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Novela ZDP v Poslanecké sněmovně
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Do druhého čtení v Poslanecké sněmovně
míří novela zákona o daních z příjmu
(ZDP), která byla připravovaná původně již
s účinností pro rok 2017. Nicméně již nyní
je zřejmé, že zákon bude schválen až v dalším roce, a tudíž bude v rámci (jednoho z)
pozměňovacích návrhů posunuta změna
účinnosti, s největší pravděpodobností
na 1. dubna 2017.
Mezi hlavní změny připravované
novely ZDP patří:
Daňové zvýhodnění na druhé, třetí
a každé další dítě
Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé
vyživované dítě na 19 404 Kč ročně
a na třetí a každé další dítě na 24 204 Kč
ročně.

Zajištění daňové neutrality u svěřeneckých fondů a rodinných fundací
a odstranění dvojího zdanění příjmů
při výplatě podílů na zisku
Mělo by dojít k rozšíření ustanovení § 19
odst. 3 písm. b) ZDP vymezujícího mateřskou společnost pro účely zákona o daních
z příjmů o svěřenecký fond a rodinnou
fundaci. Výplaty podílů na zisku z obchodní
korporace svěřeneckému fondu či rodinné
fundaci, do nichž byla obchodní korporace
vyčleněna, budou osvobozeny od srážkové
daně, pokud do svěřeneckého fondu či
rodinné fundace bude vyčleněn alespoň
10% podíl na obchodní korporaci na dobu
alespoň 12 měsíců = shodný daňový režim
jako mají běžné obchodní korporace.
Finanční leasing
Dochází k upřesnění pojmů – finanční
leasing se nově týká jen odepisovatelného
hmotného majetku (§ 21d ZDP).

Daňová uznatelnost exekučních
nákladů (zrušení § 24/2/zs ZDP)
Dle důvodové zprávy bude mít zrušení
uvedeného ustanovení ohledně daňové
uznatelnosti exekučních nákladů u věřitele
za následek, že i jiné osoby než věřitel si je
budou moci zahrnout do daňově uznatelných nákladů (současná úprava výslovně
umožňovala jejich uplatnění pouze u věřitele).
Technické zhodnocení u nevlastníka
(§ 28/7 ZDP)
Nově by mělo být umožněno daňově odepisovat technické zhodnocení na poskytnutém majetku od vlastníka bez ohledu
na právní důvod poskytnutí tohoto majetku
(v současné době může technické zhodnocení odepisovat jen nájemce a tuto možnost nemá např. podnájemce nebo osoba,
která má majetek poskytnut na základě
smlouvy o výpůjčce).
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Odpisování při spoluvlastnictví
(§ 30c ZDP)
Při zvýšení spoluvlastnického podílu
u poplatníka se slučuje nově nabývaný
spoluvlastnický podíl s dosavadním
spoluvlastnickým podílem a poplatník
pokračuje ve způsobu odpisování dosavadního hmotného majetku ze změněné
vstupní ceny. Pokud dochází ke zvýšení
spoluvlastnického podílu způsoby uvedenými v § 30 odst. 10 ZDP, lze odpisy
uplatnit jen do výše součtu zůstatkových
cen. Do úhrnu zůstatkových cen se přitom nezahrnuje zůstatková cena majetku
u spoluvlastnického podílu, který byl vyloučen z odpisování.
Odpisování nehmotného majetku
Doba odepisování nehmotného majetku
bude stanovena nově jako minimální, a to
nejméně na 18, 36 a 72 měsíců.

Likvidace související s novou výstavbou (§ 29 ZDP)
V případě stavebního díla odpisovaného,
které je likvidováno v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho
technickým zhodnocením, je součástí
vstupní ceny nového stavebního díla
daňová zůstatková cena likvidovaného
stavebního díla namísto účetní zůstatkové
ceny.
Srážkové daně
Novela vychází vstříc poplatníkům (zejména
českým nerezidentům) a v zásadě pro
většinu poplatníků prodlužuje v případě
pochyb ohledně správnosti sražené daně
možnost požádat plátce daně o vysvětlení
ve lhůtě dvou let ode dne sražení daně.
Současná úprava založená na subjektivním přístupu předpokládající tento postup
v časovém rozmezí šedesáti dnů ode
dne, kdy se poplatník o výši sražené daně
dozvěděl, zůstane i po uplynutí nové objektivní dvouleté lhůty zachována.

Sjednocení podmínek doplňkového
penzijního spoření s úpravou soukromého životního pojištění – předložený
pozměňovací návrh
V reakci na zavedení možnosti výplat
odbytného z produktů doplňkového
penzijního spoření je v rámci novely ZDP
uvažováno o sjednocení podmínek pro
uplatňování zvýhodněného daňového
režimu u doplňkového penzijního spoření
se současnou úpravou soukromého životního pojištění. Jedná se o odejmutí daňové
podpory produktu a související dopady
(tj. dodanění uplatněných odpočtů apod.)
v případě, kdy dojde k výplatě částečného
odbytného. Zároveň však již byl předložen
poslanecký pozměňovací návrh, který apeluje na zrušení navrhované restrikce.
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V rámci druhého čtení tohoto
návrhu novely ZDP budou zřejmě
ještě předloženy další připomínky či
pozměňovací návrhy. Zatím se mluví
například o následujících návrzích:
Zdaňování nízkých příjmů ze závislé
činnosti
S cílem snížit administrativní zátěž poplatníků se uvažuje o změně způsobu zdaňování vymezených nízkých příjmů ze závislé
činnosti.
Úprava limitu pro uplatnění daňového
bonusu
Uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované dítě formou daňového bonusu by
bylo možné pouze v případě poplatníků,
kteří mají příjmy ze závislé činnosti a příjmy
ze samostatné činnosti (tzv. aktivní příjmy), z nichž se odvádí pojistné. Došlo by
k vypuštění možnosti splnit limit pro získání
daňového bonusu prostřednictvím příjmů
z kapitálového majetku a příjmů z nájmu

Sjednocení limitu daňově uznatelných
výdajů na tvorbu fondu kulturních
a sociálních potřeb a sociálního fondu
s limity tvorby těchto fondů
Upravilo by se ustanovení § 24 odst. 2
písm. zr) ZDP navázáním limitu daňové
uznatelnosti výdajů na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu
na procentuální výši limitu tvorby základního přídělu fondu kulturních a sociálních
potřeb a sociálního fondu. Základy uvedených limitů by zůstaly ve stávajícím stavu.
Daňové odpisy svěřeného majetku
u příspěvkových organizací
Tato změna by umožnila příspěvkovým
organizacím zřízených ÚSC uplatnit si
daňové odpisy u majetku, který jim byl
svěřen k hospodaření.

Snížení maximálních částek při užití
paušálních výdajů, daňové zvýhodnění
na vyživované dítě
Uvažuje se o snížení maximální možné
částky paušálních výdajů o polovinu
(výpočet maximální částky paušálních
výdajů z mezního příjmu 1 mil. Kč místo
dosavadních 2 mil. Kč). Toto omezení by
bylo kompenzováno zrušením omezení pro
možnost uplatnit slevu na druhého z manželů a daňové zvýhodnění na vyživované
dítě, pokud poplatník uplatňuje paušální
výdaje a dílčí základ daně, u kterých byly
uplatněny paušální výdaje vyšší než 50 %
celkového základu daně.
Daň stanovená paušální částkou
Jednalo by se o rozšíření možnosti využití
institutu daně stanovené paušální částkou, nově možné i v případě, kdy poplatník
má příjmy ze závislé činnosti a může svou
činnost dle § 7 vykonávat i pomocí zaměstnanců.

Přímé daně
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Změna metody
Mělo by dojít k upřesnění úprav základu
daně z titulu změny metody, tak aby k ovlivnění základu daně docházelo jen v tzv.
daňově relevantních situacích.
Nová možnost závazného posouzení
zisků alokovaných stálým provozovnám
Je uvažováno o rozšíření rozsahu stávajících institutů závazných posouzení také
ve vztahu k alokacím zisků stálým provozovnám daňových nerezidentů.
O vývoji novely a zejména o výsledné
podobě pozměňovacích návrhů Vás
budeme informovat v dalším vydání
dReportu.

Lucie Rytířová
+420 606 165 715
lrytirova@deloittece.com
Roman Ženatý
+420 737 235 540
rzenaty@deloittece.com
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V rámci listopadového dReportu jsme se
zaměřili na automatickou výměnu informací o účtech fyzických osob. Nicméně
předmětná regulace má poměrně zásadní
přesah také do sféry právnických osob
a majitelů těchto korporací:
•• Tak jako v případě fyzických osob finanční instituce (banky, vybrané pojišťovny a některé subjekty kolektivního
investování) budou muset také u klientů
právnických osob zjišťovat daňovou
rezidenci. Pravidla pak budou stanovena
odlišně pro stávající a nové klienty.
•• Pokud se právnická osoba bude kvalifikovat jako tzv. pasivní entita, bude nutné
identifikovat rovněž její skutečné majitele,
a to včetně údajů o jejich daňové rezidenci. Přičemž osoba skutečného majitele by
měla odpovídat definici tzv. AML legislativy.1
§ 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu (případně obdobě zahraniční legislativy)

1

Kdo jsou ony pasivní entity?
Jedná se o společnosti, u kterých alespoň
50 % z celkových výnosů tvoří výnosy
z finanční činnosti, nebo firmy, jejichž primárním účelem je vlastnictví podílů v jiných
společnostech, či dosahují více jak 50 %
celkových hrubých příjmů z položek tzv.
pasivního charakteru, tj. zejména dividend,
poskytnutých licencí nebo patentů, úroků
či nájemného (příp. kombinaci těchto
příjmů).

Co se správce daně dozví?
Finanční instituce budou správci daně
reportovat informace o kapitálových
příjmech, zůstatcích na účtech a příjmech
z prodeje finančních instrumentů každé
identifikované pasivní entity, která bude
daňovým nerezidentem daného státu.
Finanční správa se ale dále dozví i bližší
informace o jejím vlastníkovi (včetně
adresy, daňové rezidence či data a místa
narození).

Typickým příkladem pasivních entit tak
budou holdingové společnosti. Dále je
nutné uvažovat o společnostech, jejichž
primární činností je pronájem vlastních
nebo pronajatých nemovitostí, provozování
heren, kasin či sázkových kanceláří.

Jak to bude vypadat v praxi?
V praxi to znamená, že i když je zahraniční
právnická osoba vlastněná českým rezidentem, dozví se český finanční úřad informace o jejích účtech vedených v zahraničí,
příjmech včetně detailů o jejím skutečném
majiteli, a to i přesto, že se jedná o entitu,
která je zahraničním daňovým rezidentem. Obdobně to samozřejmě bude platit
i v zrcadlové situaci českých pasivních entit
vlastněných zahraničními rezidenty.
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Dále je potřeba se připravit také na nové
kroky českých i zahraničních finančních
institucí za účelem zjištění a prokázání
daňové rezidence dotyčných entit a jejich
vlastníků:
•• Důraz na poskytnutí většího rozsahu povinných informací bude kladen primárně
v případě nově zakládaných účtů. Obdobně se však přísnější požadavky dotknou
i již otevřených účtů, pokud hodnota
všech účtů entity u jedné finanční instituce přesáhla hodnotu 1 mil. USD.
•• Pro ostatní již otevřené účty entit se pak
bude vycházet z informací, které už mají
finanční instituce k dispozici, včetně údajů
o skutečných majitelích získaných pro
potřeby AML.
Jen pro úplnost dodáme, že výše uvedená
pravidla se vztahují již na informace relevantní pro rok 2016.

Poslechněte si více k tomuto tématu
na našem webcastu.
Štěpán Karas
+420 737 800 868
stkaras@deloitteCE.com

Alena Švecová
+420 724 749 867
alsvecova@deloittece.com
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V jednom ze svých posledních rozhodnutí
se Nejvyšší správní soud („NSS“) opět vrátil
ke koncepční otázce zohlednění principu
časového rozlišení v daních, a to v kontextu
rozdílného účetního zachycení.
Předmětná kauza (2 Afs 58/2015-78) řešila
otázku zohlednění historické daňové
bankovní rezervy, u které nedopatřením
nedošlo k jejímu zúčtování v předchozích
letech. Meritem sporu mezi správcem
daně a daňovým subjektem tak bylo, zda
je možné zdanit rozpuštění této položky
v případě, kdy související výnos byl
v účetnictví nedopatřením zohledněn až
v pozdějších obdobích. V řešené situaci již
nebylo možné zohlednit předmětné výnosy
prostřednictvím dodatečných daňových
přiznání (jednalo se o již prekludovaná
zdaňovací období). Soud přisvědčil argumentaci daňového subjektu, že princip
časového rozlišení by měl být v daňové

sféře vždy respektován a nelze jej automaticky ztotožňovat s účetním zohledněním
příslušné položky, k čemuž v dané kauze
v zásadě směřoval správce daně.

Štěpán Karas
+420 737 800 868
stkaras@deloitteCE.com

Tento rozsudek může být poměrně
významným pro dosavadní praxi, kdy jsme
se doposud setkávali spíše s velmi restriktivním výkladem daňové správy, která
tendovala k závěru, že v případě výnosů
(obecně) vztahujícím se k prekludovaným
obdobím (tj. nezdaněným položkám) je
nutné při zdanění vycházet z účetního
zachycení. Závěry Nejvyššího správního
soudu však tento přístup daňové správy
neaprobují a naopak poukazují na jeho
rozpor se smyslem a účelem prekluzivních
lhůt. Do základu daně by tak dle výkladu
soudu měly striktně vstupovat vždy jen
položky mající věcnou a časovou souvislost
s daným obdobím.

Alena Švecová
+420 724 749 867
alsvecova@deloittece.com

8

Přímé daně
• Novela ZDP v Poslanecké sněmovně
• Automatická výměna informací

Daňové novinky – prosinec 2016

9

Odčitatelná položka výzkumu a vývoje

• NSS opět potvrdil klíčovou roli akruálního
principu
• Odčitatelná položka výzkumu a vývoje
• Nový zákon o příjmových daních

Nepřímé daně
• Cost sharing u subjektů poskytujících
osvobozená plnění
• Krátce

Ostatní
• OP PIK vyhlásil 2. a 3. kolo výzev

Mezinárodní zdanění
• EU oprašuje návrhy společného konsolidovaného základu
• Krátce

Příloha
• Daňové povinnosti – prosinec 2016
• Daňové povinnosti – leden 2017

Uznatelnost nákladů na projekty
výzkumu a vývoje a potřebnost
vypracování znaleckého posudku
Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) se
opět vyjádřil ke kompetenci finančního
úřadu posoudit, zda se v konkrétních
případech jedná o výzkum a vývoj (dále jen
„VaV“), který splňuje podmínky pro uplatnění daňové odčitatelné položky.
Finanční úřad neuznal společnosti odčitatelnou položku na VaV jako položku snižující
základ daně s tím, že z předložených prvků
novosti a technické nejistoty (technické
zákonné požadavky na VaV) nevyplynula
žádná nová funkce vyvíjených modelů. Dle
finančního úřadu se tak jednalo o pouhé
zdokonalení dosavadních výrobků, které
společnost již vyráběla a prodávala, a nelze
je tedy podřadit pod činnosti VaV. Finanční
úřady často zastávají názor, že dokáží

posoudit také technickou stránku odpočtu
na podporu VaV a nemusí pro tento účel
ustanovovat znalce. Skutečnost, že nemají
technické vzdělání, podle finančních úředníků neznamená, že nejsou schopni danou
věc fundovaně posoudit.
NSS konstatoval, že bez dostatečné technické znalosti a dostatečného porozumění
technickým aspektům projektů VaV, se
finanční úřady nemohou vyjadřovat ke konkrétním technickým postupům a nemohou
ani spolehlivě vyvrátit závěry a důkazy společnosti o tom, že její projekty podmínky
definice VaV splňovaly. Pokud je třeba
projekty VaV hodnotit i z technického hlediska, přičemž finanční úřad nedisponuje
dostatečnou odborností, bude na místě
ustanovit znalce. V daném případě totiž
nelze tvrzení společnosti bez odborného
posouzení předkládaných údajů vyvrátit
a prokázat, že u výrobků v rámci projektů

VaV nebyl v daném případě přítomen
ocenitelný prvek novosti a že nebyly řešeny
technické nejistoty, které jsou třeba splnit
jako zákonný požadavek pro odčitatelnou
položku VaV.
NSS tak potvrdil svá předchozí rozhodnutí, podle nichž finanční úřady zpravidla
nedisponují dostatečnými technickými
znalostmi a nemohou spolehlivě posoudit,
zda se jedná o VaV. Vypracování znaleckého posudku tak umožní komplexně zjistit
a posoudit veškeré skutkové okolnosti spočívající v charakteru projektů VaV, včetně
jejich technické stránky (tj. přítomnosti
technické nejistoty a ocenitelného prvku
novosti).

Přímé daně
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„Znalecký posudek významně
zvyšuje daňovou jistotu klientů při
obhajobě způsobilých projektů pro
daňový odpočet, protože se jedná
o důkazní prostředek k potvrzení
výzkumně-vývojových činností.
Naše zkušenosti se znaleckými
posudky při finančních kontrolách
jsou pozitivní“, říká Luděk Hanáček, partner Deloitte a zástupce
znaleckého ústavu.

Blíže viz rozhodnutí
NSS č. j. 1 Afs 174/2016 – 38

Klára Klímová
+420 737 210 711
kklimova@deloittece.com

Kateřina Novotná
+420 607 934 070
knovotna@deloitteCE.com
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Ke konci roku se zákonodárci rozhodli zveřejnit první materiál k odbornou veřejností
netrpělivě očekávanému novému zákonu
upravujícímu příjmové daně nazvaný
Souhrn řešení inovace regulace zdanění
a zpojistnění příjmů.

potvrzující současný výklad, že by zdanitelným příjmem neměly být kapitálové
vklady.

Zatím se nejedná o konkretizované znění
jednotlivých paragrafů. Cílem materiálu,
tak jak byl prezentován finanční správou,
je spíše poukázat na různé zvažované
systémy zdanění a naznačit tak směry úvah
odborníků pracujících na paragrafovém
znění nové úpravy. Dokument je laděn
v poměrně teoretizujícím duchu a zaměřuje se na uvažované budoucí principy
zdanění příjmů, a to zejména v následujících oblastech:

•• Mezi jednu z dalších klíčových úvah lze
zařadit také otázku modelu stanovení
daně právnických osob, týkající se toho,
zda současný přístup vycházející z účetního zachycení má být zachován i v nové
úpravě. Zatím to vypadá, že první úvahy
zákonodárců se ubírají právě tímto
směrem. Dokument však zatím nijak
nereflektuje již delší dobu probíranou
problematiku poplatníků vedoucích
účetnictví dle Mezinárodních účetních
standardů (IFRS). Nedotýká se ani požadavků v současnosti diskutované směrnice o společném základu daně z příjmů
právnických osob.

•• Koncepční otázku vymezení zdanitelného
příjmu a předmětu daně jako takového.
Mimo jiné je zde obsažena také úvaha

•• Zároveň to nevypadá, že by se
do budoucna uvažovalo o opuštění
současného daňově neutrálního přístu-

pu k podnikovým přeměnám a vkladům
(nově tzv. neziskotvorným operacím).
•• O systému odpisování dlouhodobého
majetku je uvažováno v zásadě ve shodných intencích, jako je současná úprava,
tj. zachování konceptu odpisových skupin
(sice v redukované míře) a způsobů
odpisování (rovnoměrné vs. zrychlené).
Nově se však rozebírá možnost tzv.
poolového odpisování.
•• Dokument dále reflektuje další výkladové
otázky, např. absolutní / relativní neplatnost právních jednání a jejich (ne)dopad
do daňové sféry či zdanění příjmů z trestné činnosti.
•• Z pohledu mezinárodních dopadů
zákonodárci zvažovali i zavedení tzv.
teritoriálního principu zdanění (tj. zdanění
pouze na bázi příjmů majících zdroj
v České republice), nicméně to vypadá, že
preferovanou variantou prozatím zůstává

Přímé daně
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současný model zdaňování celosvětových
příjmů daňových rezidentů.
•• Je již také zohledněno plánované zavedení tzv. exit tax na operace mající zdroj
v České republice při přeshraničních
přesunech a převodech.

Dokument shrnující různá témata k diskuzi
nad rodící se novou legislativou je jistě
přínosným a vstřícným počinem finanční
správy. V současnosti jsou tak vítány
připomínky odborné veřejnosti, které by
měly být zvažovány při finalizaci návrhu
nové úpravy, která by měla být k dispozici
během roku 2017. Účinnosti by pak měla
nabýt od roku 2020.

Lucie Rytířová
+420 606 165 715
lrytirova@deloittece.com

Alena Švecová
+420 724 749 867
alsvecova@deloittece.com
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Na tuto otázku se snad v blízké době
dočkáme odpovědi. Před Soudní dvůr
Evropské unie míří opět velmi zajímavá
kauza (C-274/15 Evropská komise vs. Lucemburské velkovévodství), v níž by rozhodnutí
mohlo nabýt na významu zejména v prostředí finančních institucí (bank, pojišťoven
a dalších poskytovatelů finančních služeb),
jejichž výstupy představují převážně osvobozená plnění. Předmětem sporu je výklad
rozsahu osvobození dle čl. 132 odst. 1
písm. f) směrnice 2006/112/ES („Směrnice“),
které má v českém zákoně o dani z přidané
hodnoty svůj odraz v ustanovení § 61 g).
Tato úprava v určitých situacích osvobozuje
od daně poskytování služeb nezávislých
sdružení svým členům. Jedním z klíčových
předpokladů aplikace osvobození dle
zákona o DPH je, že příjemci daných služeb
(členové daného sdružení) uskutečňují

pouze plnění osvobozená od daně bez
nároku na odpočet. Česká finanční správa
v současné době zastává velmi striktní
výklad, na základě kterého lze osvobození
vztáhnout jen na situace, kdy členové
sdružení vykonávají pouze osvobozenou
činnost, tj. uskutečnění byť jen marginálního zdanitelného plnění na straně členů
diskvalifikuje sdružení z možnosti využít
tohoto osvobození. V praxi tak tento výklad
učinil z § 61g) zákona o DPH v zásadě nepoužitelné ustanovení.
V rámci zmíněné kauzy bude soud mimo
jiných oblastí posuzovat, zda je úprava
osvobození implementovaná Lucemburským velkovévodstvím v této oblasti v souladu se zněním Směrnice. Lucemburské
osvobození je totiž možné použít i v situaci,
kdy členové sdružení poskytují v rámci
své osvobozené (či nezdanitelné) činnosti

zdanitelná plnění (pokud tato nepřesahují
hranici 30 % z jejich celkového obratu).
Zatím je k dispozici pouze stanovisko
generální advokátky, které naznačuje, že
dané osvobození je zapotřebí vykládat tak,
že výkon zdanitelné činnosti člena nebrání
aplikaci osvobození na služby poskytované
sdružením. To však za předpokladu, že tyto
jsou přímo nezbytné pro výkon činnosti
člena, která je od daně osvobozená, nebo
při níž není člen osobou povinnou k dani.
Generální advokátka připouští, že osvobození je nutné v prvé řadě vykládat restriktivně. Nicméně hned druhým dechem
zdůrazňuje, že takový restriktivní výklad
nesmí vést k tomu, že by se osvobození
stalo prakticky nepoužitelným.
Přestože generální advokátka nakonec
dochází k závěru, že lucemburská úprava
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není v souladu se Směrnicí, jelikož dovoluje osvobodit i služby, jež nejsou přímo
nezbytné pro osvobozenou či nezdanitelnou činnost člena sdružení, bude zcela
jistě zajímavé, jak soud k otázce přistoupí
a do jaké míry vyloží podmínky aplikace
osvobození ve vztahu k možnému uskutečňování zdanitelných plnění na úrovni
členů sdružení. O výsledku dané kauzy vás
samozřejmě budeme informovat v jednom
z dalších vydáních našeho dReportu.

Radka Mašková
+420 603 177 719
rmaskova@deloitteCE.com

Alena Švecová
+420 724 749 867
alsvecova@deloittece.com
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Novela zákona o DPH 2017
Ministerstvo financí oficiálně potvrdilo,
že účinnost předložené technické novely
zákona o DPH by měla být posunuta
na 1. dubna 2017.
Sazba 10 % DPH namísto 15 % u tištěných periodik?
Poslanecká sněmovna schválila ve zrychleném procesu návrh na snížení sazby DPH
u prodeje novin a časopisů na 10 %. Tento
návrh byl přitom předložen Poslanecké
sněmovně již před rokem, ukazuje se tedy,
že existuje náhlá vůle 10 % sazbu na dané
komodity prosadit. Novela však musí být
ještě schválena Senátem a podepsána Prezidentem, jejich postoj by pravděpodobně
mohl být odmítavý.

Návrh informace GFŘ ke snížení
sazby DPH u stravovacích služeb
od 1. 12. 2016
Generální finanční ředitelství připravuje informaci, ve které by mělo popsat
metodická pravidla pro určení sazby DPH
u poskytnutí stravovacích služeb s ohledem na pravidla pro hlavní a vedlejší
plnění. Dle předběžného názoru GFŘ by
podávání alkoholických nápojů v rámci
stravovací služby nemělo podléhat snížené
sazbě daně ani v případě, že je takový
nápoj pouhým vedlejším plněním ke konzumovanému jídlu.

nevykázal, následný prodej zboží ve Španělsku pak vykázal jako intrakomunitární
dodání zboží vykázané na španělské DIČ
zákazníka. SDEU neshledal takový přístup
jako rozporný s EU DPH Směrnicí. To může
vést k úvahám, že ani v jiných případech
přepravy zboží do jiného členského státu
pro vlastní potřebu nemusí být přemístění
zboží reportováno.

C-24/15 Josef Plöckl
V rámci daného případu SDEU připustil,
že přemístění vlastního zboží do jiného
členského státu nepodléhá natolik přísným
pravidlům, jak by se mohlo z DPH předpisů
jevit. Pan Plöckl přemístil zboží z Německa
do Španělska a toto přemístění nijak

Tomáš Brandejs
+420 604 298 952
tbrandejs@deloittece.com

Radka Mašková
+420 603 177 719
rmaskova@deloitteCE.com
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Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo
dne 24. října 2016 jako Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a invovace
pro konkurenceschopnost (OP PIK) devět
nových výzev k šesti dotačním programům.
Celý tento článek naleznete v dotačních
a investičních pobídkách z prosince 2016.
Poslechněte si více k tomuto tématu
na našem webcastu.
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Evropská komise zveřejnila přepracovaný návrh společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob (PO), jakožto dvoufázového
přístupu zahrnujícího společný základ
daně z příjmu PO a společný konsolidovaný základ daně z příjmu PO.
V případě schválení vstoupí nařízení
o společném základu daně z příjmu
PO v platnost 1. ledna 2019 a nařízení
o společném konsolidovaném základu
daně z příjmu PO 1. ledna 2021.

Více informací k tomuto článku najdete
v právní části.
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Vývoj v oblasti BEPS a novinky z OECD
Rakouské nařízení o výměně informací
o daňových rozhodnutích
Rakousko transponovalo směrnici EU
o automatické výměně informací o předběžných daňových rozhodnutích mezi
členskými státy EU a zavádí automatickou
výměnu informací vyplývající z pátého
kroku akčního plánu BEPS (škodlivé daňové
praktiky) OECD.
Kyperský parlament schválil změny
režimu duševního vlastnictví
Změny uvádějí kyperský režim duševního
vlastnictví do souladu s pátým krokem akčního plánu BEPS OECD. Nová opatření mají
zpětnou účinnost od 1. července 2016.

Noví signatáři MCAA
Mnohostranná dohoda (MCAA) – Brazílie,
Guernsey, Ostrov Man, Jersey a Lotyšsko podepsaly Mnohostrannou dohodu
o vykazování podle jednotlivých zemí
(MCAA CbC).
Čína zveřejnila nová pravidla pro
správu předběžných posouzení převodních cen
Nová pravidla pro státní správu daní, která
povedou ke zdokonalení správy předběžných posouzení převodních cen, platí
od 1. prosince 2016.

OECD zveřejnila databázi společných
standardů pro oznamování (CRS)
Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj vytvořila novou internetovou
databázi bilaterálních vztahů, které jsou
nyní v platnosti mezi jurisdikcemi zavádějícími společné standardy pro automatickou
výměnu informací. Jurisdikce, které tyto
standardy přijaly mezi prvními, mají první
výměnu informací podle společných standardů provést 30. září 2017.
OECD zveřejnila plány na shromažďování informací o skutečném vlastnictví
Návrhy Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj zahrnují analýzu mezer
v zákonných předpisech, různé možnosti
modelového přístupu ke sběru a ukládání
informací o skutečném vlastnictví a právní
způsobilost států a jurisdikcí takovéto informace získávat či sdílet.

Přímé daně
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EU
Francouzský parlament navrhl změnu
daně z finančních transakcí
Francouzský parlament odhlasoval rozšíření daně z finančních transakcí tak,
aby zahrnovala i transakce uskutečněné
v rámci jednoho dne, a zvýšení sazby daně
z finančních transakcí.
EU rozšiřuje šetření státní podpory
u daňových rozhodnutí v Gibraltaru
Evropská komise rozšiřuje probíhající
šetření státní podpory ve věci daňových
rozhodnutí vydaných finančními úřady

v Gibraltaru, které začalo přezkumem
postupu pro vydávání daňových rozhodnutí. Vyšetřování nyní nově zahrnuje i formální prošetřování otázky, zda je systém
vydávání daňových rozhodnutí a/nebo
konkrétní rozhodnutí v rozporu s předpisy
EU týkajícími se státní podpory.
Slovinsko zvýší sazbu daně z příjmu
právnických osob
Parlament schválil zvýšení sazby daně
z příjmu právnických osob ze současných
17 % na 19 % s účinností od 1. ledna 2017.

Roman Ženatý
+420 737 235 540
rzenaty@deloittece.com

Tereza Tomanová
+420 731 642 218
ttomanova@deloittece.com

Přímé daně
• Novela ZDP v Poslanecké sněmovně
• Automatická výměna informací

Daňové novinky – prosinec 2016

Daňové povinnosti – prosinec 2016

• NSS opět potvrdil klíčovou roli akruálního
principu
• Odčitatelná položka výzkumu a vývoje
• Nový zákon o příjmových daních

Nepřímé daně
• Cost sharing u subjektů poskytujících
osvobozená plnění

pondělí 12.

spotřební daň

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

středa 14.

intrastat

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

čtvrtek 15.

daň silniční

•• záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně
ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem
nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší
povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
snižuje sazba daně o 48 %

daň z příjmů

•• čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

pátek 16.

intrastat

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

úterý 20.

daň z příjmů

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

úterý 27.

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a daň za listopad 2016

• Krátce

Ostatní
• OP PIK vyhlásil 2. a 3. kolo výzev

Mezinárodní zdanění
• EU oprašuje návrhy společného konsolidovaného základu

•• souhrnné hlášení za listopad 2016

• Krátce

•• kontrolní hlášení za listopad 2016

Příloha
• Daňové povinnosti – prosinec 2016
• Daňové povinnosti – leden 2017

energetické daně

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

spotřební daň

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

pondělí 9.

spotřební daň

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

pátek 13.

intrastat

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

úterý 17.

intrastat

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

pátek 20.

daň z příjmů

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

pojistné

•• podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2016 a splatnost
zálohy na důchodové spoření

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

Ostatní
• OP PIK vyhlásil 2. a 3. kolo výzev

středa 25.

•• souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
•• kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

Mezinárodní zdanění
• EU oprašuje návrhy společného konsolidovaného základu

energetické daně

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

spotřební daň

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

• Krátce

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

Příloha
• Daňové povinnosti – prosinec 2016
• Daňové povinnosti – leden 2017

úterý 31.

biopaliva

•• hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

daň silniční

•• daňové přiznání a daň za rok 2016

daň z nemovitých věcí

•• daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2017

daň z příjmů

•• odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2017
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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:

• Nový zákon o příjmových daních

Nepřímé daně
• Cost sharing u subjektů poskytujících
osvobozená plnění
• Krátce

Ostatní

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
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