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Nepodceňte přípravu, některým podnikatelům zbývá do povinné registrace už jen
9 týdnů.
Víte o tom, že podnikatelé v ubytovacích službách budou muset přejít
na elektronickou evidenci tržeb už
od 1. prosince 2016? Tato nová povinnost postupně zasáhne do procesů
a pokladních systémů skoro všech
podnikatelů v ČR. Připravte se na elektronickou evidence tržeb včas.
Podívejte se na aktuální vývoj okolo
EET, přihlaste se na semináře:
• 31. srpna byl na www.etrzby.cz zveřejněn slibovaný Metodický pokyn k aplikaci
zákona o evidenci tržeb, který vysvětluje
některé nejasné oblasti týkající se EET.
Metodický pokyn se blíže věnuje otázkám
zastupování, zálohám, storno platbám
a opravám, zastupování v rámci EET, platbám spropitného a rovněž uvádí i některé
příklady z praxe.

• Od 1. září mohou poplatníci žádat o autentizační údaje k evidenci tržeb, a to buď
každý poplatník sám, nebo prostřednictvím zástupce. Ten ale musí mít současně
od poplatníka oprávnění k převzetí autentizačních údajů, které získá na základě
zmocnění, jehož rozsah stanovuje
Metodický pokyn. Žádost o autentizační
údaje lze podat buď elektronicky prostřednictvím Daňového portálu EPO,
nebo osobně na kterémkoli územním
pracovišti finančního úřadu. Při žádosti
přes datovou schránku získá podnikatel
autentizační údaje přibližně do jednoho
týdne po podání žádosti. Pokud by tyto
údaje v uvedeném termínu nedorazily,
je třeba kontaktovat příslušné územní
pracoviště finančního úřadu. Při osobní
žádosti budou vydány okamžitě.
• 16. – 17. září se v Brně uskuteční konference na téma „Evidence tržeb v praxi“
pořádaná Ministerstvem financí, Finanční
správou ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. Na konferenci by měly

zaznít nejnovější informace a praktické
rady pro podnikatele, a rovněž by zde
měly po celou dobu probíhat představení
a ukázky firem poskytujících pokladní
systémy a zařízení pro evidenci tržeb.
• 18. října Deloitte pořádá pracovní
snídani na téma „Jste připraveni na elektronickou evidenci tržeb?“ Přihlaste
se a získejte základní informace o EET
i rady, jak se na novou povinnost připravit po technické stránce. Vaše konkrétní
dotazy pak zodpoví metodička z Generálního finančního ředitelství.
Potřebujete získat více informací
o EET a konkrétních dopadech na vaši
společnost? Zajímá vás, jak nová
povinnost ovlivní vaši firmu? Chcete
poradit s technickou stránkou?
Přihlaste se na náš seminář, který
připravujeme na míru potřebám konkrétní společnosti, nechte si poradit
z daňového, technologického i procesního hlediska.
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Finanční správa bude moci požadovat, aby poplatník doložil zdanění
svých příjmů i do minulosti, pokud
jeho nárůst majetku bude dle uvážení
správce daně přesahovat příjmy o více
než 5 milionů korun.
Již jen podpis prezidenta zbývá k tomu,
aby nabyl účinnosti zákon o prokazování
původu majetku. Díky němu dostane
Finanční správa do ruky silný nástroj k prověřování příjmů poplatníků a jejich zdanění.
Zákon totiž umožňuje, aby správce daně,
tedy běžný úředník na finančním úřadě,
posuzoval, zda nárůst majetku poplatníka
nepřesahuje významným způsobem jeho
zdaňované příjmy a spotřebu.
Přesáhne-li tento nárůst dle uvážení
správce daně 5 milionů korun, bude moci
finanční úřad vyzvat poplatníka, aby prokázal, že jeho příjmy, z nichž byl tento nárůst
majetku financován, řádně zdanil. Na výzvu
správce daně bude muset poplatník sám
podat ještě prohlášení o majetku, pokud

správce daně po předběžném posouzení
dojde k závěru, že souhrnná hodnota
majetku, který by měl poplatník v prohlášení uvést, překračuje 10 milionů korun,
je-li pro správce daně „nepoměrně obtížné“
získat informace o poplatníkově majetku
jiným způsobem a poplatník neprokáže
skutečnosti požadované správcem daně
ve výzvě k prokázání příjmů.
Příjmy je nutné prokázat i za období,
kdy se evidence nevedla
Prokazování příjmů přitom může jít hluboko
do minulosti, kdy žádná povinnost evidence příjmů a jejich zdanění neexistovala
a poplatníci tak ani neměli důvod uchovávat
doklady k nabytí příjmů či majetku. Zákon
navíc ponechává veškeré posouzení pouze
na správci daně, bez jakýchkoliv mantinelů
nebo přesnějších instrukcí. Nejsou stanoveny ani žádné požadavky na formální
zdůvodnění nebo schválení názoru správce
daně, může proto dojít ke snadnému
zneužití tohoto nástroje. V zákoně zůstalo
i mnoho legislativních vad, například nejas-

nosti ohledně oceňování nárůstu majetku.
Velmi sporné také je, jakým způsobem
bude poplatník prokazovat osobní spotřebu
a jiná vydání i nabytí příjmů dávno před
účinností zákona, a mnohdy za období,
která jsou již z pohledu možnosti vyměřit
daň již promlčena.
Finanční sankce i hrozba trestního
stíhání
Dojde-li správce daně k závěru, že poplatník ve stanovené lhůtě neprokázal, že jeho
správcem daně namítaný nárůst majetku
byl financován z řádně zdaněných příjmů,
přistoupí správce daně ke stanovení daně
následovně: Nejprve určí výši příjmů, které
by poplatník musel mít, aby si „vydělal“
na nárůst jmění nebo spotřebu, a následně
vypočte z tohoto domnělého příjmu daň.
Navíc bude poplatníkovi vyměřeno penále
ve výši 50 % doměřené daně, či dokonce
100 %, pokud poplatník neposkytne správci
daně součinnost.

Přímé daně
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Nepřímé daně

Poplatníci, kteří odmítnou učinit prohlášení
o svém majetku, se navíc vystaví hrozbě
trestního stíhání, se sazbou odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Náhrada mzdy v nemoci, kterou
zaměstnancům vyplácí zaměstnavatel, bude nadále poskytována až
od 4. dne pracovní neschopnosti.

neschopnosti. Toto opatření bylo zavedeno od roku 2009, s cílem omezit snahu
zneužívání pracovní neschopnosti a snížit
související náklady zaměstnavatelů.

Poslanecká sněmovna zamítla návrh
skupiny poslanců na zrušení tzv. karenční
doby, tj. odkladu poskytování náhrady
mzdy při pracovní neschopnosti. Podle
návrhu by zaměstnavatel musel hradit
zaměstnancům v pracovní neschopnosti náhradu mzdy již od prvního a až
do 14. kalendářního dne nemoci.

Během diskuze o předkládaném návrhu
bylo zmíněno, že by zaměstnavatelé měli
negativní dopady krátkodobé pracovní
neschopnosti zmírňovat například pomocí
tzv. „sick days“, tedy prakticky dnů volna
navíc pro případ, kdy se zaměstnanec
necítí zdráv, ale nemoc není tak závažná,
aby vyhledal lékaře.

Zamítnutím návrhu tak zůstává zachován
současný stav, díky němuž zaměstnavatel
za prvních neodpracovaných 24 hodin
(prakticky tři pracovní dny) zaměstnanci
žádnou náhradu neposkytuje (s výjimkou pracovní neschopnosti následkem
úrazu či nemoci z povolání). Zaměstnanec
po tuto dobu nedostává ani nemocenské
– to vyplácí správa sociálního zabezpečení až od 15. kalendářního dne pracovní

Víte, že řada zaměstnavatelů
benefit „sick day“ poskytuje dobrovolně? O jeho povinném zavedení
se uvažovalo už při přípravě novely
zákoníku práce, která by měla
nabýt účinnosti 1. dubna 2017.
Konečné znění této novely ale ještě
není známo, o dalším vývoji vás
budeme včas informovat.
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Víte, že zákon o prokazování
původu majetku je zaměřen
pouze na fyzické osoby, nicméně
kvůli povinnosti doložit příjmy
nebo jejich spotřebování se může
dotknout i osob právnických? Lze
očekávat, že možnosti dané tímto
zákonem budou finanční správou využívány v kontextu celkové
atmosféry „boje proti daňovým
únikům“, která je patrná i ze zavedení kontrolního hlášení, připravované elektronické evidence tržeb
a zvýšené aktivity finančních úřadů
v oblasti převodních cen. Poslechněte si více k tomuto tématu
na našem webcastu.
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Žijeme v období globalizace, které
umožňuje velkou flexibilitu v pracovní
oblasti - práci z různých destinací pro
jednoho zaměstnavatele, práci pro více
zaměstnavatelů současně nebo práci
z domova v jiném státě než je stát, kde
má sídlo legální zaměstnavatel.
Flexibilita na pracovním trhu je spojena
nejen s vývojem informačních technologií,
ale v současnosti si ji vyžaduje i skutečnost, že společnosti mají často nedostatek
zájemců o pracovní pozice, které potřebují
obsadit, aby naplnily své hospodářské strategie. Zároveň se zaměstnavatelé snaží slučovat různé funkce, aktivity či organizační
struktury společností v rámci skupiny, trhu
nebo odvětví, často například se záměrem
šetření nákladů a zlepšení efektivity rozhodování.

V této souvislosti se nabízí otázka, jestli
spolu se všemi potenciálními výhodami,
které mezinárodní mobilita zaměstnanců
nabízí, jsou zaměstnavateli a zaměstnanci
správně vyhodnoceny i možné dopady
do oblastí jako je zdanění fyzických a právnických osob, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, pracovní právo a s tím
související cestovní náhrady, imigrační
záležitosti, sdílení nákladů, převodní ceny
a podobně. Každý zaměstnavatel může mít
pravidla nastavená jinak, a proto je nutné
vždy posoudit, zda jsou v konkrétní situaci splněny požadavky vyplývající jednak
z legislativy státu sídla právního zaměstnavatele a zároveň států, kde je ekonomická
činnost zaměstnanců fakticky vykonávána.
Vzhledem ke koordinaci pravidel vysílání
zaměstnanců v Evropské unii (Státy EU
zavádí povinnost pro vysílající a přijímající

zaměstnavatele nahlašovat činnost svých
zaměstnanců na příslušných úřadech),
bude pro úřady v jednotlivých zemích mnohem jednodušší kontrolovat správný výběr
daní, pojistného na sociální zabezpečení
a dodržování dalších pravidel dle příslušných zákonů.

Naše doporučení: V případě přeshraničních aktivit zaměstnanců
situaci pečlivě analyzujte a naplánujte tak, aby byly zohledněny
všechny dopady z hlediska administrativy, financí, daní, personální
agendy atd. Poslechněte si více
k tomuto tématu na našem
webcastu.

Přímé daně
• Jste připraveni na elektronickou
evidenci tržeb?
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Režim přenesení daňové povinnosti
opět rozšířen
Na základě vládního nařízení se od 1. října
2016 bude nově aplikovat při poskytnutí
vybraných telekomunikačních služeb
režim přenesené daňové povinnosti. Tento
režim se nicméně nebude týkat poskytnutí těchto služeb koncovým zákazníkům,
v jejich případě bude nadále uplatňován
standardní režim DPH. Samotný text
nařízení může vyvolávat určité nejasnosti, proto v současné době připravuje
Generální finanční ředitelství pokyn, který
jednoznačněji vymezuje služby, na něž se
nově režim přenesené daňové povinnosti
bude vztahovat.

Informace Finanční správy ke změně
místní příslušnosti
Připomínáme, že u plátců, kteří nejsou
v České republice usazeni, v současné době
dochází na základě platného zákona o DPH
ke změně místní příslušnosti na Finanční
úřad pro Moravskoslezský kraj. Finanční
správa k tomuto tématu v uplynulém týdnu
vydala stručnou informaci. V ní vysvětluje
důvody tohoto kroku a časový harmonogram změn a vyjadřuje své přesvědčení, že
nová místní příslušnost by neměla způsobit
zvýšení administrativních nákladů ze strany
daňových subjektů, jelikož komunikace
daňových subjektů nebo jejich zástupců
probíhá se správcem daně převážně
elektronickou formou. V případě, že budete
mít se změnou místní příslušnosti jakékoli
problémy, neváhejte se na nás obrátit.

Novela zákona o DPH účinná od ledna
2017
Novela zákona o DPH, která by měla
být účinná od ledna 2017, byla zařazena
na probíhající jednání schůze Poslanecké
sněmovny. Je tak stále reálné, že do konce
roku 2016 projde novela celým nezbytným
legislativním procesem. Mimo jiné by se
tak plátci DPH měli setkat se změnami
ve fungování společností (dříve „sdružení“),
s novými povinnostmi, pokud jsou leasingovými nájemci, a také s dalším rozšířením
režimu přenesené daňové povinnosti
na další typy plnění. Je pravděpodobné, že
daná novela bude ještě doplněna dalšími
pozměňovacími návrhy.
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Daňové plánování?
Ano, ale opatrně

Zjednodušení procesu: Všechny údaje na jednom místě, odpověď ČNB
do 24 hodin
Přijetím zákona o centrální evidenci účtů
se nemění ani podmínky, za jakých mohou
státní orgány získat informace o klientech
úvěrových institucí, ani rozsah údajů, které
mohou získat. Účelem zákona je pouze
náprava stávajícího stavu, kdy jsou státní
orgány nuceny se na údaje o klientech
dotazovat každé úvěrové instituce zvlášť.
Po zavedení centrální evidence účtů budou
všechny údaje dostupné státním orgánům
na jednom místě a na základě jednoho
dotazu, který navíc bude muset Česká
národní banka vyřídit do 24 hodin.

Příjmy veřejných rozpočtů ohrožují kromě daňových podvodů také
postupy souhrnně označované jako
agresivní daňové plánování. Jejich
důsledkem je přelévání zisků ze státu
zdroje do zemí s daňově příznivějším
režimem. Stát, jehož infrastruktura
byla využita k dosažení příjmů, tak
často přichází zkrátka.

Celý tento článek naleznete v právních
novinkách z října 2016.
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EU rozhodla, že Irsko poskytlo společnosti Apple státní podporu
Na základě šetření, které bylo zahájeno
v červnu 2014, došla Evropská komise
k závěru, že na základě dvou daňových
rozhodnutí, která irská vláda společnosti
Apple vydala se „významně snížily daně,
které společnost Apple v Irsku platí. Tím
společnost Apple získala daňovou výhodu
ve výši 13 miliard eur. Irská vláda se hodlá
proti rozhodnutí komise odvolat. Podobný
záměr ohlásila i společnost Apple.
Soudní dvůr Evropské unie má určit, jak
interpretovat pojem „skutečný vlastník“ v kontextu evropských směrnic
Dánsko předložilo Soudnímu dvoru Evropské unie šest případů s žádostí o interpretaci pojmu „skutečný vlastník“ (beneficial
ownership) – jak ve směrnici o zdaňování
úroků a licenčních poplatků, tak v kontextu
směrnice o společném systému zdanění
mateřských a dceřiných společností.

Soudní dvůr Evropské unie se má vyjádřit k francouzské přirážce ke srážkové dani u dividend
Soudní dvůr Evropské unie má předběžně
stanovit, zda je 3% přirážka ke srážkové
dani v souladu se směrnicí o společném
systému zdanění mateřských a dceřiných
společností.
Indie oznámila zavedení zrychleného
postupu pro získání identifikačního
čísla PAN
Indická centrální komise pro přímé daně
zavedla zrychlený postup pro získání identifikačního čísla PAN, které musejí mít všichni
daňoví nerezidenti, jejichž zdroj příjmů se
nachází v Indii.
Lucembursko přijalo zákon o automatické výměně informací k předběžným
daňovým rozhodnutím
Lucembursko přijalo zákon, kterým implementuje směrnici Evropské unie o auto-

matické výměně informací k předběžným
daňovým rozhodnutím (tax rulings).
Nizozemsko předložilo návrh na rozšíření režimu daňové skupiny i na sesterské společnosti
Navrhované změny sjednotí pravidla pro
odečítání úroků z akvizičních úvěrů s judikaturou EU.
V Polsku vstoupila v platnost obecná
pravidla proti zneužívání daňových
systémů a pravidla proti zneužívání
systému daně z přidané hodnoty
Dne 15. července 2016 vstoupila v platnost
obecná pravidla proti zneužívání daňových
systémů, jež mají zabránit využívání uměle
vytvořených právních uspořádání a zneužívání systému daně z přidané hodnoty.

Přímé daně
• Jste připraveni na elektronickou
evidenci tržeb?

Daňové a právní novinky – říjen 2016

Daňové povinnosti – říjen 2016

• Poslanci schválili zákon
o prokazování původu majetku
• Nemoc? První tři dny stále bez příjmů
• Daňové a další dopady přeshraničních
aktivit fyzických osob

Nepřímé daně
• Krátce

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
• Zákon o centrální evidenci účtů
je na světě

úterý 25.

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

Mezinárodní zdanění
• Daňové plánování? Ano, ale opatrně

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)

• Krátce

• daňové přiznání za září 2016

Příloha

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

• Daňové povinnosti – říjen 2016
• Daňové povinnosti – listopad 2016
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Přímé daně
• Jste připraveni na elektronickou
evidenci tržeb?

Daňové a právní novinky – říjen 2016

Daňové povinnosti – listopad 2016

• Poslanci schválili zákon
o prokazování původu majetku
• Nemoc? První tři dny stále bez příjmů
• Daňové a další dopady přeshraničních
aktivit fyzických osob

Nepřímé daně
• Krátce

Ostatní

středa 9.

spotřební daň

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

pondělí 14.

intrastat

• podání výkazů pro intrastat za říjen 2016, papírová forma

středa 16.

intrastat

• podání výkazů pro intrastat za říjen 2016, elektronická forma

pondělí 21.

daň z příjmů

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

čtvrtek 24.

spotřební daň

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

pátek 25.

daň z přidané hodnoty

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

• Zákon o centrální evidenci účtů
je na světě

• kontrolní hlášení za říjen 2016

Mezinárodní zdanění
• Daňové plánování? Ano, ale opatrně
• Krátce

Příloha
• Daňové povinnosti – říjen 2016
• Daňové povinnosti – listopad 2016

energetické daně

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

spotřební daň

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

středa 30.

daň z nemovitých věcí

• splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

• odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016
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Přímé daně
• Jste připraveni na elektronickou
evidenci tržeb?
• Poslanci schválili zákon
o prokazování původu majetku
• Nemoc? První tři dny stále bez příjmů
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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:

• Daňové a další dopady přeshraničních
aktivit fyzických osob

Nepřímé daně
• Krátce

Přímé daně
Jaroslav Škvrna
Zbyněk Brtinský
Miroslav Svoboda
Marek Romancov
LaDana Edwards
Tomas Seidl

jskvrna@deloitteCE.com
zbrtinsky@deloitteCE.com
msvoboda@deloitteCE.com
mromancov@deloitteCE.com
ledwards@deloitteCE.com
tseidl@deloitteCE.com

Nepřímé daně
Adham Hafoudh
Radka Mašková

ahafoudh@deloitteCE.com
rmaskova@deloitteCE.com

Kontrolní hlášení
Jaroslav Beneš

jbenes@deloitteCE.com

Ostatní
• Zákon o centrální evidenci účtů
je na světě

Mezinárodní zdanění

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

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

• Daňové plánování? Ano, ale opatrně
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Příloha
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