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Elektronická evidence tržeb

Vyhlášením ve Sbírce zákonů dne
13. dubna 2016 vešel v platnost zákon
č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Spolu
s ním byl vyhlášen i doprovodný zákon
č. 113/2016 Sb., kterým došlo ke snížení
DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 %
na 15 %, a to s výjimkou alkoholických
nápojů.
V polovině května byl na webu Finanční
správy zveřejněn pro vývojáře software
formát a struktura údajů o evidovaných
tržbách. V publikovaném dokumentu
je popsáno datové rozhraní pro příjem
a potvrzování datových zpráv o evidovaných tržbách, definice XML schématu

a definice webových služeb pro komunikaci. Od 13. června 2016 je umožněno
v testovacím prostředí (tzv. playground)
IT vývojářům testovat software určený
pro pokladní zařízení, která budou sloužit pro účely evidence tržeb. Playground
umožňuje jak přijímat zaslané datové
zprávy o tržbách, tak odpovídat, zda byla
zpráva přijata a zda vyhověla požadavkům
Finanční správy.
Podle aktuálních informací by od září
2016 měla Finanční správa zahájit proces
přidělování autentizačních údajů. Od listopadu 2016 bude dále možné v rámci
testovacího prostředí otestovat funkčnost

samotných pokladních zařízení určených
k evidenci tržeb.
Zástupci ODS a TOP 09 podali k Ústavnímu
soudu návrh na zrušení zákona o Elektronické evidenci tržeb. Argumentace opozičních stran je postavena např. na tom,
že předpis narušuje právo na podnikání
a zatěžuje daňové poplatníky dalšími
náklady, nebo že pod zákonem chybí podpis předsedy Sněmovny.
O dalším vývoji vás budeme průběžně
informovat.
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„Srpnová“ novela

Všeobecný
reverse charge

Kontrolní hlášení

Novela zákona o DPH s předpokládanou
účinností k 1. srpna 2016 (rozšiřující především režim přenesení daňové povinnosti
na veškeré lokální dodání zboží osobou
neusazenou a neregistrovanou v ČR) byla
teprve 16. června 2016 doručena Senátu
k dalšímu projednání. Senát má třicet dnů
na její schválení. I pokud Senát danou lhůtu
bezezbytku využije, pak je stále pravděpodobné, že datum předpokládané účinnosti
novely bude dodrženo.

Ministerstvo financí na jednání ECOFINU
zaznamenalo dílčí úspěch ve snaze o získání povolení k přijetí všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti na veškeré dodávky v ČR. Komise EU přislíbila,
že připraví potřebnou Směrnici. Nicméně
domníváme se, že její schválení nelze příliš
očekávat – shoda prozatím v této oblasti
nepanuje, stále je řada členských států,
které myšlenku všeobecného mechanismu
přenesení daňové povinnosti neprosazují.

Finanční správa připravila kontaktní formulář na podněty, týkající se kontrolního hlášení. K nalezení je na webových stránkách
Finanční správy ČR. Jednoduchou formou
by plátci DPH mohli sdělovat poznatky
o pochybení správce daně, nebo důvody,
proč se prošetřováním nesouladů v kontrolním hlášení cítí poškozeni. Finanční
správa přislíbila, že jednotlivé podněty
budou prověřovány a vyhodnocovány.

Novela v souvislosti s rozšířením aplikace
RPDP na veškeré lokální dodávky zboží
umožní osobám, které jsou v ČR registrovány
jako plátci, za určitých podmínek požádat
o deregistraci (během šesti měsíců od účinnosti novely). Přechodná ustanovení novely
však tyto podmínky nastavuje velmi nejasně
a není zřejmé, v jakých případech bude
daňová správa deregistrace skutečně připouštět. Komora daňových poradců ČR proto
– s úmyslem pravidla pro deregistraci vyjasnit
– připravuje v současné době materiál k diskuzi s Generálním finančním ředitelstvím.
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Zadržování
nadměrných
odpočtů

Koordinační výbory GFŘ
a KDP ČR

Ministerstvo financí představilo svou vizi
v modernizaci správy DPH. Podle jeho
představ by mělo být mimo jiné možné
v případě pochybností o oprávněnosti
odpočtu vyměřit jeho část, kde pochybnosti neexistují, a zadržet za účelem
dalšího prověřování pouze zbývající část
odpočtu daně. Jde o nástroj jistě užitečný,
nicméně jeho implementace je očekávána
až za relativně velmi dlouhou dobu, a to
od ledna 2020.

Rádi bychom informovali o závěrech
dvou Koordinačních výborů Generál-

ního finančního ředitelství a Komory
daňových poradců ČR.

Prvý z nich řešil problematiku dodání zboží
do zahraničí, které z logistických důvodů
musí být přepraveno a uskladněno po delší
dobu za hranicemi ČR. Tento Koordinační
výbor blíže popisuje principy a pravidla pro
tzv. přemístění zboží a může tak být důležitý pro subjekty, které se do podobných
situací dostávají.

Druhým materiálem je určení DPH režimu
výplat kompenzací, které v rámci prodloužené/doživotní záruky získává zákazník
v případě, že jím zakoupený produkt se
ukázal jako nekvalitní. Daný Koordinační
výbor řeší daňový režim těchto kompenzací, pokud jsou vypláceny kterýmkoli článkem distribučního řetězce, prostřednictvím
něhož byl produkt zákazníkovi původně
dodán, nebo dokonce i jakýmkoli jiným
článkem jiného distribučního kanálu, který
se na původním dodání nijak nepodílel.
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Pozor na chybovost při podávání kontrolního hlášení,
finanční úřad zkontroluje všechny doklady
Od 1. ledna 2016 vznikla všem plátcům
DPH povinnost podávat kontrolní hlášení,
v němž vykazují jednotlivé transakce.
Z průzkumu společnosti Deloitte vyplynulo,
že naprostá většina respondentů (90 %) se
na jeho zavedení připravovala už od listopadu 2015. Pro 57 % společností navíc
bylo obtížné získat nově požadované údaje,
které se doposud v záznamní evidenci

nemusely uvádět, například evidenční číslo
daňového dokladu či datum uskutečnění
zdanitelného plnění také u přijatých daňových dokladů.
Zavedení kontrolního hlášení s sebou
přineslo nutnost provést úpravy finančního systému, účetních postupů i vztahů
s obchodními partnery.

„Tyto změny spočívaly nejen
v časové náročnosti, protože
manuální příprava nového reportu
zabrala i několik dnů, ale především ve finanční zátěži. Společnost Deloitte zjistila, že do úpravy
finančního systému muselo
investovat více než 47 % firem
částku přesahující 50 tis. Kč, a 18 %
dokonce přes 100 tis. Kč. Finance
plynuly nejčastěji do nákupu
nového finančního softwaru, nebo
do úprav toho stávajícího,“ vysvětluje Jaroslav Beneš, Senior manažer v daňovém oddělení společnosti Deloitte.
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taxCube: Kontrolní hlášení bez chyb,
rychle i s kontrolou
Právě volba vhodného nástroje, který zjednoduší a zautomatizuje proces přípravy
kontrolního hlášení a jeho podání je klíčová
pro to, aby kontrolní hlášení a související
výzvy co nejméně zatěžovaly společnost.
Finanční správa totiž vyhodnocuje shodnost mezi údaji uváděnými odběratelem
a dodavatelem na bázi DIČ, zdaňovacího
období dle DUZP, a nakonec shodnost
v evidenčním čísle dokladu a částkách
základu a výše daně. V případě neshody se
doptává účastníků transakce.

Nástroj taxCube od společnosti Deloitte
nejenže pomůže s jeho zpracováním, ale
soubor kontrolních testů zajistí, aby firma
hlášení podala bez chyb a včas.

Zkušenosti a přínosy taxCube shrnuje Pavel Novák, ředitel finančních služeb ve společnosti Zentiva
Group: „Zabudované testy v taxCube, které kontrolují všechny
naše daňové doklady, výrazným
způsobem zlepšily systém kontroly celé DPH agendy ve všech
třech společnostech naší skupiny.
Doklady navíc máme na jednom
místě, v případě dotazu od finančního úřadu přesně víme, kde je
hledat. Na nové aplikaci oceňujeme její jednoduchost. Implementace proběhla bez problémů,
už jsme nemuseli provádět žádné
změny v SAPu,“
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Cílem kontrol je odhalit neodvádění DPH
i karuselové podvody
Pokud dojde k neshodě v údajích vykázaných odběratelem
a dodavatelem v závislosti na výši
daňové povinnosti nebo daňovém
odpočtu, správce daně údaje ověří
neformálním nebo formálním způsobem. „Jakmile se výše vykázané
daňové povinnosti nebo odpočtu
pohybuje do 50 tisíc korun, příslušný správce daně nemusí zaslat
daňovému subjektu oficiální výzvu,
ale zpravidla ho osloví e-mailem či
telefonicky. Ovšem pokud je výše
vykázané daňové povinnosti nebo
odpočtu vyšší než 250 tisíc korun,
správce daně přímo zahájí postup
k odstranění nesouladu, a to vždy
zasláním oficiální výzvy,“ připomíná
Dana Polívková, Senior konzultant
v daňovém oddělení společnosti
Deloitte.

Mezi nejčastější zjištění finanční správy
z křížových kontrol v údajích uvedených
odběratelem a dodavatelem přitom patří
vykázání variabilního symbolu namísto
evidenčního čísla dokladu. Anebo použití
data zaúčtování dokladu či přijetí dokladu
odběratelem, které je relevantní pro uplatnění nároku na odpočet namísto data
uskutečnění zdanitelného plnění. A pak je
to i vykázání transakce s neplatným DIČ
odběratele/dodavatele.

„V souvislosti s těmito neshodami
se správci daně snaží křížovými
kontrolami odhalit plátce, kteří
neplní své povinnosti k DPH, DPH
neodvádí a účastní se karuselových
nebo jiných řetězových podvodů,“
doplňuje Dana Polívková.

Zavedení kontrolního hlášení finanční
správě umožnilo přejít z ad hoc kontrol
náhodně vybraných daňových dokladů
na automatizovanou a systematickou
kontrolu všech dokladů. Mohou tak provádět kontroly mnohem efektivněji a v kratším časovém horizontu, čímž se zvyšuje
pravděpodobnost, že dojde k odhalení
nesprávně odvedené DPH nebo nesprávně
uplatněného nároku na odpočet, které
mohou vést k doměrku na DPH a souvisejících sankcí.
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Nové povinnosti zaměstnavatelů při vysílání
zaměstnanců na Slovensko
Dne 18. června 2016 nabyl účinnosti slovenský zákon č. 351/2015 Z.z., o přeshraniční spolupráci při vysílání zaměstnanců
na výkon prací při poskytování služeb
a o změně a doplnění některých zákonů.
Tento zákon implementuje směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2014/67/
EU z 15. května 2014 o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci
poskytování služeb, kterou se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci
prostřednictvím systému pro výměnu
informací o vnitřním trhu.
Vedle úpravy spolupráce mezi členskými
státy resp. příslušnými orgány v oblasti přeshraničního vysílání a stanovení povinností
pro slovenské zaměstnavatele vysílající své
zaměstnance do zahraničí přináší nový
zákon povinnosti i pro zahraniční tzv. hostující zaměstnavatele.

Nové povinnosti zatíží hostující zaměstnavatele, kteří vysílají své zaměstnance
na území Slovenska buď ve formě dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli,
nebo za účelem poskytování služeb.

právní vztah s vyslaným zaměstnancem,
vést a uchovávat evidenci pracovní doby
vyslaného zaměstnance a na žádost
inspektorátu práce předložit tyto dokumenty, a to případně i po skončení vyslání.

Nově musí hostující zaměstnavatel nejpozději v den vyslání zaměstnance oznámit
slovenskému Národnímu inspektorátu
práce zákonem stanovené údaje (např.
identifikaci hostujícího zaměstnavatele
a vyslaného zaměstnance, den zahájení
a skončení vyslání, druh a místo výkonu
práce zaměstnance při vyslání atd.) a určit
kontaktní osobu nacházející se v průběhu
vyslání na území Slovenské republiky pro
účely doručování písemností.

Při nesplnění výše uvedených povinností
může slovenský inspektorát práce rozhodnout o uložení pokuty až do výše
100 tis. Eur. Tuto pokutu pak od hostujících
zaměstnavatelů může vymáhat ve spolupráci s příslušnými orgány v daném členském státě.

V průběhu vyslání je hostující zaměstnavatel povinen uchovávat v místě výkonu
práce zaměstnance pracovní smlouvu
nebo jiný dokument dokládající pracovně-

Pohled Deloitte
Vzhledem k široké definici pojmu
vyslání zaměstnance v slovenském
zákoníku práce, bude nutné v každém
případě pečlivě posoudit, zda se jedná
o vyslání dle nové legislativy, a zda
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je tak nutné plnit zákonem stanovené povinnosti. Pojem vyslání totiž
může naplnit i krátkodobé působení
zaměstnance na území Slovenska,
pokud by byl zaměstnanec dočasně
přidělen k jinému zaměstnavateli,
nebo pokud by český zaměstnavatel prostřednictvím zaměstnance
poskytoval na území Slovenska
služby jinému subjektu (nezávislému
nebo společnosti ze skupiny typicky
v případě regionálních rolí).

V daném sporu (7 Afs 31/2016-30) jediný
akcionář obchodní korporace převedl
na základě darovací smlouvy předmětné
nemovitosti do vlastnictví své obchodní
korporace. Z jeho pohledu se jednalo
o bezúplatný převod – darování, neboť
tento převod nemovitosti se uskutečnil
na základě darovací smlouvy, která je ze
své povahy bezúplatná a nejednalo se
tak o „úplatný převod“, který by měl být
předmětem daně z převodu nemovitostí
ve smyslu zákona č. č. 357/1992 Sb., o dani
dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(„zákon o trojdani“).
NSS však konstatoval, že zákon o trojdani
nezakotvuje pravidlo o tom, že pokud
dojde k převodu nemovitosti na základě

určitého smluvního typu – zde darovací smlouvy, která je ze své povahy
bezúplatná – že tento převod podléhá
výlučně dani darovací a v ostatních případech pak dani z převodu nemovitostí, či
dani dědické. Naopak předmětem daně
darovací je výlučně takové nabytí majetku,
které není spojeno s žádným protiplněním
(tj. bezúplatné nabytí), respektive skutečnost, že dárce za dar neobdrží jakoukoliv
formu protiplnění. Dojde tedy výlučně
ke zmenšení jeho majetku, a to právě
o hodnotu tohoto daru; nedojde v této
souvislosti k jakémukoliv jinému zvětšení
jeho majetku v žádné jiné formě (např.
zvýšení hodnoty jeho obchodního podílu).
Jen takový převod nemovitostí je třeba
považovat za bezúplatný (bez jakékoliv
formy protiplnění).
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NSS shrnul, že na straně dárce (akcionáře)
došlo na straně jedné k zmenšení jeho
nemovitého majetku a na straně druhé
došlo ke zvýšení hodnoty jeho obchodního
podílu v obchodní korporaci. Nelze tedy
dovozovat, že by se ze strany dárce (akcionáře) jednalo o bezúplatný převod nemovitostí. Na této skutečnosti, dle NSS, nemůže
nic změnit ani právní forma uskutečněného
převodu ve formě uzavřené darovací
smlouvy. Zdanění realizovaných převodů
nemovitostí daní z převodu nemovitostí,
není odvislé od soukromoprávní formy převodu, ale právě z okolnosti, zda byl převod
bezúplatný (v případě daně darovací) nebo
úplatný, či spojený s jakoukoliv formou
protihodnoty (v případě daně z převodu
nemovitostí).

Výše uvedené rozhodnutí NSS by tak,
mimo jiné, mohlo ukončit spory o úplatnosti/neúplatnosti nepeněžního vkladu
nemovitosti mimo základní kapitál
obchodní korporace (tj. nepeněžní příplatek mimo základní kapitál v podobě nemovitosti). Neboť dosavadní judikatura NSS se
zabývala pouze úplatností vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodních
korporací, resp. současně kombinovaného
vkladu nemovitosti jak do základního kapitálu, tak mimo základní kapitál obchodní
korporace z pohledu daně z převodu
nemovitostí.
Naopak toto rozhodnutí NSS může limitovat možnost poskytování darů obchodní
korporaci jejím společníkem. Byť dle

Sdělení Generálního finančního ředitelství
k vybraným problémům v oblasti zdaňovaní bezúplatných příjmů (blíže Daňové
novinky, květen 2016) nelze ve specifických
případech vyloučit darování mezi osobou
zúčastněnou na subjektu a subjektem
(za situace, které naplňují základní charakteristiky darování a mají např. charitativní
charakter).
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Novela zákonného opatření senátu o dani
z nabytí nemovitých věcí
Ve středu 1. června 2016 poslanecká
sněmovna schválila ve třetím čtení vládní
návrh novely zákonného opatření Senátu
č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
Jak jsme Vás již informovali v jednom
z našich předchozích vydání, hlavní obsaženou změnou je sjednocení osoby poplatníka daně a to tak, že poplatníkem daně
bude vždy jen nabyvatel. Současná právní
úprava stanovuje poplatníkem převodce,
dává však zúčastněným stranám právo
volby určit v kupní smlouvy poplatníkem
nabyvatele. Oproti současnému stavu
dochází tak k odstranění možnosti volby
poplatníka, ale také k odstranění institutu
ručení nabyvatele, pokud byl poplatníkem
daně převodce nemovité věci.

Další podstatnou změnou je zpřesnění
definice inženýrských sítí, která podléhají
dani z nabytí. Předcházející právní úprava
nebyla jednoznačná a v praxi působila
mnoho problémů, zpřesněním tak dochází
k vyjasnění, které inženýrské sítě, resp.
jejich části, podléhají dani z nabytí a které
ne. Dle návrhu by měly být zdaněno pouze
úplatné nabytí vlastnického práva (nebo
podílu) k budově dle katastrálního zákona.
Mezi další změny patří rozšíření definice
nabytí vlastnického práva o prodloužení
doby zřízení práva stavby, vynětí převodu
jmění na společníka z transakcí vyloučených z předmětu daně, rozšíření užití
směrné hodnoty či úprava osvobození
prvního úplatného nabytí nových staveb.
Nově je navrhováno svobodit první úplatné
nabytí dokončené nebo užívané stavby/
jednotky a to v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání.

V případě směny dochází k zjednodušení
stanovení sjednané ceny. Nově se nebude
přihlížet k hodnotě pozbývané věci, pokud
je tato předmětem daně z nabytí nemovitých věcí.
Pozměňovací návrhy na snížení sazby daně
či zrušení této daně vznesené poslanci
v průběhu druhého čtení nebyly ve třetím
čtení přijaty. Účinnost zákona byla schválením pozměňovacího návrhu upravena
na první den třetího měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.
Návrh zákona je aktuálně postupován
k projednání do senátu, finální znění tak
stále není známé a může se ještě v průběhu schvalovacího procesu změnit.
O aktuálním vývoji této novely Vás budeme
i nadále informovat.
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Změna pravidel pro služeb subjektům
veřejného zájmu
Od 17. června 2016 platí nová pravidla pro
tzv. subjekty veřejného zájmu. Subjekty
veřejného zájmu definuje jak evropská
tak česká legislativa. V České republice
je subjektem veřejného zájmu emitent
obchodovaných cenných papírů, úvěrová
instituce, pojišťovna, penzijní společnost
nebo zdravotní pojišťovna. Definice subjektů veřejného zájmu se v jednotlivých
členských státech může částečně lišit.
Pro subjekty veřejného zájmu platí následující nové požadavky.
Prvním z nich je povinná rotace auditora (respektive auditorské společnosti).
V České republice platí, že doba auditování,
včetně jejího prodloužení, nesmí být delší
než 10 let. Zákon může stanovit určité
výjimky a u déle běžících auditů je nutné
pečlivě sledovat přechodná ustanovení.

Dalším požadavkem pro subjekty veřejného zájmu jsou definovaná pravidla pro
výběr auditora.
Evropská legislativa dále pro subjekty veřejného zájmu, jejich mateřský podnik a podniky, které ovládá, zavádí omezení neauditorských služeb poskytovaných auditorem.
Část omezení se váže pouze na konkrétní
společnost poskytující auditní služby, část
omezení se váže na celou síť, pod kterou
auditní společnost své služby poskytuje.
U některých tzv. zakázaných služeb je
možné, aby členský stát poskytování těchto
služeb auditorskou společností, nebo
společností z její sítě za určitých podmínek
povolil. Jedná se například od služby daňového poradenství nebo oceňovací služby.

Takový zákon je v České republice připraven, bohužel zatím nebyl schválen
a je v současné době před třetím čtením
v Poslanecké sněmovně. Věříme, že bude
v brzké době schválen.
Kromě těchto požadavků stanovuje
evropská legislativa pro subjekty veřejného
zájmu ještě specifické požadavky na zprávu
auditora a na dodatečnou zprávu pro
výbor pro audit.
Obecně lze říci, že role i povinnosti výboru
pro audit budou u subjektů veřejného
zájmu nově významnější.
Pokud se problematika subjektů veřejného
zájmu Vaší společnosti týká, velmi rádi se
s Vámi sejdeme a jednotlivé změny týkající se konkrétně Vaší společnosti s Vámi
probereme.
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Rok 2016 ve znamení změn v celní oblasti

O novém celním kodexu Unie, který přinesl
od 1.5.2016 řadu podstatných změn, jsme
Vás již informovali. V nejbližších týdnech
však dovozce, vývozce, celní zástupce, ale
i celní správu čekají další novinky, na které
je třeba se připravit.

• postavení a odpovědnost celního
zástupce a zastupované osoby;

V letních měsících (pravděpodobně 15. července 2016) vstoupí v platnost nový český
celní zákon, který bude reflektovat platnou
legislativu EU a zároveň bude zapadat
do kontextu českého právního řádu.

• správní delikty/přestupky.

Jaké změny nás čekají?
Změny se dotknou především těchto oblastí:
• celní řízení, včetně zajištění cla, jeho vyměření a výběr;
• opravy celních prohlášení;
• postupy při celní kontrole po propuštění
zboží;

• rozsah a platnost plné moci pro celní
řízení;
• zavedení institutu „solidárního dlužníka“
a „fikce doručení“;

Ze zkušeností víme, že většina společností
je v celním řízení zastupována přímým nebo
nepřímým zástupcem. Právě těchto společností se nová legislativa bude významně
dotýkat. Z návrhu nového českého celního
zákona je patrno, že pouze precizní vymezení práv a povinností celního zástupce
a zastupované osoby může ochránit Vaši
společnost v situacích, kdy např. celní
zástupce neuhradí clo ve stanovené lhůtě
(zaveden institut solidárního dlužníka
od okamžiku vystavení platebního výměru)
nebo v případech, kdy do datové schránky

zástupce bude doručen dokument, kterým
je oznámeno zahájení následné kontroly pro
dovozy učiněné Vaší společností (zavádí se
institut fikce doručení).
Jsme si vědomi, že studium nové legislativy,
orientace v nově zavedených pojmech
a analýza dopadů nové legislativy na bezproblémový chod Vaší společnosti, může
být pro Vaše pracovníky, za současného
plnění každodenních pracovních povinností, obtížná.
Z těchto důvodů bychom Vám rádi nabídli
spolupráci.
Jak vám můžeme pomoci?
O skutečnosti, že Vám rádi pomůžeme se
snadnějším přechodem na novou unijní
legislativu popř. s analýzou dopadů nové
legislativy do nastavených procesů ve Vaší
společnosti, jsme Vás již informovali. Řada
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i karuselové podvody

Ostatní
• Nové povinnosti zaměstnavatelů
při vysílání zaměstnanců na Slovensko
• Rozhodnutí NSS – Darování nemovitosti
obchodní korporaci společníkem
• Novela zákonného opatření senátu
o dani z nabytí nemovitých věcí
• Změna pravidel pro služeb subjektům veř. zájmu
• Rok 2016 ve znamení změn v celní oblasti

Mezinárodní zdanění
• Brexit
• Evropská komise – balíček s návrhem
opatření proti daňovým únikům
• Vývoj projektu BEPS a další novinky
• Krátce

Příloha
• Daňové povinnosti – červenec 2016
• Daňové povinnosti – srpen 2016

z Vás už tak ví, zda je pro Vaši společnost
výhodné získat AEO certifikaci, zda má
šanci získat povolení k zajištění jen 30 %
nebo 50 % celního dluhu nebo zda je
reálné, při přenastavení určitých procesů
ve společnost, získat povolení, aby celní
dluh nebyl zajišťován vůbec. Některým
dovozcům jsme také pomohli zanalyzovat,
jak nová legislativa ovlivnila kalkulaci celní
hodnoty (licenční poplatky, slevy apod.)
nebo zda zápis do záznamu deklaranta
nebo institut samoschvalování přispěje
ke zrychlení procesu propuštění zboží
do volného oběhu, aby zboží bylo k dispozici v co nejkratším možné době po dovozu.
Pokud jste již přechod na novou unijní
legislativu zvládli, rádi bychom Vám nabídli
asistenci s hladkým přechodem na českou
celní legislativu, která v každodenním životě
dovozce a vývozce hraje významnou roli.

Věříme, že především v těchto oblastech může být naše asistence přínosná:
• příprava přehledu změn v legislativě se
zaměřením na relevantní oblasti vašeho
podnikání;
• revize smluv uzavřených s celními zástupci, včetně revize rozsahu plných mocí
• školení zaměstnanců šitá na míru;
• ad hoc poradenství vztahující se k celní
legislativě.

V případě, že se Vás tato problematika
dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné
informace. Prosím, neváhejte nás kontaktovat:
mfort@deloittece.com
pzavalova@deloittece.com
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Daňové novinky – červenec 2016

Brexit

Evropská komise – balíček s návrhem
opatření proti daňovým únikům

K rozhodnutí Velké Británie opustit EU
jsme připravili speciální přílohu, ve které se
dočtete o krátkodobých a dlouhodobých
ekonomické souvislostech, jaké jsou možné
daňové dopady a jak Brexit ovlivní přeshraniční zaměstnance.

Jak jsme vás již informovali v dReportu
v červnu, Ministerstvo financí publikovalo dokument „Mezinárodní iniciativy
proti vyhýbání se daňovým povinnostem
v oblasti přímých daní“.

Příloha je ke stažení zde.

Dokument shrnuje mj. i návrh „anti-BEPS“
směrnice EU proti vyhýbání se daňovým
povinnostem. Návrh míří v zásadě na omezení daňové uznatelnosti vybraných typů
nákladů (např. úroků) či na dodatečné
zdanění ve vybraných situacích (exit tax,
pravidla controlled-foreign-company). Též
výslovně zavádí obecné protizneužívací

pravidlo, kdy účelová ujednání mohou být
pro daňové účely správce daně ignorována.
Aktuálně byl tento návrh „anti-BEPS“
směrnice EU předmětem jednání Econfinu
17. června 2016. Dle současného stavu projednávání se předpokládá implementace
do vnitrostátních právních řádů členských
států EU nejpozději do 31. prosince 2018
s účinností od 1. ledna 2019.
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Daňové novinky – červenec 2016
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Vývoj projektu BEPS a další novinky

Stanovisko generálního advokáta
k dánskému případu odpočtu úroků
Generální advokát Soudního dvora Evropské unie došel k závěru, že osvobození
od daně, které vychází z nemožnosti odčítat
nákladové úroky kvůli nízké kapitalizaci,
neomezuje svobodu zřízení, a proto není
v rozporu se Smlouvou o Evropské unii.
Generální advokát rovněž pokládá za přiměřené nepřiznat toto osvobození od daně
(přiznávané domácím mateřským společnostem, kterým jsou placeny úroky daňově
neuznatelné z titulu nesplnění limitu nízké
kapitalizace) zahraniční dceřiné společnosti,
které podléhají zahraničním pravidlům
týkajících se omezení odpočtu úroků.
Indická vláda vydává návrh pravidel
pro uznávání zahraničních daňových
zápočtů v Indii
Vláda poprvé vydala návrh pravidel, která
stanovují metodu uznávání zahranič-

ních daňových zápočtů v Indii v souladu
s nedávnou revizí těchto zápočtů provedenou komisí Centrální rady pro přímé daně.
Navrhovaná pravidla se týkají vybraných
případů, které řeší indičtí poplatníci při
výpočtu částky zahraničního daňového
zápočtu, a procesní postup pro jeho.
Holandské nařízení rozšiřuje režim
daňové konsolidace na určité situace
ve třetích zemích
Nizozemský daňový soud rozhodl, že
holandský režim daňové konsolidace je
v souladu s článkem o nediskriminaci
smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi
Nizozemskem a neevropskou zemí/zemí
Evropského hospodářského prostoru.
Soud rozhodl, že holandské rezidentské
společnosti, které jsou vlastněny izraelskými společnostmi, by měly mít možnost
vytvořit v Nizozemí daňovou konsolidaci
(která zahrnuje pouze holandské rezident-

ské společnosti) na základě článku o nediskriminaci uvedené ve smlouvě mezi Izraelem a Nizozemskem. Toto usnesení ruší
dřívější rozhodnutí soudu nižší instance.
Nizozemsko zveřejňuje aktualizovaný
dodatek k vyhlášce o klasifikaci zahraničních subjektů
Aktualizovaný seznam potvrzující klasifikaci
a daňovou transparentnost zahraničních
subjektů vylučuje několik amerických
právních forem partnerství (limited liability
partnership), jejichž status je nejasný.
Polský parlament přijímá obecné
pravidlo proti obcházení daňové
povinnosti
Dolní komora parlamentu přijala návrh
zákona, který přináší změny daňového
řádu s ohledem na zavedení obecného
pravidla proti obcházení daňové povinnosti. Finální verze schválená parlamentem

Přímé daně

Daňové novinky – červenec 2016
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umožňuje, aby mělo toto obecné pravidlo
retroaktivní účinek a platilo i pro transakce
uskutečněné v minulosti, z nichž plynou
nějaké daňové výhody po nabytí účinnosti
zákona.
Omezení odčitatelnosti nákladových
úroků ve Velké Británii
Britské ministerstvo financí vydalo k připomínkovému řízení dokumentaci ohledně
podrobného konceptu a implementace
již dříve avizovaných návrhů na omezení
daňové odčitatelnosti nákladových úroků
právnických osob od 1. dubna 2017. Britské
návrhy byly vytvořeny na základě doporučeného přístupu stanoveného ve zprávě
OECD o akčním plánu 4 projektu BEPS, kdy
základní přístup omezuje odpočty úroků
na 30 % EBITDA.
Rakousko zavádí „standardizovanou“
dokumentaci převodních cen
Návrh zákona zavádí povinné požadavky

na standardizovanou dokumentaci převodních cen na základě třístupňového
přístupu OECD.
Směrnice EU o vykazování podle zemí
vstupuje v platnost
Směrnice pro vykazování informací daňové
správě o nadnárodních společnostech
podle zemí v souladu s akčním plánem
13 projektu BEPS vstoupila v platnost
3. června 2016. Členské státy musí začlenit
směrnici do národní legislativy do 4. června
2017, ale s účinností pro účetní období
začínající 1. ledna 2016 a dále.
Vývoj státní podpory v EU
• Pracovní dokumentace Evropské komise
o státní podpoře a pravidlech pro
převodní ceny uvádí, že „některá ujednání o převodních cenách neodrážejí
princip zachování tržního odstupu“ a že
se Generální ředitelství pro hospodářsk-

ou soutěž Evropské komise zaměří
na „případy, kde dochází ke zřejménu
porušení principu zachování tržního
odstupu“.
• Komise zveřejnila odtajněnou verzi svého
rozhodnutí, že Lucembursko přiznávalo
Fiatu vybrané daňové výhody, které jsou
podle závěru Komise v rozporu s pravidly
o státní podpoře.
• Komise zároveň vydala veřejnou verzi
svého dopisu do Lucemburska, kde opakuje své počáteční stanovisko, že daňová
rozhodnutí vydaná pro McDonald’s představují státní podporu.
Parlament EU ustavuje komisi pro
„panamské dokumenty“
Komise, která bude známa spíše jako
TAXE III, má dvanáctiměsíční mandát
k projednání problematiky praní špinavých paněz, daňových úniků a obcházení
daňové povinnosti.
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Daňové novinky – červenec 2016
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Maďarsko provádí změny režimu
duševního vlastnictví
Parlament přijal upravený přístup pro omezení výhodného zdanění nehmotných aktiv
a příjmů z autorských honorářů v souladu
s akčním plánem 5 projektu BEPS.

Výměna informací o skutečném vlastnictví
Dalších 11 zemí se zavázalo k účasti
na automatické výměně informací o skutečném vlastnictví. Celkový počet zúčastněných zemí je nyní 41.

OECD začleňuje změny projektu BEPS
do směrnic pro převodní ceny
Rada OECD schválila změny směrnic pro
převodní ceny stanovené v akčních plánech
8 až 10 a 13 projektu BEPS.

Polsko uzákonilo obecné pravidlo proti
obcházení daňové povinnosti
Obecné pravidlo proti zneužívání daňových
systémů bylo začleněno do daňového řádu
a platí pro daně z příjmů i jiné daně. Ustanovení proti obcházení daňové povinnosti
se rovněž stalo součástí zákona o dani
z přidané hodnoty.

USA možná nepodepíše mnohostranný
nástroj OECD
Představitel ministerstva financí USA uvedl,
že ačkoli se Spojené státy účastní vývoje
mnohostranného nástroje OECD, není
pravděpodobné, že by podepsaly ustanovení o stálé provozovně, tak jak ho nástroj
obsahuje.

• Brazílie – změny národního rejstříku
právnických osob (CNPJ) pro brazilské
a zahraniční právnické osoby budou vyžadovat zveřejnění skutečných koncových
vlastníků příjmů.
• Dánsko – třístupňový přístup k dokumentaci převodních cen doporučený
v akčním plánu 13 projektu BEPS obsahující vykazování podle zemí a požadavky
na vykazování v globální a lokální dokumentaci, byl začleněn do dánské legislativy s účinností od 1. ledna 2016.
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Daňové novinky – červenec 2016

Daňové povinnosti – červenec 2016
pátek 1.

daň z příjmů

• podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo
mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

pojistné

• podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015,
má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce

pondělí 11.

spotřební daň

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

pátek 15.

daň silniční

• záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016

pondělí 18.

intrastat

• podání výkazů pro intrastat za červen 2016, papírová forma

středa 20.

intrastat

• podání výkazů pro intrastat za červen 2016, elektronická forma

daň z přidané hodnoty

• daňové přiznání a daň k MOSS

daň z příjmů

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

odvod z loterií a jiných
podobných her

• podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy
za 2. čtvrtletí 2016

daň z přidané hodnoty

• daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2016

pondělí 25.

Mezinárodní zdanění
• Brexit
• Evropská komise – balíček s návrhem
opatření proti daňovým únikům
• Vývoj projektu BEPS a další novinky
• Krátce

Příloha
• Daňové povinnosti – červenec 2016
• Daňové povinnosti – srpen 2016

• souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
• kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2016
energetické daně

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

spotřební daň

• splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
• daňové přiznání za červen 2016
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)
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taxCube: Kontrolní hlášení bez chyb,
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Ostatní

Daňové novinky – červenec 2016

Daňové povinnosti – srpen 2016
pondělí 1.

daň z příjmů

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

úterý 9.

spotřební daň

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

pátek 12.

intrastat

• podání výkazů pro intrastat za červenec 2016, papírová forma

úterý 16.

Intrastat

• podání výkazů pro intrastat za červenec 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 červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

čtvrtek 25.

daň z přidané hodnoty

• daňové přiznání a daň za červenec 2016

• Nové povinnosti zaměstnavatelů
při vysílání zaměstnanců na Slovensko
• Rozhodnutí NSS – Darování nemovitosti
obchodní korporaci společníkem
• Novela zákonného opatření senátu
o dani z nabytí nemovitých věcí
• Změna pravidel pro služeb subjektům veř. zájmu
• Rok 2016 ve znamení změn v celní oblasti

Mezinárodní zdanění
• Brexit
• Evropská komise – balíček s návrhem
opatření proti daňovým únikům
• Vývoj projektu BEPS a další novinky
• Krátce

Příloha
• Daňové povinnosti – červenec 2016
• Daňové povinnosti – srpen 2016

• souhrnné hlášení za červenec 2016
• kontrolní hlášení za červenec 2016
energetické daně

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

spotřební daň

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

středa 31.

daň z nemovitých věcí

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

daň z příjmů

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

pojistné

• konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření
(opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)
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Přímé daně
• Elektronická evidence tržeb

Nepřímé daně
•
•
•
•
•
•
•

„Srpnová“ novela
Všeobecný reverse charge
Kontrolní hlášení
Zadržování nadměrných odpočtů
Koordinační výbory GFŘ a KDP ČR
Pozor na chybovost při podávání kontrol. hlášení
taxCube: Kontrolní hlášení bez chyb,
rychle i s kontrolou
• Cílem kontrol je odhalit neodvádění DPH
i karuselové podvody

Ostatní
• Nové povinnosti zaměstnavatelů
při vysílání zaměstnanců na Slovensko
• Rozhodnutí NSS – Darování nemovitosti
obchodní korporaci společníkem
• Novela zákonného opatření senátu
o dani z nabytí nemovitých věcí
• Změna pravidel pro služeb subjektům veř. zájmu
• Rok 2016 ve znamení změn v celní oblasti

Daňové novinky – červenec 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

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

Nepřímé daně
Adham Hafoudh
Radka Mašková

ahafoudh@deloitteCE.com
rmaskova@deloitteCE.com

Kontrolní hlášení
Jaroslav Beneš

jbenes@deloitteCE.com

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

Mezinárodní zdanění
• Brexit
• Evropská komise – balíček s návrhem
opatření proti daňovým únikům
• Vývoj projektu BEPS a další novinky
• Krátce

Příloha
• Daňové povinnosti – červenec 2016
• Daňové povinnosti – srpen 2016
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