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Finální projednání
ve Sněmovně bude zřejmě
až v novém roce
Jak jsme vás informovali v minulém vydání
našeho dReportu, k připravované novele
zákona o dani z příjmů (součást projednávaného daňového balíčku s původní
účinností pro rok 2017) bylo načteno velké
množství pozměňovacích návrhů. Návrhy
i rozprava se nakonec z podstatné části
zaměřily na aktuální téma elektronické
evidence tržeb a případných změn před
její další vlnou, která by měla být spuštěna
od 1. března 2017. Poslanci tak stihli odsouhlasit pouze zkrácení lhůty pro třetí/závěrečné čtení daňového balíčku v Poslanecké
sněmovně a harmonogram schvalování
pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrh na posunutí účinnosti
zákona o daních z příjmů, který měl být
původně již 1. ledna 2017, bude s největší
pravděpodobností ve 3. čtení schválen.
Výsledek hlasování o ostatních pozměňovacích návrzích nelze v této chvíli odhadnout, nicméně i přes zkrácení lhůty pro
závěrečné třetí čtení se v letošním roce
Sněmovna již zřejmě nesejde a o daňovém
balíčku a navržených změnách se bude
rozhodovat až začátkem nového roku.
Bude-li novela schválena po Novém roce,
bude účinnost mnohých opatření platná
až od následujícího zdaňovacího období
po nabytí účinnosti, tj. u většiny poplatníků
až od 1. ledna 2018.

O dalším vývoji daňového balíčku vás
budeme informovat v dalším vydání
dReportu. Poslechněte si více k tomuto
tématu na našem webcastu.
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Novinky pro rok 2017
Rádi bychom Vás informovali o změnách,
které vstoupí v platnost k 1. lednu 2017,
a které se týkají kódů celního sazebníku.
Rozsah změn bude významný. Konkrétně
bude k 1. lednu 2017 zrušeno 573 kódů
a naopak 687 nových kódů bude zavedeno.
Navíc, kromě změn v kódové části dojde
také ke změnám v textové části. Budou
tedy nastávat situace, kdy při zachování
kódu se změní jeho rozsah. Od 1. ledna
2017 tak nebude možno některé výrobky
do kódu zařadit i přes skutečnost, že kód
zůstane zachován.

Ke změnám dochází například u
•• zemědělských výrobků (u ryb, mořských
plodů, citrusů, rýže, nealko nápojů a některých vín apod.),
•• chemických výrobků a léčiv (např. u herbicidů, insekticidů, hnojiv, antisér, imunologických výrobků nebo léků čísel 3003
a 3004),
•• výrobků ze dřeva (speciálně z tropického
dřeva),
•• nahraných a nenahraných médií
(DVD/CD, flash /paměťové karty),
•• výrobků z obecných kovů,
•• strojů (např. u kopírek, tiskáren), ale také
u textilu, monitorů a dopravních prostředků.

Důvody těchto změn jsou různé, od snahy
monitorovat určité produkty environmentálního významu a změny související
s technologickým vývojem a potřebami
mezinárodního obchodu, až po potřebu
zjednodušit členění celního sazebníku.
Co to pro vás v praxi bude znamenat?
Kódy celního sazebníku se uvádějí nejen při
celním řízení, ale také v hlášení Intrastatu,
popř. v jiných reportech. Z těchto důvodů
vám doporučujeme zabývat se chystanými
změnami co možná nejdříve, ideálně před
prvním dovozem učiněným v roce 2017
nebo před podáním prvního intrastatového hlášení, v němž už bude potřeba
nové kódy zohlednit. Jedině včasnou
aktualizací se vyhnete průtahům při celním
řízení, popř. riziku pozdního podání hlášení
Intrastatu.

Přímé daně
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Změny v celním sazebníku také mohou
způsobit, že některé závazné informace
zařazující zboží do celního kódu, kterého
se změny týkají, pozbydou k 1. 1. 2017
platnost. Praxe ukazuje, že pokud taková
závazná informace byla vydána v ČR, pak
její držitel bude o pozbytí platnosti informován. Nicméně, v případě že závazná
informace byla vydána v jiných členských
státech EU, doporučujeme držitelům
těchto závazných informací platnost ověřit,
neboť ne všechny celní správy členských
států EU o jejím pozbytí informují.

Nevíte si se změnami rady? Potřebujete odbornou pomoc? Obraťte
se na nás. Pomůžeme vám zaktualizovat seznam používaných kódů,
prověříme, zda se vás netýká druhý
charakter změn, kdy se při zachování kódu změní jeho textové části.
Pokud by byl identifikován tento
typ změn, navrhli bychom v rámci
revize kód, který bude odpovídat
nové legislativě.

Poslechněte si více k tomuto tématu
na našem webcastu.
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mfort@deloittece.com
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Bude muset správce daně vracet část
zadrženého nadměrného odpočtu DPH
ještě před ukončením daňové kontroly?
Finanční správa ČR v posledních letech
velmi výrazně zesiluje svou kontrolní
činnost v oblasti DPH. S tím se pojí také
statistická data – více než polovina daňových kontrol a téměř tři čtvrtiny postupů
k odstranění pochybností se v roce 2015
týkaly právě DPH. Prověřování daňové
povinnosti přitom může mít pro společnost
dalekosáhlé důsledky
Více informací najdete v právní části.
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Novely zákona o DPH
V rámci připravované velké technické
novely zákona o DPH bylo předloženo
několik pozměňovacích návrhů. Jedním
z nich je návrh na zrušení §44 zákona
o DPH (možnost opravit DPH u nedobytných pohledávek), dalšími pak různé změny
ve výši sazeb DPH. Zásadním pozměňovacím návrhem je odklad účinnosti novely
na 1. dubna 2017.
Samostatná novela zákona o DPH, která
by měla od 1. ledna 2017 snížit sazbu DPH
na noviny a časopisy, již byla postoupena
do Senátu.
Poslechněte si více k tomuto tématu
na našem webcastu.
Plány Evropské komise v oblasti DPH
Evropská komise představila své vize
ohledně zjednodušení výběru DPH v oblasti
internetového obchodování se zbožím.
Podniky by měly mít možnost DPH dekla-

rovat a hradit pouze v jednom ze států EU
(podobně, jako je tomu u e-commerce v případě služeb). Současně by Komise ráda dala
členským státům možnost snížit sazby DPH
pro elektronické publikace (elektronické
knihy a on-line noviny). Další plány Komise
obsahují změny v prokazování osvobození IC dodávek zboží; některé představy
dokonce míří na změnu vlastní podstaty
současného procesu uplatnění osvobození
IC dodávek a samovyměření daně odběratelem v rámci IC pořízení zboží. Podle našich
zkušeností je implementace změn takového
rozsahu otázkou až několika let.
C-432/15 – Baštová
V rámci daného judikátu SDEU posuzoval
otázku, zda výhry za umístění v závodech
podléhají DPH. Dovodil, že nikoli. Současně
ovšem přiznal účastníkovi závodu v určitých případech možnost uplatnit nároky
na odpočet daně na vstupu (ačkoli DPH
na výstupu z případné výhry vybrána
nebude). Daný judikát je dále zajímavý

popisem pravidel pro aplikaci sazby DPH
u tzv. komplexních plnění (single supply).
C 564/15 Tibor Farkas – názor
generálního advokáta
V rámci tohoto sporu je řešena možnost
uplatnit nárok na odpočet daně fakturované nesprávně (dodavatel uplatnil
DPH na plnění, které mělo být v režimu
přenesení daňové povinnosti). Postoj
generálního advokáta je překvapivý, neboť
zkombinoval povinnost samovyměřit
DPH na výstupu odběratelem s možností
současně uplatnit nárok na odpočet daně
fakturované dodavatelem. Je otázkou, jak
se k dané věci postaví SDEU.
Radka Mašková
+420 603 177 719
rmaskova@deloittece.com
Tomáš Brandejs
+420 604 298 952
tbrandejs@deloittece.com
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Registrace cizinců před vstupem
do Schengenského prostoru
EU uvažuje o zavedení registrační
povinnosti pro cizince ze zemí mimo
EU před vstupem do Schengenského
prostoru
Evropská komise navrhla v půlce listopadu
zavedení registračního systému pro turisty
ze zemí s bezvízovým stykem, například
pro občany USA nebo Japonska. Smyslem
“Evropského systému pro cestovní informace a povolení” (ETIAS) je shromažďovat a analyzovat informace o příchozích
cizincích, což by mělo napomoci lepší
identifikaci bezpečnostních rizik. Zatímco
v současnosti mohou cizinci spadající pod
bezvízový režim cestovat po Evropské
unii (EU) prakticky bez omezení, po ustavení nového systému budou muset před
plánovanou cestou do některé ze zemí
EU vyplnit elektronický formulář, v němž

přiblíží např. údaje o svém zdravotním
stavu, pobytech ve válečných zónách nebo
o tom, zda byli v minulosti trestáni. Budou-li po posouzení předložených informací se
vstupem daného cizince souhlasit všechny
členské státy, sytém ETIAS mu po zaplacení
administrativního poplatku ve výši pěti eur
vydá “povolení” ke vstupu s platností na pět
let. S plánem na zřízení informačního systému budou ještě muset souhlasit členské
země a europarlament, a dle představ
Komise by měl začít fungovat v roce 2020.
Bezvízový styk s EU pro občany
Ukrajiny
Občané Ukrajiny budou moci cestovat
v rámci krátkodobých nevýdělečných
pobytů do EU bez víza
Slovenské předsednictví Unie v průběhu
listopadu rovněž oznámilo, že členské
země podmínečně souhlasily se zrušením

vízové povinnosti pro krátkodobé nevýdělečné návštěvy území EU občany Ukrajiny.
Bezvízový styk má však být zaveden až
v momentě, kdy EU přijme nová pravidla
umožňující bezvízové cestování v případě
potřeby opět omezit.
Jana Pokorná
+420 731 644 156
jpokorna@deloittece.com
Anastasia Verkhorubova
+420 604 227 526
averkhorubova@deloittece.com
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BEPS akce 15
OECD vydalo 24. listopadu 2016 text tzv.
„Mnohostranné dohody k implementaci
opatření proti erozi daňového základu
(BEPS), který bude modifikovat smlouvy
o zamezení dvojího zdanění (dále jen
„Dohoda“ a „Smlouvy“).
Jedná se o velmi zajímavý nástroj, který
bude ve své podstatě představovat „novelizaci“ těch Smluv, u kterých se na ni smluvní
strany (tj. státy) shodnou. Dohoda však
nebude přímo měnit text stávajících Smluv
(jako to činí protokoly), ale bude aplikována
paralelně s nimi, přičemž její modifikující
ustanovení budou mít před pravidly stávajících Smluv přednost.
Co do věcného vymezení Dohoda obsahuje zejména následující pravidla (jedná se
o vybraná opatření vypracovaná v rámci
15 akcí projektu BEPS):
•• zabránění zneužití Smluv (např. pro
účelové snížení sazby srážkové daně),

•• rozšíření definice stálé provozovny (jde
např. o výslovné potvrzení, že subjekty/zástupci jednající ve svém státě
na základě komisionářských či obdobných smluv mohou způsobit vznik stálé
provozovny takto zastupovaného zahraničního poplatníka),
•• úpravu řešení případů dohodou (mezi
smluvními státy) a doplnění arbitráže pro
případ, že se smluvním státům dohodnout nepodaří,
•• zabránění hybridním nesouladům co
do kvalifikace entit (transparentní versus
netransparentní).
Dohoda však přestavuje komplexní soubor úprav, které umožňují státům vybrat si
z různých navržených alternativ. Případně
se mohou rozhodnout, vůči kterým státům
budou navržené úpravy aplikovat, a opět
je na volbě, zda se uplatní úpravy v daném
případě plně, nebo jen z části, anebo vůbec.

Lze tedy očekávat v jednotlivých smluvních státech velmi zajímavý proces jednání
a schvalování/ratifikací, neboť navzdory
mnohostrannému charakteru Dohody
budou muset být modifikace Smluv
ve svém důsledku dojednány vždy bilaterálně, stát se státem.
Dohoda obsahuje vůči státům, které podstoupí odpovídající proces, poměrně komplikovaná ustanovení o účinnosti, obecně
ji lze očekávat nejdříve od 1. ledna 2018.
Vzhledem k náročnosti celého projektu je
však třeba počítat s (postupným) nabýváním účinnosti spíše až v dalších letech.
Roman Ženatý
+420 737 235 540
rzenaty@deloittece.com
Tereza Tomanová
+420 731 642 218
ttomanova@deloittece.com
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BEPS – Výkaznictví podle zemí (CbC
reporting)
•• Evropská unie – bylo vydáno neoficiální stanovisko právního oddělení Rady
Evropské unie, ve kterém je uvedeno, že
návrh Evropské komise na tzv. výkaznictví
dle jednotlivých států („country-by-country reporting“, CbC) se týká fiskálních
ustanovení, a vyžaduje tudíž jednomyslné schválení všemi členskými státy EU.
Komise návrh doposud řadila k účetní
legislativě.
•• Nizozemsko – nizozemské společnosti
- členové nadnárodní skupiny podniků
musí do 1. září 2017 oznámit, zda jsou entitou s povinností reportovat (tj. vykazující
účetní jednotkou pro účely CbC výkaznictví) či nikoliv, případně musí oznámit,
která účetní jednotka ze skupiny vykazující entitou je. V okamžiku, kdy budou
podávána první oznámení správci daně,

totiž ještě nebude jasné, s jakými zeměmi
je uzavřena dohoda o výměně informací
o vykazování podle jednotlivých zemí, což
je nezbytné pro vymezení vykazujících
účetních jednotek.
Ostatní
Belgický parlament schválil zákon
upravující směrnici EU týkající se zdanění při odchodu (exit tax)
Zákon zpětně (k 1. 1. 2016) zavádí změny
ve směrnici o mateřských a dceřiných společnostech a upravuje režim zdanění při
změně při odchodu (tzv. „exit tax“) od zdaňovacího období 2017.
Evropský parlament schválil automatickou výměnu bankovních údajů
Evropský parlament drtivou většinou
schválil legislativu, která umožní finančním
úřadům v členských státech EU automaticky sdílet bankovní informace s ostat-

ními členskými státy a zavést rejstříky se
záznamy o skutečných vlastnících podniků
a fondů.
Stanovisko generálního advokáta
k belgické „spravedlivé dani“
Generální advokátka Soudního dvora
Evropské unie, Juliane Kokottová, vydala
stanovisko ohledně kompatibility belgické
„spravedlivé daně“ s primárními a sekundárními právními předpisy EU. Daň je vybírána ve výši 5,15 % (5 % plus 3 % krizová
přirážka) od společností-rezidentů i nerezidentů, a týká se distribuovaných zisků prostřednictvím výplaty dividend, jež nebyly
zdaněny na základě snížení daňového
základu společnosti skrze výhodný režim
teoretického odpočtu úroků (notional interest deduction) či převedené daňové ztráty
z minulých let. Nyní se čeká na rozhodnutí
Soudního dvora Evropské unie.

Přímé daně

Daňové novinky – leden 2017
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Francie se chystá rozšířit osvobození
od 3% daňové přirážky
Francouzská vláda se rozhodla zachovat
rozsah osvobození od 3% daňové přirážky
na dividendy rozdělované mezi členy francouzské skupiny konsolidované pro daňové
účely a rozšířit rozsah výjimky od 1. ledna
2017 i na dividendy francouzských dceřiných společností vyplácené jejich zahraničním mateřským podnikům za předpokladu,
že jejich podíl v dceřiné společnosti je 95 %.
Maďarsko oznámilo snížení sazby daně
z příjmu právnických osob
Od 1. ledna 2017 bude platit jednotná
sazba daně z příjmu právnických osob
ve výši 9 procent.

Lucembursko se nezúčastní iniciativy
týkající se zavedení daně z finančních
transakcí (FTT)
Lucemburský ministr financí potvrdil, že
Lucembursko se nebude účastnit iniciativy
na zavedení daně z finančních transakcí.
Nizozemský generální advokát vydal
stanovisko k vrácení srážkové daně
z dividend
Generální advokát Nejvyššího soudu
v Nizozemsku doporučil, aby soud z praktických a procesních důvodů postoupil
Soudnímu dvoru Evropské unie dva
případy týkající se kompatibility nizozemské srážkové daně z dividend s legislativou
Evropské unie. V současné době existuje
v Nizozemsku řada obdobných případů,
v nichž dosud nebylo vydáno rozhodnutí,
a konečné rozhodnutí Soudního dvora

Evropské unie by mohlo být jediným
praktickým řešením pro uzavření sporných
případů.
Změny daně z příjmu právnických
osob ve slovinské daňové legislativě
Tyto změny zahrnují zvýšení sazby daně
z příjmu právnických osob ze 17 % na 19 %
od 1. ledna 2017.
Kontakty
Roman Ženatý
+420 737 235 540
rzenaty@deloittece.com
Tereza Tomanová
+420 731 642 218
ttomanova@deloittece.com
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• Aktuální informace k projednávání
daňového balíčku
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Nepřímé daně
• Změny v celním sazebníku
• Možnost částečného vyplacení
nadměrného odpočtu na DPH
• Kráce

Ostatní
• Novinky v EU

Mezinárodní zdanění

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

středa 25.

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
•• souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016
•• kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

• Mnohostranná dohoda
k implementaci opatření BEPS
• Krátce

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)

Příloha

•• 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)

• Daňové povinnosti – leden 2017
• Daňové povinnosti – únor 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 2016
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Nepřímé daně
• Změny v celním sazebníku
• Možnost částečného vyplacení
nadměrného odpočtu na DPH
• Kráce

Ostatní

čtvrtek 9.

spotřební daň

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

úterý 14.

intrastat

•• podání výkazů pro intrastat za leden 2017, papírová forma

středa 15.

daň z příjmů

•• podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň
a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016

• Novinky v EU

Mezinárodní zdanění

•• podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
čtvrtek 16.

intrastat

•• podání výkazů pro intrastat za leden 2017, elektronická forma

• Mnohostranná dohoda
k implementaci opatření BEPS

pondělí 20.

daň z příjmů

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

• Krátce

pátek 24.

spotřební daň

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

pondělí 27.

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a daň za leden 2017

Příloha

•• souhrnné hlášení za leden 2017
•• kontrolní hlášení za leden 2017

• Daňové povinnosti – leden 2017
• Daňové povinnosti – únor 2017

energetické daně

•• daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017

spotřební daň

•• daňové přiznání za leden 2017
•• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)
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Nepřímé daně
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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:

• Změny v celním sazebníku
• Možnost částečného vyplacení
nadměrného odpočtu na DPH
• Kráce

Ostatní
• Novinky v EU

Mezinárodní zdanění
• Mnohostranná dohoda
k implementaci opatření BEPS
• Krátce

Příloha

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

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

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

Nepřímé daně
Adham Hafoudh
Radka Mašková

ahafoudh@deloitteCE.com
rmaskova@deloitteCE.com

Kontrolní hlášení
Jaroslav Beneš

jbenes@deloitteCE.com
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