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Oznamování finančních účtů vstupuje v platnost
Základ společného standardu pro oznamování finančních účtů
6. dubna vstoupila v účinnost novela zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní
spolupráci při správě daní, která do českého právního prostředí implementuje
tzv. společný standard pro oznamování (dále jen „CRS“). Jak jsme již informovali, CRS je globální platformou, na níž bude probíhat automatická výměna
informací o finančních účtech, které budou sbírat a ohlašovat banky a další
finanční instituce, s cílem zamezit daňovým únikům.
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). Česká republika se svou pozdější implementací připojila
k řadě zemí světa, které CRS jako globální koncept implementují. V současnosti se jedná o cca 50 států, a to včetně řady států, které jsou nebo byly
označovány za daňové ráje. Ačkoliv se očekává, že tento standard bude
postupně rozšiřován na další země, není bez zajímavosti, že např. Panama
nedávno zrušila svůj záměr se k CRS připojit.
Bude váš účet hlášen?
Ohlašování účtů vedené příslušnou finanční institucí se bude vztahovat vždy
na účty daňových nerezidentů v kontextu země, ve které je účet veden. Pokud
si tedy český daňový rezident založí (nebo již má) účet u české banky, nebude
tento účet ohlašování podléhat. Pokud by si ale účet založil u banky v Německu
(včetně německých poboček zahraničních bank), pak už tento účet ohlašování
podléhat bude. Proces prověřování a ohlašování se týká jak nově založených
účtů po 1. lednu 2016, tak účtů již existujících před tímto datem.
Jelikož u nových účtů je daňová rezidence v rámci CRS primárně zjišťována
prostřednictvím čestného prohlášení (jak pro fyzické osoby, tak pro entity),
stalo se již nyní běžnou praxí, že se banky jak v tuzemsku, tak v zahraničí při

založení účtů na daňovou rezidenci dotazují, popř. sbírají další dokumenty,
které se k ověření daňové rezidence vztahují. Zároveň řada bank v rámci
zavedení této regulace přistoupila k aktualizaci svých údajů o klientech
a informaci o daňové rezidenci potvrzují i se stávajícími klienty.
Jak bude s údaji nakládáno?
Záměrem OECD při prosazování CRS je zavedení skutečně globální platformy. Ačkoliv k dokončení tohoto záměru bude ještě třeba, aby do CRS
vstoupily i další země, než je úvodní cca padesátka, mělo by CRS představovat další z nástrojů proti globálním praktikám obcházení daní zejména
s využíváním přeshraničních struktur. Údaje, které budou o účtech daňových nerezidentů v jednotlivých zemích CRS ohlašovány (a následně tedy
dostupné příslušnému 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 např. 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 celý rok
2016 bez ohledu na skutečnost, že příslušný zákon vstoupil v účinnost až nyní.
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Aktuálně k problematice bezúplatných příjmů
Bezúplatné příjmy začal řešit zákon o daních z příjmů (ZDP) od roku
2014, kdy došlo ke zrušení daně dědické a daně darovací a jejich včlenění
do různých ustanovení ZDP. V této souvislosti vyvstaly různé výkladové
nejasnosti, které i navzdory několika novelám stále přinášejí v praxi různé
problémy. V rámci odborné veřejnosti byl předložen (a v březnu tohoto
roku také projednán a uzavřen) na Koordinačním výboru za účasti zástupců
Komory daňových poradců ČR a Generálního finančního ředitelství (GFŘ)
příspěvek k vybraným případům daňových dopadů bezúplatných příjmů.
Následovalo také vydání Sdělení Generálního finančního ředitelství upřesňující některé vybrané oblasti této problematiky.
Prvním z diskutovaných problémů v rámci příspěvku Koordinačního
výboru č. 452/22.04.15 Některé případy daňových dopadů bezúplatných příjmů byla otázka dopadu bezúplatných příjmů (např. daru,
poskytnuté služby apod.), o nichž nebylo účtováno, do základu daně
poplatníka. O hodnotu bezúplatného příjmu (pokud je předmětem daně
a nejedná se o osvobozený příjem) je nutné dle ZDP základ daně zvýšit,
nicméně pokud je takový příjem využit v souvislosti se zajištěním, udržením
a dosažením příjmů, je možné zároveň o jeho hodnotu základ daně snížit
a dopad tak bude neutrální. Pokud bezúplatný příjem obdrží poplatník,
který ho nevyužije pro dosahování dalších zdaňovaných příjmů (v podnikání), bude dopad do základu daně pouze směrem nahoru. GFŘ potvrdilo
závěr předkladatelů, že analogicky lze postupovat i v případech bezúročných zápůjček a výpůjčky či výprosy (a to i u fyzických osob) – nicméně
s ohledem na využití bezúplatného příjmu se vždy nemusí jednat o zvýšení
a snížení základu daně o stejnou částku. Pro zohlednění položky snižující
základ daně je nutnou podmínkou její uplatnění v daňovém přiznání
a případné prokázání v probíhajícím daňovém řízení ze strany poplatníka.
Pozitivní zprávou je, že v případě bezúročné zápůjčky, výpůjčky a výprosy
u tzv. spojených osob GFŘ nakonec potvrdilo, že nebude u věřitele

aplikováno ustanovení pro úpravu základu daně na tzv. cenu obvyklou
(pokud však nedochází k zastření skutečného stavu).
Dále se v příspěvku řešila problematika ocenění – tj. jak stanovit hodnotu
zejména u nepeněžních bezúplatných příjmů. GFŘ potvrzuje závěr předkladatelů, že bude postupováno v souladu s patřičnými ustanoveními ZDP
a použije se ocenění podle právního předpisu upravujícího oceňování
majetku. Výši ocenění pak musí být vždy poplatník schopen prokázat.
Poslední bod příspěvku řešil otázku, zda je nutné pohlížet na všechny
situace, kdy nedochází k úhradě, jako na případy bezúplatného příjmu
z pohledu ZDP. Autoři dovozují z textu důvodové zprávy (jelikož vlastní
definice bezúplatného příjmu v ZDP bohužel chybí), že např. v případech
zajištění závazku převodem práva s následnou výpůjčkou a také při výpůjčce
strojů, zařízení, šablon a forem pro zajištění smluvních dodávek pro půjčitele, se pro účely ZDP nejedná o bezúplatný příjem. Z ekonomické podstaty
nedochází k bezúplatnému příjmu, jedná se pouze o jednu z forem
pořizování majetku či zajištění dodávek v rámci smluvních podmínek dodání
zboží. GFŘ souhlasí, že v těchto případech nebude na straně vypůjčitele
docházet k dodanění z titulu bezúplatného příjmu, a také, že vypůjčitel
může uplatnit náklady na opravy odpovídající běžnému užívání v rozsahu
sjednaném ve smlouvě o výpůjčce nebo v případech, kdy povinnost
provedení oprav vyplývá z právních předpisů. To je důležité potvrzení pro
praxi neboť většina smluvních výrobců či dodavatelů komponentů funguje
na základě obdobných smluvních ujednání.
Dále GFŘ potvrdilo, že o bezúplatný příjem ve smyslu ZDP se nejedná
u půjček poskytnutých společníkem do společnosti (či družstva) a v případě
ručení společníka za korporaci, jelikož nedochází na straně společnosti
v těchto případech k žádnému majetkovému prospěchu. Tento výklad
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je v souladu s ustálenou správní praxí, kdy se i z hlediska právní úpravy
platné do konce roku 2013 (tj. ještě z pohledu daně darovací) dlouhodobě
vycházelo z toho, že nejde o bezúplatnou operaci, u níž by bylo nezbytné
na straně společnosti zdanit majetkový prospěch.
GFŘ rovněž potvrdilo tezi, že se o bezúplatný příjem nebude jednat
v případech, kdy právní předpis přímo stanoví povinnost ručení, tj. ručení
vzniká přímo ze zákona (např. ručení za dluhy v případě rozdělení obchodní
společnosti, u ručení daně z nabytí nemovité věci či při převodu obchodního závodu).
Zřejmě i v návaznosti na tento příspěvek Koordinačního výboru publikovalo GFŘ v polovině března na svých webových stránkách Sdělení
Generálního finančního ředitelství k vybraným problémům v oblasti
zdaňování bezúplatných příjmů. Kromě vymezení obecné charakteristiky
bezúplatných příjmů (jejichž základním znakem má být absence jakéhokoliv
protiplnění) se ve svém Sdělení věnuje GFŘ zejména dvěma oblastem:
převodům majetku na příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky (tj. formou svěření, výpůjčky či změnou vlastnictví), a dále
pak vkladům a jiným plněním ve prospěch právnických osob (podnikatelských subjektů i veřejně prospěšných poplatníků).

V tomto Sdělení GFŘ jasně deklaruje, že vklady společníka do společnosti
a obdobné přesuny majetku od společníka obchodní korporace, zakladatele
nadace, zřizovatele příspěvkové organizace apod. do majetku právnické
osoby nepředstavují pro účely daně z příjmů právnických osob zdanitelný
příjem. Z pohledu podnikatelských subjektů se s odkazem na patřičné
ustanovení ZDP vkladem rozumí vklad do základního kapitálu včetně jiného
plnění ve prospěch vlastního kapitálu (tj. přesun majetku v peněžní či
nepeněžní formě od vkladatele do právnické osoby, na které se vkladatel
majetkově podílí). U veřejně prospěšných poplatníků lze takto nahlížet
i na přesuny majetku zakladatele do nadační jistiny a do jiných fundací
a ústavů či člena ve prospěch spolku. Nevztahuje se to však na členské
příspěvky a specifické situace – např. dary charitativní povahy.
Otevřená zatím zůstává otázka potenciálního bezúplatného příjmu při
výkonu činnosti fyzickou osobou pro právnickou osobu, není-li za tuto
činnost poskytována odměna. Příspěvek na toto téma dosud na Koordinačním výboru nebyl uzavřen. Velmi pravděpodobně však bude příspěvek
uzavřen tak, že na straně právnické osoby vzniká bezúplatný příjem
v hodnotě vykonané činnosti, a to i když neposkytování odměny vyplývá
ze zákona (např. u členů orgánů právnických osob, jejichž odměna nebyla
schválena valnou hromadou).
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Elektronická evidence tržeb
Evidenci tržeb upravuje vládní návrh zákona (Zákon o elektronické evidenci
tržeb, dále jen „ZoET“), který byl projednán a schválen Parlamentem
a 30. března 2016 podepsán prezidentem České republiky. ZoET byl
vyhlášen ve Sbírce zákonů a nabyl platnosti dne 13. dubna 2016.

evidenci tržeb nebudou podléhat tržby plynoucí z přímého převodu z účtu
na účet, plynoucí z inkasa a dále tzv. „ojedinělé“ tržby (např. transakce
mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při ojedinělém prodeji vyřazeného
majetku zaměstnancům apod.).

Evidence tržeb se vztahuje na podnikající fyzické osoby a právnické
osoby, u kterých tržby pocházejí z podnikatelské činnosti a budou uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou či jiným obdobným
způsobem (např. stravenkou, dárkovou kartou nebo žetonem). Naopak

Obory podnikání byly rozděleny do čtyř skupin, kdy každá se bude
do evidence tržeb zapojovat od jiného data. Tabulka níže shrnuje jednotlivé
fáze, koho a od kdy se evidence tržeb týká:
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Fáze

Od kdy

Obory podnikání

1

1. 12. 2016

Ubytovací a stravovací služby

2

1. 3. 2017

Maloobchod a velkoobchod

3

1. 3. 2018

Ostatní činnosti s výjimkou činností ve 4. fázi (např. svobodná povolání, doprava a zemědělství)

4

1. 6. 2018

Vybraná řemesla a výrobní činnosti

V této souvislosti by tedy měly všechny podnikatelské subjekty včas vyhodnotit, z jaké činnosti a jakou formou jim tržby plynou a přiřadit příslušné
tržby k jednotlivým fázím uvedeným v tabulce výše. ZoET specifikuje tržby,
které jsou automaticky vyloučeny z evidence tržeb. Jedná se například
o tržby bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností, dále o tržby
z podnikání v energetických odvětvích na základě licence udělené podle
energetického zákona nebo tržby z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

Ve vybraných případech je poplatníkovi umožněno evidovat některé tržby
ve zjednodušeném režimu off-line. Tato výjimka umožňuje poplatníkovi
odeslat údaje o evidované tržbě správci daně do 5 dnů od přijetí evidované
tržby. Bude se jednat např. tržby při pravidelné hromadné přepravě osob.
Poplatník bude vedle připojení k internetu potřebovat zařízení (např.
pokladnu, počítač, tablet nebo mobilní telefon) schopné odeslat prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru Finanční
správy a tiskárnu pro účely vystavení účtenky zákazníkovi. Před samotným
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zahájením evidence tržeb je podnikatel povinen získat od Finanční správy
autentizační údaje pro přístup k příslušnému portálu, dále zaevidovat
provozovny a vygenerovat certifikáty, které následně nainstaluje do pokladního zařízení. Náklady na zavedení elektronické evidence tržeb si bude moci
poplatník (fyzická osoba) odečíst prostřednictvím jednorázové slevy na dani
ve výši až 5 000 Kč za rok, ve kterém měl dle ZoET první povinnost evidence
tržby. Jistou kompenzací zavedení elektronické evidence tržeb pro poskytovatele stravovacích služeb je přijetí doprovodného zákona k ZoET, který
mimo jiné snižuje od 1. prosince 2016 sazbu DPH ze současných 21 %
na 15 % u stravovacích služeb (s výjimkou alkoholických nápojů).

Hlavní komplikace a rizika plynoucí pro poplatníky v souvislosti s evidencí
tržeb se očekávají ve výpadcích internetu na straně poplatníka či Finanční
správy (zde má poplatník povinnost zaslat údaje o evidované tržbě nejpozději
do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby), neidentifikování tržeb povinných k evidenci a neprovedení včasné přípravy na evidenci tržeb (např. včasné
nezajištění autentizačních údajů pro přístup k portálu Finanční správy).
Podle aktuálních informací opoziční strany (ODS a TOP 09) podaly stížnost
k Ústavnímu soudu proti sněmovní schůzi, na které vláda prosadila ZoET.
Požadují, aby soud zrušil usnesení, kterými byl zákon přijat, jelikož podle
jejich stížnosti nepostupovala vládní koalice v úplném souladu s jednacím
řádem, když předčasně ukončila rozpravu.

Novela zákona o daních z příjmu
Legislativním procesem prošla další novela zákona o daních z příjmu, která
je součástí návrhu zákona, kterým se mění a ruší některé zákony v oblasti
mezinárodní spolupráce při správě daní. Prezident novelu zákona podepsal
14. dubna, v nejbližších dnech by měla vyjít ve Sbírce zákonů.
Jak jsme již informovali v předchozích vydání dReportu, novela obsahuje
následující změny či úpravy:
•• omezení osvobození u tzv. hybridních půjček (přijaté podíly na zisku
v jednom členském státě mohou být osvobozeny pouze v tom případě,
že v druhém členském státě nebyly položkou snižující základ daně),
•• sjednocení režimu srážkové daně u daně z příjmů fyzických osob a právnických osob při výplatě zisků obchodních korporací,

•• doplnění některých ustanovení týkajících se uplatnění nákladů při vykázání bezúplatných příjmů,
•• zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další vyživované dítě (o 300 Kč, resp. 600 Kč měsíčně) oproti daňovému zvýhodnění
na jedno dítě,
•• fyzické osoby (nepodnikatelé) budou za určitých podmínek příjmy
z provozování výroben elektřiny pro vlastní spotřebu zdaňovat jako
ostatní příjem a nikoliv jako příjmy z podnikání, což povede k nemožnosti
uplatnit daňové odpisy.
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Pravděpodobný odsun novely zákona o DPH na srpen
Novela zákona o DPH, která měla od května rozšířit režim přenesení daňové
povinnosti na veškeré lokální dodání zboží osobou neusazenou a neregistrovanou v ČR, by měla být účinná nejdříve od srpna 2016. Odkládá se

tím současně i převedení místní příslušnosti z Finančního úřadu pro hlavní
město Prahu na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj v případě osob
neusazených v ČR, ale registrovaných k české DPH.

Kontrolní hlášení
V souvislosti s dubnovým termínem pro podání kontrolních hlášení plátci
(fyzickými osobami se čtvrtletním zdaňovacím obdobím) Finanční správa
vydala na svých webových stránkách další stručný návod k tomu, jak by měl
být vyplněn a podán formulář kontrolního hlášení.
V oblasti kontrol údajů uváděných v kontrolním hlášení vypracovalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) interní metodický pokyn určený pro jednotlivé
správce daně. Ti jsou nabádáni, aby plátce při nejasnostech v kontrolním
hlášení kontaktovali primárně neoficiální (neformální) cestou. Podle našich

zkušeností jsou případy, kdy jsou daňové subjekty vyzývány správcem daně
telefonicky či emailem k řadě různých úkonů a k předložení potřebných
listin (daňových dokladů apod.), skutečně velmi časté. GFŘ v interním
pokynu dále poučuje správce daně, jak mají v průběhu telefonátu či
v emailu informovat plátce o možném vzniku ručení za DPH neodvedenou
dodavatelem. Doporučujeme plátcům DPH velmi obezřetně vážit, jak a zda
vůbec na neformální výzvy reagovat; v některých případech se jeví vhodné
či dokonce nezbytné vyčkat na doručení zákonné výzvy.

Mezinárodní zdanění
• Dohoda o výměně daňových informací
s Monakem vyšla ve Sbírce zákonů
• Novinky v oblasti BEPS
• Ostatní

C-11/15 Český Rozhlas – generální advokát

Příloha

V rámci tohoto případu generální advokát Soudního dvora EU řešil problematiku osvobození rozhlasového poplatku dle § 53 zákona o DPH.

• Daňové povinnosti – květen 2016
• Daňové povinnosti – červen 2016

Generální advokát dospěl k závěru, že rozhlasový poplatek vůbec není úplatou
za rozhlasové vysílání, nelze jej tedy vůbec podřadit pod režim DPH (tedy ani
jej nelze osvobodit). Dle generálního advokáta má tento fakt zásadní dopad

na povinnost krácení odpočtu DPH na vstupu – Český rozhlas by neměl mít
nárok na odpočet DPH u vstupů použitých výhradně pro rozhlasové vysílání,
u režijních nákladů by mělo dojít ke krácení odpočtu daně. Uvedený názor
může mít dopad především na osoby v podobném postavení, tj. poskytující
plnění bezplatně s tím, že potřebné zdroje financování jsou zajištěny státem.
Rozhodující bude vlastní názor Soudního dvora EU.
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C 546/14 Degano
Soudní dvůr EU v tomto judikátu potvrzuje, že pohledávky za dlužníkem
v úpadku mají v důsledku povolení reorganizace statut neuhrazených
pohledávek (v té části, kterou na základě reorganizačního plánu dlužník
ztrácí povinnost uhradit, tj. věřitel ztrácí nárok inkasovat). Lze z něj dovodit,
že schválení reorganizace dlužníka v insolvenčním řízení neumožňuje

opravu/snížení daně z přihlášených pohledávek postupem dle § 42 zákona
o DPH. V případě, že by se věřitel rozhodl DPH přesto opravit/snížit, vystavuje se riziku daňového doměrku – díky zavedení kontrolního hlášení má
správce daně okamžitě přesné informace o tom, že dlužník je v reorganizaci
a že oprava/snížení daně není učiněna v souladu s DPH předpisy.

Karuselové podvody na DPH se mohou týkat každého podnikatele
O podvodných řetězcích obchodníků s určitými komoditami, které dodávky
zboží buď pouze fingují, nebo v uzavřeném řetězci společností prodávají
stále stejné zboží, se v současné době hojně diskutuje v médiích. Karuselové podvody neboli obecněji daňové podvody na DPH však zahrnují
i dodávky zboží, které následují za sebou v řetězci, v němž jeden ze
zapojených podnikatelů sice řádně dodá požadované zboží, ale nepřizná
a nezaplatí za něj DPH, a ostatní podnikatelé v řetězci si pak tuto daň nárokují ve formě odpočtu na DPH. Takovéto případy se přitom mohou dotýkat
každého podnikatele bez ohledu na to, s jakou komoditou obchoduje, a to
i za situace, kdy danou komoditu zpracovává a již dále neprodává.
Aktuální praxe orgánů finanční správy v této oblasti
Při odhalování karuselových podvodů ze strany orgánů finanční správy
zaznamenáváme v současné době hned několik trendů, které mění pohled
na zažité vnímání tohoto typu podvodů. V první řadě platí, že daňovými
podvody na DPH mohou být zatíženy dodávky téměř jakéhokoliv zboží.
Nelze se proto domnívat, že povinnost prověřovat své obchodní partnery
mají pouze společnosti, které obchodují s tzv. rizikovými komoditami (jak

bylo v minulosti označováno např. zlato či pohonné hmoty). Koneckonců
koncept označování určitých komodit za rizikové odmítl i Nejvyšší správní
soud v jednom ze svých zásadních rozhodnutí ve věci společnosti EON
Energie ze dne 10. června 2015, č. j. 2 Afs 15/2014-59.
Stejně tak platí, že odpovědnost za karuselové podvody může být dovozena
nikoliv pouze u společnosti, která nepřiznala a neodvedla DPH či u jejího
přímého obchodního partnera, ale u kterékoliv společnosti v rámci řetězce.
Velmi často tak dochází k paradoxním situacím, kdy je v souvislosti s podezřením na daňový únik na DPH kontrolována nikoliv společnost, která se
podvodu dopustila, ale společnost, která není k podnikateli, jež nedovedl
DPH, v žádném přímém vztahu a ani neví, že taková společnost je součástí
stejného dodavatelsko-odběratelského řetězce.
V neposlední řadě pak zaznamenáváme rostoucí tendenci orgánů finanční
správy přezkoumávat při odhalování karuselových podvodů obchodní
rozhodnutí kontrolované společnosti. V návaznosti na shora uvedený
rozsudek Nejvyššího správní soudu ve věci EON Energie se totiž orgány
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finanční správy snaží dovodit, že předmětné obchody byly uzavřeny
za natolik nestandardních podmínek, že společnost musela vědět o tom,
že se jedná o dodávku zatíženou tímto typem podvodu. Tento postup však
může být označen za značně kontroverzní, neboť takovéto zasahování
do svobody podnikání je zcela nepřípustné a orgány finanční správy nadto
ani nemají dostatečnou odbornou způsobilost k přezkoumávání obchodní
činnosti daňových subjektů.

Z našich zkušeností přitom vyplývá, že v těchto případech neexistuje přesně
daný seznam opatření k zachování dobré víry společnosti v řádný charakter
obchodní činnosti jejích obchodních partnerů. Z ustálené judikatury je
zřejmý požadavek, aby společnosti přijímaly opatření podle aktuální situace
a dostupných informací. Jen v případě, že společnosti jednají s náležitou
opatrností a vyhodnocují průběžně varovné signály týkající se dodavatelů
i odběratelů, zůstává zachována jejich dobrá víra.

Prevence prostřednictvím systému interních kontrol
K tomu, aby podnikatel odpovídal za neodvedení daně ze strany jiné
společnosti v rámci stejného dodavatelsko-odběratelského řetězce, musí
orgány finanční správy prokázat, že s přihlédnutím ke všem okolnostem
daného obchodu podnikatel věděl nebo vědět měl a mohl o tom, že
k takovému podvodu může dojít. Pokud bude tento závěr prokázán,
společnosti nepřiznají nárok na odpočet DPH generovaný v souvislosti
s takto zatíženými obchody. K tomu, aby společnost v rámci daňové kontroly prokázala, že byla při realizaci prověřovaných obchodů v dobré víře,
musí mít nastaveny přiměřené kontrolní mechanismy ve vztahu ke svým
obchodním partnerům.

Společnost, která chce prokázat, že nevěděla a nemohla vědět
o podvodném jednání v dodavatelsko-odběratelském řetězci, by proto
měla zahrnout do svých interních procedur i standardizovaný systém
prověřování svých obchodních partnerů z hlediska jejich důvěryhodnosti
při plnění daňových povinností. Výsledky tohoto prověřování by měly být
prokazatelným způsobem evidovány pro případ daňové kontroly. Související
opatření by měla být promítnuta také do smluv s obchodními partnery
a pracovních (případně dalších) smluv obchodních zástupců vstupujících
do kontaktu s novými dodavateli. Takovýto soubor kontrolních opatření by
přitom měl být součástí risk managementových opatření každé společnosti.
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Smlouvy o sociálním zabezpečení – Albánie a Tunisko
Senát dal souhlas s ratifikací smluv o sociálním zabezpečení s Albánií
a Tuniskem. Obě smlouvy nyní budou čekat na souhlas prezidenta a podepsání druhou stranou, než budou moci nabýt účinnosti.
Věcný rozsah obou smluv je stejný, pokrývají nemocenské, důchodové
i zdravotní pojištění a pojištění pro případ pracovních úrazů a nemocí
z povolání. Liší se osobní rozsah: zatímco albánská smlouva pokrývá
všechny osoby podléhající systému pojištění jednoho zúčastněného státu
a osoby od nich odvozující svá práva, tuniská smlouva se vztahuje jen
na občany obou zemí. Česká republika ji však v souladu s judikaturou Soudního dvora EU bude uplatňovat i na občany jiných členských států EU.

Jak u smlouvy s Albánií, tak u smlouvy s Tuniskem bude zaručena účast
dotčených osob na systému pojištění jen ve státě výkonu činnosti.
V případě vyslání zaměstnavatelem z jednoho státu na území druhého státu
bude zaměstnanec nadále účasten pojištění v domovském státě, bude-li
pracovat pro zaměstnavatele nebo jeho dceřinou společnost či pobočku,
pokud nepřekročí doba vyslání 24 měsíců (u smlouvy s Albánií), resp.
36 měsíců (u smlouvy s Tuniskem).
O dalším postupu ratifikačního procesu Vás budeme informovat.
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Poslanecká sněmovna nedávno schválila návrh novely trestního zákoníku,
který zavádí trestnost přípravy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné
platby. Co bude tato změna prakticky znamenat pro daňové poplatníky?
Co rozumíme přípravou trestního činu?
Přípravu trestného činu je třeba chápat jako úmyslné jednání pachatele,
jehož účelem je vytvoření podmínek pro spáchání trestného činu.
V případě trestného činu zkrácení daně konkrétně hovoříme o přípravných
krocích pachatele před podáním daňového přiznání, které mají pachateli umožnit (i) neplatit daň vůbec, (ii) zaplatit daň v nižší částce, anebo
(iii) vylákat ze státu výhodu, na kterou pachatel nemá nárok (například
nadměrný odpočet na dani z přidané hodnoty).

V tomto kontextu je nutné odlišovat jednotlivé fáze páchání trestného činu,
a to přípravu, pokus a dokonaný trestný čin. U trestného činu zkrácení
daně to konkrétně znamená následující. Jak bylo řečeno již výše, v případě
přípravy pachatel teprve zajišťuje podmínky pro spáchání trestného činu,
samotný trestný čin však ještě páchat nezačal (např. obstarávání si falešných
faktur, smluv a jiných dokumentů prokazujících nárok na nižší daňovou
povinnost / vyšší nadměrný odpočet, zajišťování přispění dalších osob či
jiné umělé nastavování právních vztahů tak, aby odpovídaly nižší daňové
povinnosti). Jakmile pachatel připraví a podá daňové přiznání, které je
v rozporu s jeho skutečnou daňovou povinností, hovoříme o tzv. pokusu,
tedy o situaci, kdy pachatel s trestným činem již začal, ale nemusí ho nutně
dokončit (např. správce daně ještě před rozhodnutím o daňové povinnosti
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pachatele jeho podvod odhalí anebo daňový subjekt sám podá opravné
daňové přiznání a daň doplatí). Jakmile správce daně o podvodném
daňovém přiznání rozhodne a potvrdí, že daň měla být nižší či že pachateli
vznikl nárok na daňový odpočet, od tohoto momentu hovoříme o dokonaném trestném činu. Zákon při stanovování rozsahu hrozícího trestu
nečiní rozdíl mezi jednotlivými fázemi spáchání trestného činu. Z hlediska
určování trestu za konkrétní čin je však nutné považovat každou fázi
za jinak společensky škodlivou, a soudce by proto měl zohlednit to, zda
pachatele trestá za přípravu anebo za dokonaný trestný čin. Přitom
platí, že pachatel nikdy není trestaný za přípravu, pokus i dokonaný trestný
čin zároveň, ale vždy jen za tu nejpozdější fázi trestného činu. Za přípravu
tedy bude pachatel potrestán pouze, pokud nikdy nedojde k pokusu
(typicky podání daňového přiznání) a zároveň nenastane žádná
z okolností, které mají za následek zánik trestnosti přípravy.
Novela trestního zákoníku
Doposud byl trestný pouze pokus a dokonání trestného činu zkrácení daně,
tedy, jakékoli jednání předcházející podání daňového přiznání trestané být
nemohlo (za předpokladu, že tímto jednáním nedošlo ke spáchání jiného
trestného činu, např. souvisejícího s nesprávným vedením účetnictví). Nově
bude možné trestat pachatele i za jednání přípravné, avšak ani to nebude
trestné vždy. Příprava totiž může být trestná pouze v případě, že pachateli za spáchání trestného činu hrozí trest odnětí svobody, jehož horní
hranice činí alespoň deset let. V intencích trestného činu zkrácení daně
tak příprava bude trestná pouze v případě, že (i) rozdíl oproti skutečné
daňové povinnosti, kterého má být dosaženo pomocí trestného činu, bude
činit alespoň 5 mil. Kč, anebo (ii) zkrácení daně bude spácháno v rámci
organizované skupiny, která operuje na území více států.

Dle navrhovatele právní úpravy je účelem této změny boj proti daňovým
podvodům, a to zejména karuselovým podvodům na dani z přidané
hodnoty. V konečném důsledku tato změna umožní především dřívější
zásah policie, a to zejména používání operativních prostředků, které má
policie k dispozici (odposlechy, sledování osob a věcí, zajištění a otevření
zásilky, prohlídky prostor, ve kterých probíhá podnikatelská činnost, a tak
dále) či dřívější zahájení trestního stíhání, které má mimo jiné za následek
přerušení lhůty pro stanovení daně.
Popsaná změna však může být v určitých ohledech považovaná také
za problematickou, a to především s ohledem na otázku výkladu a aplikace
daňových předpisů. Zatímco Nejvyšší správní soud opakovaně potvrdil, že
podnikatelé nejsou povinni svou podnikatelskou činnost uspořádat tak,
aby platili co nejvyšší daně a že tzv. daňová optimalizace, která nepřekračuje zákonné mantinely a účel daného zákonného ustanovení, je legální,
hranice mezi legálním a nelegálním výkladem a aplikací daňových
předpisů může být tenká a v případě trestnosti přípravy může tato
tenká linie do budoucna činit problémy. Uvedené bylo namítáno již
v průběhu projednávání novely zákona Poslaneckou sněmovnou, pozměňovací návrh však nebyl přijat.
Novela přinášející trestnost přípravy bude v Senátu projednána dne
27. dubna 2016. Účinnosti by v případě svého schválení měla nabýt měsíc
po svém vyhlášení ve Sbírce zákonů.
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Dohoda o výměně daňových informací s Monakem vyšla ve Sbírce zákonů
Dne 18. dubna 2016 vyšlo ve Sbírce zákonů Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým
knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech. Dohoda, která
byla podepsána 31. července 2014 v Monaku, umožňuje výměnu informací

mezi daňovými správami obou zemí. Finanční správa má tak možnost získat
potřebné informace pro stanovení daně, případně pro účely trestního řízení
ve vztahu k daňovým deliktům.

Novinky v oblasti BEPS
•• EU – Ministři hospodářství a financí členských států dosáhli dohody
o automatické výměně informací u tzv. CbC reportingu.
•• EU – Parlamentní výbor pro daňová rozhodnutí (tzv. výbor TAXE II)
vyslechl Andoru, Guernsey, Jersey, Lichtenštejnsko a Monako, přičemž
tyto státy byly požádány o předložení přehledu vlastních daňových
praktik a projednání povinností vyplývajících z nadnárodních opatření,
jako jsou plány BEPS a návrhy Evropské komise týkající se vyhýbání se
daňové povinnosti. Před výbor rovněž předstoupili zástupci firem Apple,
Google, IKEA a McDonald‘s a vyjádřili obavu, že veřejný CbC reporting
by u velkých společností vedl ke vzniku nekalé soutěže, jelikož menší
společnosti by tímto opatřením nebyly dotčeny.
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•• Jersey – vláda zahájila konzultace týkající se: (1) BEPS a zavedení CbC
reportingu a (2) automatické aktualizace obchodních rejstříků při změně
skutečného vlastnictví a kontroly nad 25 % hranici a zavedení centrálních
registrů statutárních orgánů.
•• Portugalsko – opatření přijatá v rozpočtu pro rok 2016 a platná
od 1. dubna 2016 zahrnují novelu režimu částečného osvobození
od daně z příjmu u patentů a zavedení CbC reportingu pro nadnárodní
společnosti s konsolidovaným obratem ve skupině ve výši 750 mil. Eur.
•• Kanada – rozpočet pro období 2016 - 2017 obsahuje několik opatření
BEPS. Patří mezi ně např. CbC reporting za období začínající po roce
2015 či zneužití smluv o zamezení dvojímu zdanění.

•• EU – připravovaný návrh Evropské komise, který se dostal na veřejnost,
by vyžadoval, aby mateřské společnosti - rezidenti a některé dceřiné
společnosti mezinárodních skupin s ročním obratem převyšujícím 750
mil. eur zveřejňovaly informace uvedené ve výkazech podle zemí (CbC
reporting).

•• OECD vydala XML schéma a doplňující uživatelskou příručku jako standardizovaný elektronický formát pro výměnu výkazů v rámci CbC reportingu mezi
jednotlivými jurisdikcemi. Příručka vysvětluje, jak schéma vytvořit a používat,
a konkretizuje informace, které musí být v každém výkazu uvedeny.

•• Itálie – mateřské společnosti nadnárodních uskupení s konsolidovaným
obratem převyšujícím 750 milionů Eur v předchozím zdaňovacím období
jsou povinny předkládat CbC hlášení za finanční roky od 1. ledna 2016.

•• Turecko – turecká daňová správa vydala návrh opatření pro zavedení
CbC reportingu.

•• Jižní Korea zveřejnila záměr zavést CbC reporting od roku 2017.
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Ostatní
Belgie se odvolává proti rozhodnutí Evropské komise o režimu
zdanění nadměrného zisku
Jak se všeobecně očekávalo, Belgie podala odvolání k Soudnímu dvoru
Evropské unie proti rozhodnutí Evropské komise, že tento režim představuje
nekompatibilní státní podporu. Text odvolání dosud není k dispozici.
Ve Velké Británii nabývá účinnosti evidence osob s významnou
kontrolou
Od 6. dubna 2016 budou muset britské společnosti a společnosti s ručením
omezeným (LLP) vést evidenci osob s významnou kontrolou. Evidence osob
s významnou kontrolou bude obsahovat informace o fyzických osobách,
které vlastní nebo kontrolují společnosti, a podrobné údaje o jejich podílech ve společnosti nebo LLP. Osoba s významnou kontrolou je jedinec,
který drží více než 25 % akcií nebo hlasovacích práv ve společnosti nebo
který má právo jmenovat nebo odvolávat většinu členů představenstva.
Čína oznamuje podrobná pravidla pro spuštění reformy DPH, která se
dotkne všech odvětví
Ministerstvo financí a státní daňová správa vydaly společnou implementační
příručku o dalším pokračování reformy DPH. Od 1. května 2016 nahradí
DPH obchodní daň (business tax) a bude platit pro všechny sektory, které
dříve spadaly do režimu obchodní daně.

Dánsko navrhuje změny pro osvobození držby podílů
Návrh zákona zavede několik změn při osvobození držby podílu v dceřiných
společnostech a umožní dánským holdingům žádat vrácení daně z příjmů
právnických osob týkající se určitých zahraničních podílů od roku 2007.
Italská daňová správa vyjasňuje režim odpočtu úroků při financování
transakcí
Nový pokyn upřesňuje daňový režim při akvizicích italských společností
private equity fondy prostřednictvím odkupu akcií (leveraged buyout) a fúzí
s využitím dluhového financování. Úřady potvrdily, že úrokové náklady
související s úvěry poskytnutými italské společnosti, založené pro účely
koupě podílu v cílové společnosti (SPV), jsou odečitatelné podle běžných
pravidel.
Japonsko snižuje sazbu daně z příjmů právnických osob
Zákon snižuje standardní sazby daně z příjmů právnických osob na 29,97 %
za zdaňovací období od 1. dubna 2016 nebo po tomto datu a na 29,74 %
pro zdaňovací období od 1. dubna 2018 nebo po tomto datu.
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pondělí 2. 5.

daň z příjmů

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

úterý 10. 5.

spotřební daň

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

pátek 13. 5.

intrastat

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

úterý 17. 5.

intrastat

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

pátek 20. 5.

daň z příjmů

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

středa 25. 5.

daň z přidané
hodnoty

•• daňové přiznání a daň za duben 2016

Ostatní
• Smlouvy o sociálním zabezpečení –
Albánie a Tunisko
• Co přinese trestnost přípravy zkrácení
daně?
Mezinárodní zdanění
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•• souhrnné hlášení za duben 2016
•• kontrolní hlášení za duben 2016

energetické
daně

•• 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)
•• 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. 5.

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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čtvrtek 9. 6.

spotřební daň

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

úterý 14. 6.

intrastat

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

středa 15. 6.

daň z příjmů

•• čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pátek 17. 6.

intrastat

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

pondělí 20. 6. daň z příjmů

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

pátek 24. 6.

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

spotřební daň

pondělí 27. 6. daň z přidané
hodnoty

•• daňové přiznání a daň za květen 2016
•• souhrnné hlášení za květen 2016
•• kontrolní hlášení za květen 2016

energetické
daně

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

spotřební daň

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

čtvrtek 30. 6. daň z příjmů
oznámení
FATCA

•• odvod daně vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně za květen 2016
•• podání oznámení dle zákona
č. 330/2014 Sb.
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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
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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

• Smlouvy o sociálním zabezpečení –
Albánie a Tunisko
• Co přinese trestnost přípravy zkrácení
daně?
Mezinárodní zdanění
• Dohoda o výměně daňových informací
s Monakem vyšla ve Sbírce zákonů
• Novinky v oblasti BEPS
• Ostatní
Příloha
• Daňové povinnosti – květen 2016
• Daňové povinnosti – červen 2016

Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů a pozvánek zde
http://www2.deloitte.com/cz/subscribe
Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů.
Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje.
Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru.
Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech,
ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 225 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.
© 2016 Deloitte Česká republika

