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Uposlechnutím pokynů Ministerstva
financí k vyplnění přiznání k dani
z příjmů můžete promarnit část
uplatnitelné daňové ztráty.
Poplatníci daně z příjmů právnických
osob jsou oprávněni si v daňovém
přiznání odečíst od základu daně
daňovou ztrátu, která jim vznikla
a byla vyměřena za některé z předchozích zdaňovacích období (nebo
jeho část). Ztrátu je v současnosti
možné takto uplatnit nanejvýš v pěti
zdaňovacích obdobích, která bezprostředně následují po zdaňovacím
období, za které byla ztráta vyměřena.
Ačkoliv se tato konstrukce jeví být
jednoduchá, v praxi činí její výklad
a použití stále obtíže, což dokazuje
i text pokynů k vyplnění přiznání
k dani z příjmů právnických osob
vydávaných Ministerstvem financí
(vzor č. 26).

Co stanoví zákon?
Komplikace při odečítání daňové ztráty
od základu daně způsobuje především
skutečnost, že u poplatníků daně z příjmů
právnických osob zákon zná vedle zdaňovacího období (§ 21a) také období, za které
se podává daňové přiznání (§ 38ma), ale
není obdobím zdaňovacím. Daňový řád
pak upravuje ještě další případy, kdy vzniká
povinnost podat řádné daňové přiznání jen
za část zdaňovacího období, a to v souvislosti se zrušením poplatníka daně z příjmů
právnických osob a s insolvenčním řízením.
Ostatně elektronický tiskopis daňového
přiznání rozlišuje 14 různých časových
úseků (typů přiznání), za které lze daňové
přiznání podat.

U některých poplatníků daně z příjmů
právnických osob nelze tedy prostě napočítat 5 kalendářních roků od konce zdaňovacího období nebo jeho části, za které
jim vznikla a byla vyměřena daňová ztráta,
a takto určit poslední období, v němž
mohou tuto ztrátu odečítat od základu
daně.
Jaká je správní praxe?
Existence dvou shora zmíněných typů
období, za která se podává daňové přiznání a vyměřuje daň, pochopitelně
vyvolala otázku, jak přistoupit k těm
obdobím, která nejsou zákonem označena
jako zdaňovací, při odečítání daňové ztráty
od základu daně.
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Již v roce 2005 Ministerstvo financí
akceptovalo názor daňových poradců,
že období, která zákon neoznačuje jako
zdaňovací, avšak ukládá povinnost za ně
podat daňové přiznání, se nezapočítávají do počtu pěti zdaňovacích období,
v nichž je možné odečítat daňovou ztrátu
od základu daně. V daňovém přiznání
podávaném za tato období přesto může
být ztráta či její část od základu daně odečtena stejně jako v daňovém přiznání podávaném za zdaňovací období. Celkový počet
zdaňovacích období, v nichž je možné
ztrátu uplatnit, se tím však nesnižuje. Tento
závěr byl posléze zapracován i do pokynu
Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (Pokyn D- 6, nyní Pokyn D-22).

Praktický příklad
Poplatník daně z příjmů právnických osob
měl zdaňovací období hospodářský rok
(tj. období dvanácti po sobě následujících
kalendářních měsíců, které začíná 1. dnem
jiného měsíce než ledna) a za zdaňovací
období hospodářského roku 2010/2011
mu vznikla a byla vyměřena daňová ztráta.
Podle zákona může poplatník odčítat tuto
daňovou ztrátu od základu daně v následujících pěti zdaňovacích obdobích. Pokud
by zdaňovacím obdobím poplatníka zůstal
hospodářský rok, mohl by naposledy
odečíst daňovou ztrátu v daňovém přiznání
za zdaňovací období hospodářského roku
2015/2016. Poplatník část daňové ztráty
odečetl od základu daně za zdaňovací
období 2011/2012 a 2012/2013 (tj. za dvě
zdaňovací období).

Poplatník se v roce 2013 rozhodl změnit své zdaňovací období na kalendářní
rok, počínaje 1. lednem 2014. Za období
od konce hospodářského roku 2012/2013
do 31. prosince 2013, které není zdaňovacím obdobím, byl poplatník povinen podat
řádné daňové přiznání. I v tomto daňovém
přiznání mohl od základu daně odečíst
daňovou ztrátu, resp. její část. Následně
mohl poplatník pokračovat v uplatňování
daňové ztráty ještě ve třech následujících
zdaňovacích obdobích, tedy v letech 2014,
2015 a 2016.
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Během roku 2016 poplatník změnil zdaňovací období opět na hospodářský rok
(od 1. července 2016 do 30. června 2017).
Za období od 1. ledna do 30. června 2016
byl povinen podat řádné daňové přiznání,
nejde však o zdaňovací období. I v tomto
daňovém přiznání mohl odečíst část
daňové ztráty od základu daně. Posledním
(pátým) zdaňovacím obdobím, v němž
poplatník může uplatnit odečet ztráty
vyměřené za hospodářský rok 2010/2011
od základu daně, pak bude až hospodářský
rok 2016/2017.
Poplatník tedy mohl teoreticky daňovou ztrátu vyměřenou za hospodářský
rok 2010/2011 odečíst od základu daně
v daňových přiznáních podávaných za celkem sedm období (pět zdaňovacích období
a dvě období, za která se podává daňové
přiznání).

Co uvádějí pokyny k vyplnění
daňového přiznání?
V pokynech k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob je
k odečtu daňové ztráty od základu daně
uvedeno, že „zdaňovacím obdobím nebo
obdobím, za které se podává daňové
přiznání, započatým v roce 2015, uplyne
lhůta pro uplatnění daňové ztráty vzniklé
a vyměřené za zdaňovací období nebo
období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2010, jako položky
odečitatelné od základu daně.“ V následujícím zdaňovacím období (tj. období započatém v roce 2016) již není tedy podle pokynů
možné od základu daně odečíst daňovou
ztrátu vyměřenou za zdaňovací období,
které započalo v roce 2010.

Z výše uvedeného je však zřejmé, že takové
poučení je správné jen pro poplatníky,
jejichž zdaňovacím obdobím byl v letech
2010 až 2015 výhradně a nepřetržitě kalendářní či hospodářský rok. Pokud však mezi
tato období vstoupilo jedno či více období,
za která se podává daňové přiznání, avšak
nejsou obdobími zdaňovacími, dochází
k posunu posledního zdaňovacího období,
v němž lze ztrátu uplatňovat. Pro takový
případ je pak poučení chybné a může
ve svém důsledku vést k bezdůvodnému
neuplatnění části daňové ztráty, na jejíž
využití má poplatník nárok. Ze stejného
důvodu může být nesprávné také poučení
o tom, že za zdaňovací období, které
započalo v roce 2015 (tj. za rok 2015 nebo
hospodářský rok zahájený v tomto roce),
již nelze odečíst daňovou ztrátu, která byla
vyměřena za zdaňovací období započaté
v roce 2009.

Přímé daně
•
•
•
•

Daňové a právní novinky – září 2016

5

Pozor na pokyny k přiznání k dani z příjmu
Finanční úřady se zaměřují na životní pojištění
Zdanění důchodců s vyššími příjmy je protiústavní
Elektronická evidence tržeb – aktuality a vybrané
situace

Nepřímé daně
•
•
•
•

Změna v celních kontrolách po propuštění zboží
Intrastat - změny ve vykazování
Novela zákona o DPH
Rozhodnutí SDEU v případu C-322/15 Giuseppe
Astoneo

Ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Směrnice OECD k výkaznictví podle jednotlivých zemí
Vyhlášení novely daně z nabytí nemovitých věcí
Prokázání příjmů a prohlášení o majetku
Podávání žádostí na Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Ohlašovací povinnost vůči Úřadu práce
Změna pracovního zařazení cizince
Naplněná kapacita projektu Fast Track
Zvláštní režim pro zaměstnance z Ukrajiny
Nová pravidla pro předávání osobních údajů z EU
do USA vešla v účinnost

Mezinárodní zdanění
• Novinky v oblasti iniciativy BEPS
• Ostatní daňové novinky

Příloha
• Daňové povinnosti – září 2016
• Daňové povinnosti – říjen 2016

Obdobně totéž platí i pro pokyny příslušející k tiskopisu daňového přiznání k dani
z příjmů právnických osob za roky 2011 až
2014.
Co s tím?
Pokud by poplatník, u kterého nastala situace popsaná v praktickém příkladu, uposlechl pokynů Ministerstva financí k vyplnění
daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, pak by neuplatnil v daňovém
přiznání podávaném za zdaňovací období
roku 2016, resp. po přechodu na hospodářský rok v přiznání podávaném za část
roku 2016 a za hospodářský rok 2016/2017
zbývající část daňové ztráty, která mu byla
vyměřena za hospodářský rok 2010/2011.

Svůj omyl však může napravit podáním
dodatečného daňového přiznání za příslušnou část roku 2016, za kterou již podal
řádné daňové přiznání, a to do konce
měsíce následujícího po měsíci, v němž
jej zjistil.
Za zdaňovací období započatá před
1. lednem 2015 je možné neuplatněnou
část ztráty uplatnit dodatečným daňovým
přiznáním jen tehdy, pokud jím nedojde
ke snížení poslední známé daně a současně, pokud nově stanovený základ daně
bude alespoň o 1 tis. Kč vyšší než základ
daně, z nějž byla stanovena poslední
známá daň.

Jestliže na základě pokynů k vyplnění
daňového přiznání poplatník v daňovém
přiznání za zdaňovací období roku 2015
chybně vyplnil údaj o části daňové ztráty,
kterou lze ještě odečíst od základu daně
v následujících zdaňovacích obdobích (část
E přílohy č. 1 k II. oddílu přiznání), tj. uvedl
zde nulu, nezbavil se tím práva odečíst si
v následujícím zdaňovacím období zbývající
část daňové ztráty, kterou mu skutečně
dovolují odečíst příslušná ustanovení
zákona a správní praxe. Opravu údaje,
který se vztahuje k budoucím zdaňovacím
obdobím a nemá vliv na výši daně za zdaňovací období, jehož se týká řádné daňové
přiznání, lze provést také cestou dodatečného daňového přiznání, není to však
poplatníkova povinnost.
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V souvislosti s uplynutím lhůt pro
podání řádného daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období roku 2015
zaznamenáváme zvýšenou aktivitu
finančních úřadů. Od 1. ledna 2015
došlo totiž ke zpřísnění podmínek
pro daňové zvýhodnění soukromého
životního pojištění, tedy pro odpočet
zaplaceného pojistného od základu
daně a pro osvobození příspěvku zaměstnavatele k pojistnému od daně.
Od zdaňovacího období roku 2015 nelze
uplatňovat daňové zvýhodnění u pojistné
smlouvy, která dovoluje během trvání
pojištění tzv. mimořádný výběr (vyplacení plnění, které není pojistným plněním
a nezpůsobí zánik pojistné smlouvy).
O vyplacení příjmu z mimořádného výběru
byl dále rozšířen výčet situací, které vedou

k zániku nároku na daňové zvýhodnění
a ke vzniku povinnosti zpětně dodanit dříve
uplatněné odpočty zaplaceného pojistného od základu daně; navíc je od roku
2015 nutné dodanit i příspěvky zaměstnavatele na pojistné, které byly při jejich
poskytnutí osvobozeny od daně.
V současné době proto finanční úřady
vyzývají jednotlivé pojišťovny k poskytnutí
informací o jejich klientech, kteří v období,
za které je ještě možné stanovit daň (tj.
obecně v letech 2013 - 2015), naplnili podmínky pro výše popsané dodanění. Předmětem prověřování je také oprávněnost
uplatnění odpočtu zaplaceného pojistného
od základu daně.
Do konce roku 2014 nárok na daňové zvýhodnění v podobě odpočtu zaplaceného
pojistného od základu daně ztrácel jen

ten poplatník, jemuž bylo pojistné plnění
vyplaceno před uplynutím 60 kalendářních
měsíců od uzavření smlouvy nebo před
dovršením 60 let věku z důvodu předčasného zániku pojištění nebo dodatečného
zkrácení doby trvání pojištění. Od 1. ledna
2015 přišel o toto zvýhodnění také poplatník, jemuž byl takto předčasně vyplacen
tzv. mimořádný výběr.
Poplatník daně z příjmů fyzických osob,
u něhož nastala některá z výše uvedených
skutečností, je povinen v řádném daňovém
přiznání za to zdaňovací období, v němž
tato skutečnost nastala, přiznat jako svůj
ostatní příjem celkovou částku pojistného,
kterou si odečetl od základu daně v uplynulých 10 letech. Jestliže mu přispíval
na pojistné zaměstnavatel, musí poplatník uvést v daňovém přiznání jako svůj
příjem ze závislé činnosti také celkovou
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částku příspěvků na pojistné, které obdržel
od zaměstnavatele v uplynulých 10 letech.
Musí taktéž oznámit svému zaměstnavateli,
že mu do budoucna zanikl nárok na osvobození poskytnutých příspěvků od daně
z příjmů ze závislé činnosti. Oznámení
je nutno provést do konce kalendářního
měsíce, v němž důvod pro zánik osvobození nastal.
U pojistných smluv uzavřených do konce
roku 2014 se povinnost dodanění vztahuje
jen na příspěvky zaměstnavatele uhrazené
od 1. ledna 2015. V případě obdržení plnění
z mimořádného výběru z těchto smluv,
k němuž dojde po 1. lednu 2015, se povinnost dodanění vztahuje jen na pojistné
odečtené od základu daně ve zdaňovacím
období roku 2015 a později.

Povinnost dodanění se neuplatní v případě
výplaty plnění, kdy došlo ke vzniku nároku
na starobní důchod nebo invalidní důchod
pro invaliditu třetího stupně, nebo stane-li
se pojištěný invalidním ve třetím stupni
nebo v případě smrti, a také u pojistných
smluv, u nichž nebude vyplaceno pojistné
plnění nebo odkupné a zároveň budou
rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné
přímo převedeny na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění odpočtu zaplaceného
pojistného od základu daně.

Pokud finanční úřad (například z informací od pojišťovny) po vyměření daně
zjistí, že v řádném daňovém přiznání
nebylo toto dodanění provedeno nebo byl
neoprávněně uplatněn odpočet zaplaceného pojistného od základu daně, a tím
došlo ke zkrácení daně, vyzve poplatníka
k podání dodatečného daňového přiznání.
Doporučujeme na tuto výzvu včas a řádně
reagovat, jelikož poplatník se tak vyhne
povinnosti hradit penále z doměřené daně.
Bude mu předepsán k úhradě jen úrok
z prodlení (aktuálně 14,05 % ročně). Jestliže
poplatník řádně nezareaguje, může mu
finanční úřad doměřit daň z moci úřední
a navíc ještě (vedle úroku z prodlení) navýšit doměřenou daň o 20% penále.
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Plénum Ústavního soudu vyhovělo návrhu
skupiny senátorů a zrušilo ustanovení
§ 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů, které
upravuje zdanění pravidelně vyplácených
důchodů a penzí u důchodců s vyššími
příjmy.
Podle zrušeného ustanovení vznikala
důchodcům s dodatečným příjmem ve výši
alespoň 840 tis. Kč ročně povinnost dodanit celý vyplácený důchod. Mezi příjem
započitatelný do hranice 840 tis. Kč patřil
příjem ze zaměstnání, příjem z podnikání
po odečtení souvisejících výdajů a rovněž
příjem z pronájmu po odečtení výdajů.

Dle Ústavního soudu samotné zdanění
důchodů není protiústavní. Zrušené
ustanovení je však v rozporu s principem
rovnosti, neboť míra zdanění v případě
důchodců, jejichž příjmy jsou v podobné
výši, přičemž u jednoho z nich přesáhnou
hranici 840 tis. Kč, nebude srovnatelná.
Ustanovení rovněž nezohledňuje ostatní
příjmy, např. z prodeje cenných papírů,
úroky či dividendy.

I nadále však zůstává platné ustanovení
§ 4 odst. 1 písm. h zákona o daních
z příjmů, a to omezení pro osvobození
pravidelně vyplácených důchodů a penzí
od daně: toto osvobození je omezeno částkou 36 násobku minimální mzdy v daném
zdaňovacím období (v roce 2016 tedy maximálně do výše 356 400 Kč). Částka převyšující v úhrnu tuto hranici i nadále podléhá
15% dani.
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Podle odhadů Finanční správy by elektronická evidence tržeb (dále jen „EET“) měla
po prvním roce fungování navýšit státní
rozpočet o 15 mld. korun, v dalších letech
se od EET očekává až 18 mld. korun ročně.

• Na konci června jednali zástupci Asociace
malých a středních podniků a živnostníků
ČR s ministrem financí a dalšími zástupci
Ministerstva financí a Finanční správou
o možnosti zjednodušení podmínek pro
EET. Asociaci malých a střední podniků
ČR se podařilo u ministra financí vyjednat výjimku pro e-shopy. V případě, že
poslíček přepravní firmy doručí zákazníkovi zboží z e-shopu a platba za toto zboží
proběhne v hotovosti, která bude následně přepravní společností zaslána na účet
e-shopu, nebude se přijetí této hotovosti
považovat za evidovanou tržbu.

Přehled níže shrnuje nejdůležitější milníky,
které se již v souvislosti s EET udály a dále
ty, které se očekávají do spuštění evidence:

• Od 1. srpna byla spuštěna infolinka k elektronické evidenci tržeb, která byla zřízena Finanční správou a slouží pro dotazy
podnikatelů i široké veřejnosti.

• 2. srpna uvedl Andrej Babiš pro
Hospodářské noviny, že EET navzdory požadavku Hospodářské komory
nebude odložena a projekt bude skutečně spuštěn 1. prosince. Dále uvedl, že
v počátcích zavedení EET budou sankce
za porušení (dle zákona o EET až do výše
500 tis. Kč) podstatně mírnější a budou
směřovat výhradně proti záměrné snaze
obcházet zákon. Dále se uvažuje o kompenzaci nákladů na pořízení potřebných
zařízení pro mikro-podniky ve venkovských oblastech s deseti a méně zaměstnanci, kdy tito by získali kompenzaci
formou dotace – prozatím jedná Ministerstvo financí s Ministerstvem pro místní
rozvoj, aby našlo vhodný dotační program
z evropských fondů.

• V úterý 2. srpna proběhl seminář pro
vývojáře k elektronické evidenci tržeb,
týkající se technické dokumentace a testovacího prostředí.

• Do konce srpna by měla Finanční správa připravit metodiku, která by se měla
věnovat některým nejasným ustanovením zákona o EET.

Povinnost evidovat tržby vzniká pro první
skupinu podnikatelů (oblast stravování
a ubytování) již od 1. prosince 2016.
Finanční správa navzdory snaze Komory
daňových poradců, vládní opozice a hospodářské komory o odložení spuštění trvá
nadále na dodržení původního harmonogramu.

• Od 13. června bylo spuštěno testovací
prostředí pro IT vývojáře, tzv. playground,
sloužící k vývoji software pro pokladní
zařízení, která budou využita pro evidenci
tržeb.
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• Od 1. září 2016 budou podnikatelům
vydány autentizační údaje pro přihlášení
do EET. Dále budou moci podnikatelé
od tohoto data požádat správce daně
o vydání povolení plnit evidenční povinnost v tzv. zjednodušeném režimu.
• 16. – 17. září 2016 uskuteční Ministerstvo financí, Finanční správa ČR a Svaz
obchodu a cestovního ruchu ČR dvoudenní konferenci „Evidence tržeb v praxi“,
na které poskytne nejnovější informace
a praktické rady pro podnikatele.
• Spuštění zkušebního provozu EET pro
podnikatele se očekává 1. listopadu 2016.
• Model zavedení účtenkové loterie v souvislosti s EET se prozatím zvažuje a jeho
spuštění se předběžně očekává nejdříve
v březnu 2017.

Diskutovanou oblastí nadále zůstává varianta, kdy podnikatel nemá možnost odeslat údaje o evidované tržbě, např. v případě poruchy pokladního zařízení. Pokud
dojde k této situaci a podnikatel nemůže
odeslat správci daně datovou zprávou
údaje o evidované tržbě a vystavit zákazníkovi účtenku, podnikatel neodpovídá
na základě ustanovení § 30 odst. 3 zákona
o EET za správní delikt v případě, že vynaložil (a je schopný toto prokázat) veškeré úsilí,
aby porušení právní povinnosti zabránil.
Údaje o evidovaných tržbách je podnikatel
povinen zaslat správci daně dodatečně
po odstranění příčin. V současné době
probíhá příprava metodiky, která umožňovala zaslat v určitých situacích požadované údaje o evidovaných tržbách jednou
sumární částkou.

Finanční kompenzací pro podnikatele
v souvislosti se zavedením EET nadále
zůstává daňová sleva na evidenci tržeb.
Výše této slevy činí 5 tis. Kč, nejvýše však
kladný rozdíl mezi 15 % dílčího základu
daně ze samostatné činnosti a základní
slevy na poplatníka. Tuto slevu je možné
uplatnit pouze ve zdaňovacím období,
ve kterém podnikatel poprvé zaevidoval
tržbu podléhající EET.
Více se tomuto tématu budeme věnovat
v připravovaném webcastu dne 30. srpna.
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Rok 2016 sebou přinesl mnoho změn
v celní legislativě. O řadě těchto změn jsme
Vás již informovali. Dnes se zaměříme
na změny v oblasti kontrol po propuštění
zboží, které se týkají především dovozců
a jejich celních zástupců.

Jaké změny v oblasti následných kontrolách nový celní zákon přinesl?
Změny se dotýkají především těchto
oblastí:

Oblast celních kontrol upravuje především
Celní kodex Unie (v účinnosti od 1. května
2016) a nový český celní zákon, který
vstoupil v účinnost dne 29. července 2016.
Nový celní zákon byl přizpůsoben platné
legislativě EU a blíže upravuje a upřesňuje
některé legislativní oblasti Celního kodexu
Unie, tak aby byly v souladu s českým právním kontextem.

• Zavedení institutu fikce doručení

• Zahájení a ukončení kontroly
• Solidární odpovědnost v případě
doměření cla
• Změna sankcí při doměření cla
Pojďme se blíže podívat na jednotlivé body:

Zahájení a ukončení kontroly
Kontrola je zahájena doručením oznámení
o zahájení kontroly, ve kterém je vymezen
předmět a rozsah kontroly. Kontrola je
ukončena doručením oznámení o ukončení kontroly, jehož součástí je také zpráva
o daňové kontrole. Zpráva o kontrole již
nebude s kontrolovanou osobou projednávána. Možnost vyjádřit se k výsledkům
kontrolního zjištění však zůstala zachována
a nadále ji hodnotíme za jeden z nejdůležitějších okamžiků kontroly, ve kterém
má kontrolovaný subjekt možnost vyjádřit
se k důkazům předloženým celní správou
a vznést argumenty svědčící v jeho prospěch.
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Pokud se bude následná kontrola vztahovat k dovozům, v rámci kterých byl
příjemce zboží zastupován nepřímým
celním zástupcem, kontrola bude zahájena
a provedena jen u jedné ze zúčastněných
osob (u příjemce zboží nebo u celního
zástupce), přičemž je na správním uvážení
celní správy, kterou ze zúčastněných osob
zvolí.
Fikce doručení
Veškeré písemnosti, týkající se celní kontroly (např. oznámení o zahájení kontroly,
výsledek kontrolního zjištění, atd.) budou
doručovány pouze osobě, u které je/bude
fyzicky prováděna následná kontrola (příjemce zboží nebo nepřímý celní zástupce).
Doručení do datové schránky kontrolované
osobě (např. nepřímému celnímu zástupci)
však zároveň bude považováno za doručení do datové schránky druhé zúčastněné
osobě (příjemci zboží).

Solidární odpovědnost
V případě, že je výsledkem kontroly
doměření cla, je toto clo doměřeno všem
osobám, které odpovídají za clo společně
a nerozdílně. V případě nepřímého zastoupení tedy jak zastupující, tak zastoupené
osobě.
Sankce za doměřené clo
Nově nebude účtováno 20% penále
z doměřené částky dle daňového řádu.
Jako sankce se vyměří úrok z prodlení ode
dne, kdy mělo být clo původně uhrazeno.
Zároveň lze předpokládat, že celní správa
zahájí řízení o celním deliktu, kde je možné
udělit sankci až do výše 4 mil. Kč. Novinkou
je možnost udělit trest zákazu činnosti až
na 2 roky, v případě, že se peněžitý trest
jeví jako nedostatečný.

Jak vyplývá z výše popsaného, fikce doručení a solidární odpovědnost mohou
přinést pro zastupovanou osobu nepříjemné dopady. Proto je potřeba věnovat
zvýšenou pozornost smluvním vztahům
mezi zastupovanou a zastupující osobou. Smlouva se zástupcem by měla být
uvedena do souladu s aktuálně platnou
legislativou a měly by v ní být vymezeny
povinnosti zastupující osoby ohledně
celních kontrol. Smlouva by měla obsahovat mimo jiné i ustanovení o povinnosti
informovat zastupovanou osobu o všech
doručovaných písemnostech souvisejících
s kontrolou. Zároveň bychom doporučovali
jasně definovat odpovědnost za případný
doměřený celní dluh a související sankce –
kdo, co a za jakých podmínek hradí.
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•
•
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Většina kontrol po propuštění zboží
a následných sankcí se týká chyb v sazebním zařazení zboží, proto je rovněž důležité
zaměřit se i na tuto oblast. Úspěšnost celní
správy při tomto typu kontrol je cca 80 %
a je pravděpodobné, že jejich četnost bude,
v souvislosti s měnící se rolí celní správy,
stoupat.
Jsme si vědomi, že úprava smluvních
vztahů dle nové legislativy a stanovení
správného sazebního zařazení zboží může
být obtížné. Stejně tak je obtížné znát
a správně využít všechny zákonné prostředky v případě zahájené celní kontroly.
Z těchto důvodů bychom Vám rádi nabídli
naši spolupráci.

Jak vám můžeme pomoci?
Jak vyplývá z výše uvedeného, oblast kontrol po propuštění zboží není radno podceňovat. V minulosti jsme již mnohokrát
poskytli našim klientům asistenci při kontrole po propuštění zboží a pomohli jsme
eliminovat případné nepříznivé dopady.
Navíc díky naším revizím sazebního zařazení došlo také k identifikaci potenciálu
na přeřazení zboží do kódu celního sazebníku s nižší celní sazbou, což mělo příznivý
dopad na snížení nákladů na dovozním cle.
Pokud si chcete být jisti, že Váš zástupce
nepřenáší odpovědnost za negativní výsledek následné kontroly pouze na Vás, či
chcete pomoci s již probíhající celní kontrolou, rádi Vám poskytneme asistenci.

Věříme, že především v těchto oblastech
mohou být naše služby přínosné:
• Asistence při celních kontrolách;
• Revize smluv uzavřených s celními
zástupci, včetně revize rozsahu plných
mocí;
• Revize sazebního zařazení zboží.
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Od 29. července 2016 dochází k následujícím změnám ve vykazování údajů pro účely
Intrastatu:
• Kurz pro přepočet cizí měny - došlo
ke sjednocení kurzu pro přepočet cizí
měny na Kč. Pro účely Intrastatu se bude
nově používat kurz, který zpravodajské
jednotky používají pro přepočet hodnoty
zboží v rámci daně z přidané hodnoty,
tedy kurz vyhlášený ČNB nebo Evropskou
centrální bankou.
• Oprava vykázaných údajů – pokud je
nepřesný, chybný nebo chybějící údaj
jiným údajem než o množství či hodnotě
zboží, oprava výkazu nemusí být provedena, nepřesahuje-li hodnota zboží,
ke kterému se údaj vztahuje, 10 tis. Kč.
Dochází tedy ke zvýšení této hodnoty
z 1 tis. Kč na 10 tis. Kč.

• Statistický znak – seznam vybraného
zboží, u kterého se uvádí doplňkový statistický znak, bude stanoven Českým statistickým úřadem sdělením zveřejněným
ve Sbírce zákonů. Seznam vybraného
zboží již není součástí nařízení vlády
(jak tomu bylo doposud).
S ohledem na přechod na novou právní
úpravu upozorňujeme na to, že pro přepočet cizí měny u údajů za referenční období
červenec 2016 se použije celní kurz dle
původních pravidel a pro vykazování údajů
za referenční období srpen 2016 a následující se použije již kurz pro účely DPH.
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Nejdůležitější novinkou v oblasti DPH je
bezesporu novela zákona o DPH účinná (až
na jedinou výjimku) od 29. srpna 2016. Tato
novela zavedla plošně aplikovatelný režim
přenesení daňové povinnosti při prodeji
zboží plátci uskutečněném osobou neusazenou v ČR a neregistrovanou k české DPH.
Zahraniční subjekty k DPH již registrované
se budou moci za určitých podmínek
deregistrovat, pokud budou uskutečňovat
pouze plnění, která by jinak byla předmětem režimu přenesení daňové povinnosti.
Okruh těchto podmínek je v současné
době vyjasňován v rámci diskuzí mezi KDP
ČR a Finanční správou. Zahraniční subjekty
registrované k DPH v ČR čeká další novinka
v podobě změny místní příslušnosti

k Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský
kraj – k tomu by mělo docházet průběžně
od 1. září 2016, každý dotčený plátce daně
by měl být vyrozuměn svým správcem
daně o datu účinnosti změny místní příslušnosti.

V rámci možnosti opravit DPH v případ
pohledávek za dlužníky v insolvenci bylo
novelou vyjasněno, že možnost opravy
existuje pouze u pohledávek vzniklých déle
než šest měsíců před rozhodnutím soudu
o úpadku.

Další poměrně zásadní změnou je zrušení
speciálního postavení svobodných celních
pásem (SCP). Od 29. srpna 2016 jsou SCP
považována za standardní území ČR s běžným daňovým režimem. Subjekty, které
využívaly možnost osvobození transakcí
v rámci SCP tak budou muset nalézt nové
cesty optimalizace peněžních toků s ohledem na DPH.

Poslední novelizovanou oblastí je možnost
promíjení pokut souvisejících s pozdním
podáváním kontrolních hlášení. Některé
pokuty v nižší hodnotě nebudou vůbec
vyměřovány, některé budou moci být promíjeny správcem daně.
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V tomto případu Soudní dvůr nepřímo
potvrdil, že lhůta tří let pro uplatnění
nároku na odpočet daně stanovená
zákonem o DPH je v souladu s evropským
právem. Pro české plátce je užitečný výrok
soudu o tom, že nárok na odpočet daně
může být podmiňován pouze hmotněprávními požadavky, tj. formální povinnosti nesplněné plátcem daně by obecně
neměly být odpočtu daně na překážku.

16

Přímé daně
•
•
•
•

Pozor na pokyny k přiznání k dani z příjmu
Finanční úřady se zaměřují na životní pojištění
Zdanění důchodců s vyššími příjmy je protiústavní
Elektronická evidence tržeb – aktuality a vybrané
situace

Daňové a právní novinky – září 2016

Směrnice OECD k výkaznictví podle jednotlivých zemí

Nepřímé daně
•
•
•
•

Změna v celních kontrolách po propuštění zboží
Intrastat - změny ve vykazování
Novela zákona o DPH
Rozhodnutí SDEU v případu C-322/15 Giuseppe
Astoneo

Ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Směrnice OECD k výkaznictví podle jednotlivých zemí
Vyhlášení novely daně z nabytí nemovitých věcí
Prokázání příjmů a prohlášení o majetku
Podávání žádostí na Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Ohlašovací povinnost vůči Úřadu práce
Změna pracovního zařazení cizince
Naplněná kapacita projektu Fast Track
Zvláštní režim pro zaměstnance z Ukrajiny
Nová pravidla pro předávání osobních údajů z EU
do USA vešla v účinnost

Mezinárodní zdanění
• Novinky v oblasti iniciativy BEPS
• Ostatní daňové novinky

Příloha
• Daňové povinnosti – září 2016
• Daňové povinnosti – říjen 2016

Dne 29. června 2016 podnikla OECD
další krok ve své nepřetržité snaze zvýšit
transparentnost v oblasti mezinárodního
zdaňování a vydala Směrnici k implementaci výkaznictví podle jednotlivých zemí
(tzv. CbC reporting; country-by-country
reporting).
Země OECD a G20 se zavázaly zavést CbC
reporting tak, jak je stanoveno v akčním
kroku 13 iniciativy BEPS k dokumentaci
k převodním cenám. Státy se již shodly
na tom, že zavedení CbC reportingu je
klíčovou prioritou pro řešení rizik narušování daňových základů a přesouvání zisků
do jiných zemí, přičemž zpráva k akčnímu
kroku 13 doporučila zavést tento typ výkaznictví pro fiskální období od 1. ledna 2016.
K zavedení CbC reportingu se zavázalo
i několik zemí nespadajících pod OECD/
G20, včetně rozvojových zemí, protože si
uvědomují, jak může CbC reporting daňovým správám pomoci při prvotní indikaci
rizik spojených nejen s převodními cenami.

OECD se dále zavázala, že bude i nadále
podporovat konzistentní a rychlou implementaci CbC reportingu v dotčených
zemích. Nově vydaná Směrnice k implementaci CbC reportingu má tedy za cíl
zemím v tomto ohledu pomoci. Pokyny se
týkají především následujících oblastí:
• Přechodné možnosti u nadnárodních
společností, které činí podání v mateřské
jurisdikci na dobrovolné bázi
• Pokyny, jak CbC reporting uplatnit
u investičních fondů
• Pokyny, jak CbC reporting uplatnit u vybraných typů společností
• Dopad kolísání měnových kurzů
na schválenou hranici 750 mil. EUR, kdy
nadnárodním skupinám vzniká povinnost
podání

Kromě toho OECD přislíbila, že bude
poskytovat informace o specifických
aspektech zavádění CbC reportingu pro
konkrétní země, včetně termínů, kdy
vejdou v platnost příslušné lokální legislativy, prostupů při lokálních a náhradních
podáních a identifikace účinných dohod
o výměně CbC výkazů. Vzhledem k tomu,
že CbC reporting je jedním ze základních
standardů BEPS, bude jeho implementace
odborně sledována, aby bylo zajištěno,
že implementace do domácích právních
rámců jednotlivých zemí proběhne včas
a v souladu se zprávou o akčním kroku 13.
Více informací k tématu CbC reporting
naleznete pod následujícím odkazem
OECD: www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-reporting.htm.

17

Přímé daně
•
•
•
•

Daňové a právní novinky – září 2016

Pozor na pokyny k přiznání k dani z příjmu
Finanční úřady se zaměřují na životní pojištění
Zdanění důchodců s vyššími příjmy je protiústavní
Elektronická evidence tržeb – aktuality a vybrané
situace

Nepřímé daně
•
•
•
•

Změna v celních kontrolách po propuštění zboží
Intrastat - změny ve vykazování
Novela zákona o DPH
Rozhodnutí SDEU v případu C-322/15 Giuseppe
Astoneo

Ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Směrnice OECD k výkaznictví podle jednotlivých zemí
Vyhlášení novely daně z nabytí nemovitých věcí
Prokázání příjmů a prohlášení o majetku
Podávání žádostí na Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Ohlašovací povinnost vůči Úřadu práce
Změna pracovního zařazení cizince
Naplněná kapacita projektu Fast Track
Zvláštní režim pro zaměstnance z Ukrajiny
Nová pravidla pro předávání osobních údajů z EU
do USA vešla v účinnost

Mezinárodní zdanění
• Novinky v oblasti iniciativy BEPS
• Ostatní daňové novinky

Příloha
• Daňové povinnosti – září 2016
• Daňové povinnosti – říjen 2016

Nejdůležitější body pro Českou
republiku
Jako první krok v praktické implementaci
CbC podepsala Česká republika 27. ledna
2016 multilaterální dohodu o výměně
výkazů mezi jednotlivými zeměmi, kterou
v rámci iniciativy OECD zatím podepsalo
32 zemí. Podepsání mezinárodní dohody
dále předpokládá přijetí příslušné legislativy na lokální úrovni, které umožní českým
finančním úřadům požadovat CbC výkazy
od dotčených daňových poplatníků. Očekávané datum vydání těchto legislativních
opatření zatím nebylo stanoveno, české
finanční úřady však v minulosti naznačily,
že je plánují přijmout ještě v roce 2016.

Více se tomuto tématu budeme věnovat
v připravovaném webcastu dne 30. srpna.
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V pátek 5. srpna 2016 byla ve Sbírce zákonů
vyhlášena pod číslem 254/2016 novela
zákonného opatření Senátu o dani z nabytí
nemovitých věcí. Jelikož je její účinnost stanovena na první den třetího měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, novela
nabyde účinnosti dne 1. listopadu 2016.
Rozhodným dnem pro aplikaci novelizovaného znění zákonného opatření je okamžik
vzniku daňové povinnosti (tj. den nabytí
vlastnického práva k nemovité věci). Změny
obsažené v novele se tedy budou týkat až
případů, kdy k nabytí vlastnického práva
dojede od 1. listopadu 2016. K nabytí vlastnického práva u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí dochází v nejčastějších případech (převod na základě
kupní nebo směnné smlouvy) dnem, kdy
nastanou právní účinky vkladu do katastru
nemovitostí. V případě nemovitých věcí
do katastru nezapisovaných se jedná o den
nabytí účinnosti smlouvy.

Jak jsme Vás již informovali v předchozích
číslech dReportu, hlavní navrženou změnou je sjednocení osoby poplatníka daně
a to tak, že poplatníkem daně bude výlučně
jen nabyvatel nemovité věci. Současná
právní úprava stanovuje poplatníkem
převodce, dává však zúčastněným stranám
právo volby určit v kupní smlouvy poplatníkem nabyvatele. Oproti současnému stavu
dochází tedy 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. Zdaněno bude pouze úplatné nabytí
vlastnického práva (nebo podílu) k budově
dle katastrálního zákona.
Dochází také k osvobození od zdanění
v případě nabytí vlastnického práva
k nemovité věci územními samosprávnými
celky nebo dobrovolnými svazky obcí
do jejich majetku. V těchto situacích nemají
samosprávné územní celky a dobrovolné
svazky obcí povinnost daňové přiznání
podávat.
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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.
Dochází také k úpravě osvobození nových
jednotek. Nově bude osvobozeno první
úplatné nabytí nejen dokončené, ale také
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.
V souvislosti se vstupem novely v platnost zveřejnila Finanční správa na svých
stránkách Informace k novele zákonného
opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věci.
Více se tomuto tématu budeme věnovat
v připravovaném webcastu dne 30. srpna.
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Senát v současné době projednává změnu
zákona o daních z příjmů související
s prokazováním původu majetku. Podle
navrhovaných ustanovení bude moci
správce daně vyzvat poplatníka k prokázání
vzniku a původu příjmů a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění,
spotřebou nebo jiným vydáním v případě,
že má pochybnosti, zda přiznané příjmy
poplatníka odpovídají nárůstu jeho jmění
nebo spotřebě, a po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi příjmy
a nárůstem jmění nebo spotřebou přesahuje 7 mil. Kč.

Neprokáže-li poplatník ve stanovené lhůtě
skutečnosti požadované ve výzvě k prokázání příjmů, správce daně přistoupí ke stanovení daně podle pomůcek, tj. určí výši
příjmů, které by poplatník musel mít, aby
si „vydělal“ na nárůst jmění nebo spotřebu.
Daň se následně stanoví z rozdílu takto
určeného příjmu a příjmu přiznaného
poplatníkem. Poplatník bude mít navíc
povinnost uhradit penále ve výši 50 %
doměřené daně, případně 100 %, pokud
poplatník neposkytne správci daně součinnost.

Správce daně bude rovněž moci vyzvat
poplatníka k podání prohlášení o majetku,
pokud poplatník neprokáže skutečnosti
požadované ve výzvě k prokázání příjmů
a správce daně nemůže stav jmění získat
jiným způsobem, který by zároveň nebyl
pro správce daně obtížný, nebo pokud
hodnota majetku poplatníka po předběžném posouzení ze strany správce daně
přesáhne 10 mil. Kč.
Současně je projednávána i související
změna § 227 trestního zákoníku upravující
trest za odmítnutí povinnosti učinit prohlášení o svém majetku. Maximální hranice
pro trest odnětí svobody by se měla zvýšit
z dosavadního jednoho roku až na tři roky.
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V minulosti mohl cizinec při podání žádosti
o zaměstnaneckou kartu, krátkodobé
vízum nebo dlouhodobé vízum na Velvyslanectví České republiky v Bratislavě
(„velvyslanectví“) požádat o udělení
výjimky z osobní účasti. Z naší praxe je
zřejmé, že velvyslanectví těmto žádostem
v drtivé většině případů vyhovělo a výjimku
z osobní účasti cizinci udělilo. Nebylo tedy
nutné, aby cizinec cestoval do Bratislavy,
když mohl podat žádost o výše uvedená
pobytová oprávnění prostřednictvím svého
zmocněnce na základě plné moci.

Dle našich informací však není nově
možné velvyslanectví žádat o udělení
výjimky z osobní účasti při podání žádosti
o krátkodobé vízum, jelikož velvyslanectví
zavedlo povinné snímání biometrických
údajů cizince, především otisků prstů. Dále
je vyžadována osobní přítomnost cizince
i při podání žádosti o dlouhodobé vízum
za účelem podnikání, jelikož se cizinec
musí podrobit pohovoru, při kterém jej
není možné zastoupit. Možnost požádat o výjimku z osobní účasti v případě
podání žádosti o dlouhodobé vízum, vyjma
dlouhodobého víza za účelem podnikání,
a o zaměstnaneckou kartu se však vztahuje pouze na cizince některých státních
občanství. Z tohoto důvodu doporučujeme
informovat se přímo na velvyslanectví.

Velvyslanectví nás v této souvislosti informovalo, že má v plánu do budoucna zavést
povinnou osobní účast cizince při podání
jakékoli žádosti o pobytové oprávnění. Situaci pro Vás budeme i nadále monitorovat.

22

Přímé daně
•
•
•
•

Pozor na pokyny k přiznání k dani z příjmu
Finanční úřady se zaměřují na životní pojištění
Zdanění důchodců s vyššími příjmy je protiústavní
Elektronická evidence tržeb – aktuality a vybrané
situace

Daňové a právní novinky – září 2016

23

Ohlašovací povinnost vůči Úřadu práce

Nepřímé daně
•
•
•
•

Změna v celních kontrolách po propuštění zboží
Intrastat - změny ve vykazování
Novela zákona o DPH
Rozhodnutí SDEU v případu C-322/15 Giuseppe
Astoneo

Ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Směrnice OECD k výkaznictví podle jednotlivých zemí
Vyhlášení novely daně z nabytí nemovitých věcí
Prokázání příjmů a prohlášení o majetku
Podávání žádostí na Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Ohlašovací povinnost vůči Úřadu práce
Změna pracovního zařazení cizince
Naplněná kapacita projektu Fast Track
Zvláštní režim pro zaměstnance z Ukrajiny
Nová pravidla pro předávání osobních údajů z EU
do USA vešla v účinnost

Mezinárodní zdanění
• Novinky v oblasti iniciativy BEPS
• Ostatní daňové novinky

Příloha
• Daňové povinnosti – září 2016
• Daňové povinnosti – říjen 2016

Ustanovení § 87 odst. 1 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů („zákon o zaměstnanosti“), stanoví, že nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, rodinný
příslušník občana Evropské unie nebo
občana České republiky, cizinec s volným
přístupem na trh uvedený v § 98 písm. a)
až e), j) až r) zákona o zaměstnanosti, tedy
obecně cizinec s volným přístupem na trh
práce („cizinec“), je zaměstnavatel povinen
nejpozději v den jeho nástupu do práce
písemně informovat o této skutečnosti
příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.
Písemná informace musí přitom obsahovat
údaje, o nichž je zaměstnavatel povinen dle
§ 102 odst. 2 zákona o zaměstnanosti vést
evidenci, a tedy mimo jiné také druh práce,
místo výkonu práce a dobu, po kterou by

mělo být zaměstnání vykonáváno („údaje“).
Dle § 87 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je
zaměstnavatel dále povinen nahlásit každou změnu těchto údajů příslušné krajské
pobočce Úřadu práce, a to ve lhůtě 10 dní
od okamžiku, kdy k takové změně došlo,
případně od okamžiku, kdy se zaměstnavatel o takové změně dozvěděl.

práce manikérka spadá pod kód CZ-ISCO
51422 manikéři a pedikéři) nebo naopak
širší (např. druh práce dělník může odpovídat mimo jiné následujícím kódům CZISCO: 93122, 93123, 93130). Tato situace
má za následek nejistotu na straně zaměstnavatelů ohledně řádného plnění jejich
informační povinnosti vůči Úřadu práce.

Změna druhu práce cizince
Ministerstvo práce a sociálních věcí
(„ministerstvo“) standardně eviduje druh
práce ve formě údaje o příslušném kódu
CZ-ISCO, který ovšem v praxi nemusí vždy
korespondovat s druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě cizince. V praxi se
setkáme s případy, kdy je druh práce sjednaný pracovní smlouvou užší než profese
definovaná kódem CZ- ISCO (např. druh

Z nám dostupných informací vyplývá, že
zaměstnavatel má povinnost hlásit Úřadu
práce změny druhu práce cizince pouze
v případě, změní-li se druh práce cizince
takovým způsobem, že současně dojde
i ke změně kódu CZ-ISCO oproti kódu
CZ-ISCO uvedenému v původním oznámení
Úřadu práce o nástupu cizince do práce.
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Změna místa výkonu práce cizince
V případě místa výkonu práce pak může
v praxi docházet k takovým změnám,
které spočívají v pouhém zúžení původně
Úřadu práce nahlášeného místa výkonu
práce (např. z území celé České republiky na jednu obec), případně v pouhém
přesunu místa výkonu práce v rámci jedné
obce (např. v případě změny sídla zaměstnavatele v rámci jedné obce).

V této souvislosti se na základě získaných
informací domníváme, že zaměstnavatel
cizince je v rámci plnění své informační
povinnosti vůči Úřadu práce povinen hlásit
změny místa výkonu práce cizince oproti
místu výkonu práce uvedenému v původním oznámení Úřadu práce o nástupu
cizince do práce. Bylo-li tedy místo výkonu
práce nahlášeno Úřadu práce původně
jako obec a k přemístění místa výkonu
práce došlo pouze v rámci této obce, není
zaměstnavatel povinen změnu Úřadu
práce ohlásit.
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Ustanovení § 42g odst. 7 zákona č.
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(„zákon o pobytu cizinců“) stanoví, že
změna zaměstnavatele nebo pracovního
zařazení držitele zaměstnanecké karty
anebo zaměstnání cizince na další pracovní
pozici nebo u dalšího zaměstnavatele podléhá předchozímu souhlasu Ministerstva
vnitra („ministerstvo“).
Pojem „pracovní zařazení“ však právní
předpisy nijak blíže nedefinují. V souvislosti
s právní úpravou ohlašování a evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli
zaměstnanecké karty je dle našeho názoru
třeba pojem pracovního zařazení vykládat především ve vztahu k druhu práce.
Pracovní zařazení tak představuje funkční

a organizační zařazení zaměstnance
v rámci zaměstnavatele, přičemž se jedná
o pojem podřazený pojmu druh práce.
V praxi jsme však narazili na situace, kdy se
druh práce stanovený pracovní smlouvou
nezměnil, avšak i přesto nebylo postaveno
najisto, zda nedošlo ke změně pracovního
zařazení.
Z nám dostupných informací plyne, že
ministerstvo spojuje pojem změna pracovního zařazení se změnou kódu CZ-ISCO
v rámci klasifikace zaměstnání. Změní-li
se tedy pracovní zařazení cizince tak, že
dojde současně i ke změně příslušného
kódu CZ-ISCO, pro které mu byla udělena
zaměstnanecká karta, podléhá tato změna
předchozímu souhlasu ze strany ministerstva.

Pokud však dojde k takové změně pracovního zařazení zaměstnance, v jejímž
důsledku nedojde ke změně kódu CZ-ISCO,
nepodléhá tato změna předchozímu
souhlasu ministerstva. Bude tomu tak
například v případě, kdy cizinec pracuje pro
zaměstnavatele na pracovní pozici dělník,
přičemž v důsledku jednostranné změny
náplně práce zaměstnavatel rozšíří jeho
pracovní povinnosti o vedení a dohled nad
skupinou ostatních zaměstnanců pracujících u zaměstnavatele na pozici dělník, aniž
by došlo je změně druhu práce uvedeného
v pracovní smlouvě. V takovém případě
není cizinec povinen žádat o předchozí
souhlas se změnou pracovního zařazení.
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Kapacita projektu „Zrychlená procedura
pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány
zahraničních investorů” známého pod
označením Fast Track, jehož smyslem
je dosažení časových úspor v řízeních
o žádostech o pobytová oprávnění zahraničních zaměstnanců, byla v posledních
měsících naplněna. V tomto ohledu upozorňujeme, že vnitropodnikový přesun
zaměstnanců do společností usazených
v České republice může být časově nároč-

nější. Zatímco řízení o žádosti o pobytové
oprávnění podané prostřednictvím projektu Fast Track by nemělo přesáhnout
30 dnů, rozhodnutí o žádostech o pobytová oprávnění podávaných mimo projekt
Fast Track jsou vydávána v zákonných
lhůtách. V případě zaměstnanecké karty
tedy může řízení trvat 60 až 90 dnů. Dle
vyjádření gestora projektu, Ministerstva
průmyslu a obchodu, bude kapacita projektu Fast Track i nadále navyšována, avšak
pouze o přibližně 10 žádostí měsíčně.
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Dle nám dostupných informací přijímají
ode dne 1. srpna 2016 Asociace malých
a středních podniků a živnostníků České
republiky, Hospodářská komora České
republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České
republiky, Svaz průmyslu a dopravy České
republiky a CzechInvest („garanti“) žádosti
tuzemských zaměstnavatelů o zařazení
do Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny („Zvláštní
režim Ukrajina“).
Zvláštní režim Ukrajina je zaměřen na kvalifikované pracovníky z Ukrajiny, kteří zamýšlí
v České republice vykonávat pracovní
pozice zařazené do hlavních tříd 4 — 8
klasifikace CZ-ISCO v oblasti výroby, služeb
nebo veřejného sektoru. Zvláštní režim
Ukrajina je určený především pro technické
profese, přičemž pro vysoce kvalifikované

pracovníky je určený samostatný Pilotní
projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, o kterém
jsme Vás informovali již v minulosti.
O zařazení do Zvláštního režimu Ukrajina může jednoho z garantů požádat
především zaměstnavatel, který podniká
na území České republiky již minimálně
dva roky, je daňovým rezidentem v České
republice, je v České republice registrován jako plátce zdravotního a sociálního
pojištění, má vůči státu vyrovnané všechny
závazky a zaměstnal v období dvou let
předcházejícím podáním žádosti na území
České republiky alespoň 10 osob.
Bude-li tuzemský zaměstnavatel naplňovat
uvedené podmínky a zařadí-li jej jeden
z garantů do Zvláštního režimu Ukrajina,
bude následně příslušný cizinec osloven

přímo Generálním konzulátem České
republiky ve Lvově („konzulát“), který cizinci
nabídne nejbližší volný termín k podání
žádosti o zaměstnaneckou kartu. Žádost
o zaměstnaneckou kartu bude vyřízena
standardním způsobem a ve standardních
lhůtách v souladu se zákonem o pobytu
cizinců. V případě, že Ministerstvo vnitra
rozhodně o udělení zaměstnanecké karty,
vydá konzulát cizinci dlouhodobé vízum
za účelem převzetí zaměstnanecké karty.
Po příjezdu do České republiky se cizinec
do tří dnů dostaví na pracoviště Ministerstva vnitra za účelem sejmutí biometrických údajů. Na základě potvrzení o splnění
podmínek pro vydání zaměstnanecké
karty bude cizinec oprávněn začít pracovat a následně mu bude vydána samotná
zaměstnanecká karta.
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V reakci na zrušení rozhodnutí Safe Harbor
Soudním dvorem Evropské unie přijala dne
12. července 2016 Evropská komise novou
úpravu předávání osobních údajů z EU
do USA nazvanou „Štít EU-USA na ochranu
soukromí“ (EU-US Privacy Shield). EU-US
Privacy Shield zavádí přísnější pravidla
a přísnější dohled nad předáváním osobních údajů z EU do USA spolu s úpravou
podmínek pro přístup vlády USA k předávaným údajům.
Rozhodnutí Komise o přijetí EU-US Privacy
Shield bylo 12. července 2016 oznámeno
všem členským státům Evropské unie,
čímž se stalo pro členské státy EU závazné.
V USA bude rozhodnutí v nejbližších
dnech zveřejněno ve Federálním rejstříku.
Jakmile americké společnosti uvedou svá
pravidla pro předávání osobních údajů

do souladu s EU-US Privacy Shield, může
jim od 1. srpna 2016 Ministerstvo obchodu
Spojených států amerických udělit příslušné osvědčení.
První návrh EU-US Privacy Shield Komise
zveřejnila a předložila k připomínkám dne
29. února 2016. K původnímu znění se
vyjádřil kriticky evropský inspektor ochrany
údajů i evropské orgány pro ochranu osobních údajů a Evropský parlament, přičemž
Komise jejich připomínky promítla do přijatého znění EU-US Privacy Shield.
Změny oproti původnímu návrhu spočívaly
především v: (i) požadavku na smazání
osobních údajů, které dále neslouží účelu,
pro nějž byly zpracovávány; (ii) požadavku,
aby společnosti, které přistoupily na zásady
EU-US Privacy Shield zajistily stejnou

úroveň ochrany i u třetích stran zpracovávajících osobní údaje pro tyto společnosti;
(iii) zpřesnění podmínek dohledu amerických státních orgánů a záruk minimalizace
množství dat, ke kterým mají tyto orgány
přístup; (iv) upřesnění role a pravomocí
ombudsmana za zohlednění připomínek
ohledně jeho nezávislosti na amerických
státních orgánech.
Nová pravidla by měla subjektům údajů
z EU zaručit větší transparentnost předávání osobních údajů do USA a poskytnout
snadnější a levnější možnosti, jak se bránit
proti porušování pravidel předávání osobních údajů do USA. Občan členského státu
EU v takovém případě může podat stížnost
u národního dozorového orgánu (v případě
ČR u Úřadu pro ochranu osobních údajů),
který tuto stížnost předá příslušným ame-
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rickým úřadům (tj. Ministerstvo obchodu
Spojených států amerických, Federální
obchodní komise), případně může zvolit
arbitráž. Spory týkající se národní bezpečnosti bude řešit nezávislý ombudsman.
Pro USA znamená EU-US Privacy Shield
především přísnější pravidla týkající se
i přístupu americké vlády k předávaným
osobním údajům. Zavedení EU-US Privacy
Shield s sebou nese nové povinnosti, které
budou muset plnit americké společnosti

předávající osobní údaje občanů Evropské
unie do USA. Mezi takové povinnost patří
například povinnost zveřejnění pravidel
na ochranu soukromí na internetových
stránkách, povinnost odpovědět na stížnosti subjektů do 45 dnů nebo povinnost
každý rok potvrdit, že společnost splňuje
požadavky stanovené EU-US Privacy Shield. Stejně tak bude systém EU-US Privacy
Shield a jeho fungování každoročně kontrolován evropskými a americkými orgány.

Zdá se, že přijetím EU-US Privacy Shield
končí dosavadní nejistota ohledně předávání osobních údajů z EU do USA. Nicméně
obavy do budoucna zůstávají, neboť kritici
této nové koncepce tvrdí, že je více než
pravděpodobně, že bude zrušena Soudním
dvorem EU.
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OECD vydala diskuzní návrh k akčnímu
kroku 4 BEPS týkající se úroků v bankovním
a pojišťovnickém sektoru (odpočty úroků
a další finanční platby).

OECD vydala standardizovaný IT formát
pro výměnu daňových rozhodnutí (ETR –
exchange on tax rulings) mezi jednotlivými
jurisdikcemi, tzv. ETR XML Schema, včetně
souvisejících pokynů.

Belgie – Návrh zákona navrhuje zrušit současný režim odpisování příjmů z patentů,
přičemž by se uplatnila pětiletá přechodná
doba pro doběhnutí stávajícího režimu.
Zároveň má vláda v úmyslu zavést nový
režim, který by byl v souladu s modified
nexus approach, a který by byl uplatněn se
zpětnou platností od 1. července 2016.
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EU - Na jednání Econfinu dne 17. června
2016 byla Radou schválena tzv. „anti-BEPS“
směrnice EU proti vyhýbání se daňovým
povinnostem. Implementace do vnitrostátních právních řádů členských států EU by
měla proběhnout nejpozději do 31. prosince 2018 s účinností od 1. ledna 2019.
Slovinsko - Vláda navrhla změnu zákona
o dani z příjmů právnických osob, včetně
zvýšení sazby této daně z 17% na 19%.

Korea navrhuje od 1. ledna 2017 změny
pro daňovou legislativu, které se týkají mj.
uzavírání vzájemných dohod mezi jednotlivými jurisdikcemi, požadavků k povinné
dokumentaci, ztrát minulých let, vracení
srážkové daně a další.
Evropská komise vydala zprávu o ekonomickém výhledu. Stalo se tak v návaznosti
na referendum ve Velké Británii, při němž
padlo rozhodnutí opustit Evropskou unii
(tzv. „Brexit“).

Lucembursko přijalo reformu daně
z příjmů právnických osob, která zahrnuje
snížení standardní sazby daně z příjmů
právnických osob z 21% na 19% v roce
2017 a na 18% v roce 2018.

Přímé daně
•
•
•
•

Pozor na pokyny k přiznání k dani z příjmu
Finanční úřady se zaměřují na životní pojištění
Zdanění důchodců s vyššími příjmy je protiústavní
Elektronická evidence tržeb – aktuality a vybrané
situace

Nepřímé daně
•
•
•
•

Změna v celních kontrolách po propuštění zboží
Intrastat - změny ve vykazování
Novela zákona o DPH
Rozhodnutí SDEU v případu C-322/15 Giuseppe
Astoneo

Ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daňové a právní novinky – září 2016

Daňové povinnosti – září 2016
pátek 9.

spotřební daň

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

středa 14.

intrastat

• podání výkazů pro intrastat za srpen 2016, papírová forma

čtvrtek 15.

daň z příjmů

• čtvrtletní záloha na daň

pátek 16.

intrastat

• podání výkazů pro intrastat za srpen 2016, elektronická forma

úterý 20.

daň z příjmů

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

pondělí 26.

daň z přidané hodnoty

• daňové přiznání a daň za srpen 2016
• souhrnné hlášení za srpen 2016

Směrnice OECD k výkaznictví podle jednotlivých zemí
Vyhlášení novely daně z nabytí nemovitých věcí
Prokázání příjmů a prohlášení o majetku
Podávání žádostí na Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Ohlašovací povinnost vůči Úřadu práce
Změna pracovního zařazení cizince
Naplněná kapacita projektu Fast Track
Zvláštní režim pro zaměstnance z Ukrajiny
Nová pravidla pro předávání osobních údajů z EU
do USA vešla v účinnost

Mezinárodní zdanění
• Novinky v oblasti iniciativy BEPS
• Ostatní daňové novinky

Příloha
• Daňové povinnosti – září 2016
• Daňové povinnosti – říjen 2016

• kontrolní hlášení za srpen 2016
energetické daně

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

spotřební daň

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

pátek 30.

daň z přidané hodnoty

• poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného
členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH

daň z příjmů

• odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016
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Přímé daně
•
•
•
•

Pozor na pokyny k přiznání k dani z příjmu
Finanční úřady se zaměřují na životní pojištění
Zdanění důchodců s vyššími příjmy je protiústavní
Elektronická evidence tržeb – aktuality a vybrané
situace

Nepřímé daně
•
•
•
•

Změna v celních kontrolách po propuštění zboží
Intrastat - změny ve vykazování
Novela zákona o DPH
Rozhodnutí SDEU v případu C-322/15 Giuseppe
Astoneo

Daňové a právní novinky – září 2016

Daňové povinnosti – říjen 2016
pondělí 10.

spotřební daň

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

pátek 14.

intrastat

• podání výkazů pro intrastat za září 2016, papírová forma

pondělí 17.

daň silniční

• záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016

úterý 18.

intrastat

• podání výkazů pro intrastat za září 2016, elektronická forma

čtvrtek 20.

daň z přidané hodnoty

• daňové přiznání a daň k MOSS

daň z příjmů

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

odvod z loterií a jiných
podobných her

• podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy
za 3. čtvrtletí 2016

daň z přidané hodnoty

• daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2016

Ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Směrnice OECD k výkaznictví podle jednotlivých zemí
Vyhlášení novely daně z nabytí nemovitých věcí
Prokázání příjmů a prohlášení o majetku
Podávání žádostí na Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Ohlašovací povinnost vůči Úřadu práce
Změna pracovního zařazení cizince
Naplněná kapacita projektu Fast Track
Zvláštní režim pro zaměstnance z Ukrajiny
Nová pravidla pro předávání osobních údajů z EU
do USA vešla v účinnost

úterý 25.

• souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016
• kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2016

Mezinárodní zdanění

energetické daně

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

spotřební daň

• splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
• daňové přiznání za září 2016
• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)

• Novinky v oblasti iniciativy BEPS
• Ostatní daňové novinky

Příloha
• Daňové povinnosti – září 2016
• Daňové povinnosti – říjen 2016

pondělí 31.

daň z přidané hodnoty

• poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH,
která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo
změnu skupinové registrace

daň z příjmů

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

33

Přímé daně
•
•
•
•

Pozor na pokyny k přiznání k dani z příjmu
Finanční úřady se zaměřují na životní pojištění
Zdanění důchodců s vyššími příjmy je protiústavní
Elektronická evidence tržeb – aktuality a vybrané
situace
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Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní
osobou z daňového oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků:

Nepřímé daně
•
•
•
•

Změna v celních kontrolách po propuštění zboží
Intrastat - změny ve vykazování
Novela zákona o DPH
Rozhodnutí SDEU v případu C-322/15 Giuseppe
Astoneo

Ostatní
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Směrnice OECD k výkaznictví podle jednotlivých zemí
Vyhlášení novely daně z nabytí nemovitých věcí
Prokázání příjmů a prohlášení o majetku
Podávání žádostí na Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Ohlašovací povinnost vůči Úřadu práce
Změna pracovního zařazení cizince
Naplněná kapacita projektu Fast Track
Zvláštní režim pro zaměstnance z Ukrajiny
Nová pravidla pro předávání osobních údajů z EU
do USA vešla v účinnost
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