdanění
• Novinky v oblasti BEPS
• Ostatní daňové novinky
Příloha
• Daňové povinnosti – duben 2016
• Daňové povinnosti – květen 2016

Belgický soud rozhodl, že pro uplatnění notional interest deduction
konceptu není nezbytná reálná existence
Odvolací soud v Antverpách ve svém prozatímním rozhodnutí došel
k závěru, že koncept notional interest deduction (pozn. jedná se o možnost
odpočtu úroku z vlastího kapitálu za určitých podmínek) není podmíněno
reálnou existencí.
Přístup EU/USA k daňovým praktikám nadnárodních společností
Mluvčí EU odmítl výrok ministra financí USA, podle něhož se šetření
Evropské komise v oblasti státní podpory neúměrně zaměřují na americké
nadnárodní společnosti.
Lucembursko/Nizozemsko se odvolávají proti rozhodnutí o státní
pomoci udělené společnostem Fiat/Starbucks
Byla zveřejněna odvolání podaná vládami Lucemburska a Nizozemska
k evropskému Tribunálu usilující o zrušení rozhodnutí Evropské komise,

podle nichž daňová rozhodnutí vydaná danými zeměmi v souvislosti
s ujednáními převodních cen pro Fiat a Starbucks nejsou kompatibilní
s evropskými pravidly státní pomoci.
V Evropské komisi probíhá konzultace ohledně lepšího mechanismu
řešení sporů ve věcech dvojího zdanění
Konzultace je součástí implementace akčního plánu z června 2015 pro vytvoření spravedlivého a efektivního systému zdanění právnických osob v EU.
Indie vydala rozhodnutí, podle něhož nemůže stálá provozovna vzniknout na základě plné moci
Podle indického tribunálu není dostatečné, aby japonské společnosti vznikla
stálá provozovna v Indii jen na základě udělení omezené plné moci příslušnému styčnému úřadu v Indii.

Daňové novinky
duben 2016
Přímé daně
• Výměna informací u závazných
daňových posouzení
• Elektronická evidence tržeb schválena
Senátem
Nepřímé daně
• Aktivity Generálního finančního
ředitelství (GFŘ)
• Novela zákona o DPH – květen 2016
• Novela zákona o DPH – leden 2017
• C-518/14 Senatex GmbH – názor
generálního advokáta
Ostatní
• Připravovaná novela daňového řádu
• Připravovaná novela trestních předpisů
• Novela zákoníku práce
Mezinárodní zdanění
• Novinky v oblasti BEPS
• Ostatní daňové novinky
Příloha
• Daňové povinnosti – duben 2016
• Daňové povinnosti – květen 2016

Japonská vláda přijala nové návrhy zákona o daňové reformě
Podle informací dokončila vláda návrhy zákona, které právnickým osobám
postupně sníží účinnou daňovou sazbu ze současných 32,11 % na 29,97 %
ve fiskálním roce 2016 a dále na 29,74 % ve fiskálním roce 2018.
Rozpočet Portugalska pro rok 2016 – další ohlášená opatření
Tato opatření zahrnují změny daňového režimu u duševního vlastnictví,
osvobození majetkové účasti, skupinové zdanění, ztráty minulých let
a implementaci výkaznictví dle jednotlivých států („CbC reporting“).
USA vydaly revidovanou Modelovou smlouvu USA o dani z příjmů
Ministerstvo financí USA vydalo nově revidovanou Modelovou úmluvu USA
o dani z příjmů a doprovodnou preambuli.

Austrálie zpřísnila pravidla pro přímé zahraniční investice o daňové
požadavky
Australský ministr financí ohlásil nové požadavky na nadnárodní společnosti, fondy soukromého kapitálu, státní investiční fondy a jiné subjekty
investující v Austrálii, aby zajistily, že „společnosti působící v Austrálii platí
daně z toho, co v Austrálii vydělaly“. Investoři budou muset spolupracovat s australským finančním úřadem a mimo jiné poskytovat informace
o převodních cenách a transakcích, na které by se mohly obecně vztahovat
pravidla pro zabránění daňovým únikům. Dále bude také každoročně vyžadován doklad, že mají všechny své povinnosti vůči státu v pořádku.
Lucembursko ohlásilo daňové reformy v roce 2017
Klíčová opatření pro zdanění právnických osob zahrnují snížení daňové
sazby pro příjmy právnických osob na 19 % v roce 2017 a na 18 % v roce
2018 a dále omezení převádění ztrát minulých let pro ztráty od roku 2017.
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Daňové novinky
duben 2016

Daňové povinnosti
Duben 2016

Přímé daně
• Výměna informací u závazných
daňových posouzení
• Elektronická evidence tržeb schválena
Senátem

pátek 1.

daň z příjmů

•• podání přiznání k dani a úhrada daně
za rok 2015, nemá-li poplatník povinný
audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

Nepřímé daně
• Aktivity Generálního finančního
ředitelství (GFŘ)
• Novela zákona o DPH – květen 2016
• Novela zákona o DPH – leden 2017
• C-518/14 Senatex GmbH – názor
generálního advokáta

pojistné

Mezinárodní zdanění
• Novinky v oblasti BEPS
• Ostatní daňové novinky

pondělí 11.

spotřební daň

•• splatnost daně za únor 2016
(mimo spotřební daň z lihu)

čtvrtek 14.

intrastat

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

pátek 15.

daň silniční

•• záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016

pondělí 18.

intrastat

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

středa 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

Příloha
• Daňové povinnosti – duben 2016
• Daňové povinnosti – květen 2016

•• podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok
2015, nemá-li poplatník povinný audit
a přiznání podává a zpracovává sám
•• podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2015

Ostatní
• Připravovaná novela daňového řádu
• Připravovaná novela trestních předpisů
• Novela zákoníku práce

•• podání vyúčtování daně vybírané
srážkou podle zvláštní sazby daně
za zdaňovací období 2015

odvod z loterií •• podání hlášení k záloze na odvod
a jiných
z loterií a jiných podobných her
podobných her
a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016

pondělí 25.

daň z přidané
hodnoty

•• daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí
a za březen 2016
•• souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
a za březen 2016
•• kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí
a za březen 2016

energetické
daně

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

spotřební daň

•• splatnost daně za únor 2016
(pouze spotřební daň z lihu)
•• daňové přiznání za březen 2016
•• daňové přiznání k uplatnění nároku
na vrácení spotřební daně například
z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2016
(pokud vznikl nárok)
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Daňové novinky
duben 2016
Květen 2016
Přímé daně
• Výměna informací u závazných
daňových posouzení
• Elektronická evidence tržeb schválena
Senátem
Nepřímé daně

pondělí 2.

daň z příjmů

•• odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za březen 2016

úterý 10.

spotřební daň

•• splatnost daně za březen 2016
(mimo spotřební daň z lihu)

pátek 13.

intrastat

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

• Aktivity Generálního finančního
ředitelství (GFŘ)
• Novela zákona o DPH – květen 2016
• Novela zákona o DPH – leden 2017
• C-518/14 Senatex GmbH – názor
generálního advokáta

úterý 17.

intrastat

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

pátek 20.

daň z příjmů

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

Ostatní

středa 25.

daň z přidané
hodnoty

•• daňové přiznání a daň za duben 2016

• Připravovaná novela daňového řádu
• Připravovaná novela trestních předpisů
• Novela zákoníku práce

•• souhrnné hlášení za duben 2016
•• kontrolní hlášení za duben 2016

Mezinárodní zdanění

energetické
daně

• Novinky v oblasti BEPS
• Ostatní daňové novinky

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

spotřební daň

•• splatnost daně za březen 2016
(pouze spotřební daň z lihu)

Příloha
• Daňové povinnosti – duben 2016
• Daňové povinnosti – květen 2016

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

úterý 31.

daň z nemovitých věcí

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

daň z příjmů

•• odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za duben 2016
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Daňové novinky
duben 2016
Přímé daně
• Výměna informací u závazných
daňových posouzení
• Elektronická evidence tržeb schválena
Senátem
Nepřímé daně
• Aktivity Generálního finančního
ředitelství (GFŘ)
• Novela zákona o DPH – květen 2016
• Novela zákona o DPH – leden 2017
• C-518/14 Senatex GmbH – názor
generálního advokáta
Ostatní
• Připravovaná novela daňového řádu
• Připravovaná novela trestních předpisů
• Novela zákoníku práce
Mezinárodní zdanění

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

• Novinky v oblasti BEPS
• Ostatní daňové novinky
Příloha
• Daňové povinnosti – duben 2016
• Daňové povinnosti – květen 2016
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