Daňové novinky
Deloitte Česká republika
březen 2017

Přímé daně
• Novinky v oblasti mezinárodního sociálního
zabezpečení

Daňové novinky – březen 2017

Novinky v oblasti mezinárodního sociálního zabezpečení

• Odpočet na podporu výzkumu a vývoje pod
lupou NSS

Nepřímé daně
Návrh Evropské komise na úpravu
pravidel pro koordinaci systémů
sociálního zabezpečení

• Krátce

Ostatní
• Evidovat, či neevidovat tržby z dobírky?
• Novela daňového řádu cílí na prolomení
bankovního tajemství
• Dodatečné daňové přiznání a kontrola

Mezinárodní zdanění
• Novinky ve vývoji iniciativy BEPS

Kontext
Nařízení (ES) č. 883/2004 upravuje koordinaci systémů sociálního zabezpečení
v rámci Evropského hospodářského
prostoru (EHP) a Švýcarska pro mobilní
pracovníky, a to především prostřednictvím určování příslušné legislativy v situaci
přeshraničního zaměstnávání a koordinace
dávek sociálního zabezpečení pro účely
zabránění ztráty práv.

• Stručně

Příloha
• Daňové povinnosti – březen 2017
• Daňové povinnosti – duben 2017

Po době legislativního klidu, který v této
oblasti panoval od roku 2012, zveřejnila
Evropská komise v rámci svého pracovního
programu pro rok 2016 návrh na úpravu
různých kapitol nařízení za účelem zajištění
spravedlivé, jasné a efektivní koordinace
sociálních systémů v EU.

Hlavní aspekty úpravy: proces vydávání tzv. formuláře A1, nezaměstnanost a dlouhodobá péče
Návrh má za cíl dále usnadňovat volný
pohyb pracovníků a ochranu práv při současném posílení nástrojů národních orgánů
pro boj s rizikem zneužívání a podvodu.
Kromě několika technických úprav dojde
k aktualizaci pravidel EU v těchto klíčových
oblastech:
1. Jednotný a účinný rámec pro vydávání a zpochybnění formulářů A1
–– Zavedení jednotných postupů pro
vydávání, zpochybnění a odnětí formulářů A1 u přidělování pracovníků
a souběžně probíhající aktivity.
–– Efektivnější proces výměny informací
pro zpochybnění formuláře A1 (s termínem 25 dní pro odpověď na žádost
orgánu jiného státu a s okamžitým
zrušením v případě zjištění nesporného případu podvodu).

–– Jasnější postup při spolupráci
a výměně informací mezi jednotlivými orgány (orgány sociálního zabezpečení, daňové, pracovněprávní
a imigrační orgány) ve věci sociálního
statusu pracovníků pro účely řešení
potenciálně nespravedlivých praktik
či zneužívání.
2. Příspěvky v nezaměstnanosti
–– Minimální doba pro hrazení
příspěvků v nezaměstnanosti mimo
zemi bydliště bude prodloužena ze
stávajících 3 měsíců na nejméně
6 měsíců. Toto opatření by mělo zajistit pracovníkům větší šanci nalézt
práci v jiném státě.
–– Příspěvky v nezaměstnanosti pro
příhraniční pracovníky (kteří žijí
v jedné zemi, pracují v jiné a domů
se vrací alespoň jednou za týden)
budou hrazeny státem, ve kterém
pracovník vykonával činnost za posledních 12 měsíců. Podle stávajících
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pravidel musejí příhraniční pracovníci žádat o příspěvky ve státě
svého bydliště (ačkoli zde neodváděli
příspěvky).
–– Členské státy mohou vyžadovat,
aby byl pracovník na jejich území
aktivně činný alespoň 3 měsíce, než
se čerstvě nezaměstnaný bude moci
spolehnout na shrnutí celkové doby
zaměstnanosti z jiného státu a žádat o podporu v nezaměstnanosti.
Pro období aktivní činnosti kratší tří
měsíců by nezaměstnaný mohl žádat
o vyplácení podpory v nezaměstnanosti ze státu, ve kterém byl pojištěn
předtím.
–– Nové pravidlo, které potvrzuje,
že dostává-li pracovník příspěvky
v nezaměstnanosti v jednom státě
a zároveň pracuje v jiném, je za sociální zabezpečení odpovědný ten
stát, který podporu v nezaměstnanosti vyplácí.

3. Příspěvky na dlouhodobou péči
–– Zavedení zvláštní kapitoly pro koordinaci „příspěvků na dlouhodobou
péči“, tj. příspěvků sociálního zabezpečení spojených s pomocí člověku
s každodenními aktivitami v případě
starších, nemocných, hendikepovaných či postižených osob.
–– Definice termínu EU „příspěvek
na dlouhodobou péči“ a seznam
národních příspěvků, které je třeba
zvážit jako takové.
–– Zvláštní koordinační pravidla, která
specifikují, kde mohou mobilní pracovníci o takové příspěvky žádat.

Náš pohled na věc
Vzhledem k tomu, že tento návrh musí projít celým legislativním postupem EU, nelze
očekávat, že budou změny v blízké budoucnosti zavedeny, a je nutno brát v potaz,
že v průběhu procesu může dojít k dalším
úpravám.
Protože se však některé z navrhovaných
změn mobilních pracovníků přímo dotknou, je třeba další vývoj podrobně sledovat. Horkým tématem budou pro společnosti v EHP a Švýcarsku zejména evropská
standardizace postupu pro vydávání, zpochybnění a odebrání formuláře A1. Aktuální
informace k tomuto tématu poskytneme,
co nejdříve to bude možné.

Maria Minárová
+420 734 780 313
mminarova@deloittece.com
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Nejen díky evropské strategii 2020 (Europe
2020 strategy), jejímž jedním z bodů je
podpora investic do výzkumu a vývoje,
se do hlubšího povědomí českých daňových poplatníků dostává možnost využití
odpočtu na podporu výzkumu a vývoje
(dále jen „Odpočet“), který upravuje v §34
odst. 4 a 5 zákon o dani z příjmů (ZDP).
Vedle metodického pokynu D-288 k jednotnému postupu při uplatňování §34 odst.
4 a 5 ZDP, zákona o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, mohou, mimo jiné, daňoví
poplatníci ve snaze o správnou aplikaci
této nepřímé podpory státu čerpat také
z judikatury Nejvyššího správního soudu
(dále jen „NSS“). Tu v nedávné době rozšířil
nejnovější rozsudek 9 Afs 144/2016 – 51 ze
dne 12. ledna 2017 (dále jen „Rozsudek“).
Předmětem sporu u NSS bylo posouzení,
zda daňový subjekt má dle předložených
důkazů před krajským soudem nárok

na uplatnění Odpočtu či nikoli. NSS se při
svém posuzování zaměřil především na formální stránku předložených podkladů
k uplatněnému Odpočtu, a dle jeho závěru
daňový subjekt (poplatník) neunesl důkazní
břemeno, tedy dostatečně neprokázal, že
jím vynaložené provozní a osobní náklady,
byly vynaloženy v souvislosti s projektem
výzkumu a vývoje.
Při posuzování formální stránky se NSS
zejména odvolával na §34 odst. 4, větu
třetí ZDP, jež uvádí, že výdaje (náklady)
vynaložené při realizaci projektů výzkumu
a vývoje, které si daňový subjekt (poplatník) odečítá od základu daně, musí být
evidovány odděleně od ostatních výdajů
(nákladů) poplatníka. NSS také uvedl,
že předpokladem oddělené evidence
je patrná návaznost na konkrétní výdaj
(náklad) vynaložený při realizaci výzkumu
a vývoje, zachycený v účetnictví poplatníka.

Jako příklad nedostatečně průkazné
a oddělené evidence v posuzovaném sporu
NSS označil vyúčtování cestovních náhrad,
z kterého nebylo patrné, s jakými cestami
souvisí. V důsledku nedostatečné specifikace bylo pod vyúčtování možné podřadit
jakékoliv podniknuté cesty ve vymezeném
období, tedy nejen ty, které byly skutečně
spojeny s realizací projektu výzkumu
a vývoje.
Na druhou stranu NSS zhodnotil, že
vyúčtování mzdových nákladů dle ustanoveného podílu pracovního úvazku věnovaného u určených zaměstnanců na realizaci projektu výzkumu a vývoje vyhovuje
požadavku na evidování výdajů (nákladů),
z něhož je dostatečně konkrétně patrno,
jaké výdaje (náklady) se váží k projektu
výzkumu a vývoje. A tudíž že není možná
záměna s jinými výdaji (náklady), které
s realizací projektu výzkumu a vývoje
nesouvisí. Nicméně procentuální určení
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pracovního úvazku jednotlivých zaměstnanců pro účely projektu provedené před
jeho realizací nedokládá, že právě tato část
pracovní doby byla jednotlivými zaměstnanci projektu skutečně věnována. Současně není možné stanovit rozsah prací
provedených jednotlivými zaměstnanci
pouze rámcově, nýbrž je nezbytné podrobit je průkazné a oddělené evidenci.
Závěrem se také NSS vyjádřil k obsahu
dokumentace projektu výzkumu a vývoje,
kdy konstatoval, že splnění náležitostí

projektu v podobě vymezení způsobu
kontroly a hodnocení postupu řešení projektu a dosažených výsledků by mohlo být
využito při posuzování, zda daňový subjekt
(poplatník) má nebo nemá nárok na uplatnění Odpočtu.
Zaměření se na formální stránku Odpočtu ze strany NSS je postupem správným,
neboť ten přestavuje nadstandardní
daňový nástroj vyžadující splnění specifických podmínek. Rozsudek lze současně
pokládat za důležitý doplněk metodického

pokynu D-288, neboť obsahuje praktický
příklad toho, jak dostát formálním požadavkům odpočtu na podporu projektů
výzkumu a vývoje.

Klára Klímová
+420 737 210 711
kklimova@deloittece.com
Kateřina Krchnivá
+420 735 703 353
kkrchniva@deloittece.com
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Kontrolní hlášení
Finanční správa v poslední době ukládá
pokuty za opožděná podání kontrolních
hlášení či za jiné dílčí nedostatky při jejich
podávání. Jsou dokonce pokutována
i pozdní podání kontrolních hlášení, ke kterým došlo v první polovině roku 2016.
Přitom finanční správa cca před rokem
jednoznačně deklarovala, že bude v takových případech přistupovat k plátcům tolerantně. Bohužel je téměř nemožné pokuty
prominout na základě pokynu vydaného
Generálním finančním ředitelstvím (tam
uváděné důvody pro prominutí lze jen
obtížně splnit). Existují však dále i jiné
postupy, jak se zjevně excesivním pokutám
bránit. Potřebujete poradit? Obraťte se
na nás.
Novely zákona o DPH
Senát doposud nezačal projednávat velkou
technickou novelu zákona o DPH, jejíž

účinnost je nastavena na 1. dubna 2017.
Její schválení do stanoveného data je však
nadále realizovatelné.
Sazba DPH ve výši 10 % na prodej novin
a časopisů, která byla zavedena samostatnou novelou, by měla být uplatňována
od 1. března 2017.
Modifikace původní informace GFŘ –
telekomunikační služby
Generální finanční ředitelství vydalo
dodatek k původnímu pokynu k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
(RPDP) v oblasti telekomunikací. Došlo
k významnému posunu v interpretaci pravidel pro uplatnění RPDP, zúžila se množina
plnění, které jsou dle názoru GFŘ předmětem RPDP. Běžnému režimu by tak měl
podléhat např. nákup telekomunikačních
služeb, které jsou bez marže přeúčtovány
osobě, která takové služby spotřebovává.

EET
Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci deklarující
toleranci k podnikatelům, jimž zákazníci
hradí za zboží či služby prostřednictvím
některých platebních metod na internetu.
Konkrétně svolila s pozdějším vydáváním
pokladních dokladů, než vyžaduje zákon
o EET. Tento krok finanční správy nahradil
snahu Ministerstva financí ČR z konce loňského roku prosadit takové změny přímo
do zákona o EET.
Rozhodnutí SDEU C 37/16 SAWP
Judikát C 37/16 SAWP odhaluje, že DPH
nepodléhají poplatky vybírané organizacemi hájícími zájmy autorů a kryjící výplatu
autorských odměn, pokud se tyto poplatky
odvíjí od počtu kusů prodaného nebo
importovaného zboží (zákonem vymezeného). Aplikace DPH na většinu takových
poplatků je přitom zcela rozšířenou praxí
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i v České republice. Domníváme se navíc, že
rozhodnutí soudu je relevantní i v případě
jiných poplatků, než jen těch, které jsou
v judikátu výslovně zmíněny.
Koordinační výbory GFŘ a KDP ČR
V rámci koordinačního výboru (KOOV)
byla diskutována otázka, zda v případě, že
v insolvenčním řízení je u dlužníka zahájena
reorganizace (tj. nedochází ke konkurzu), je
možné snížit základ daně dle §42 zákona
o DPH a získat tak daň účtovanou dlužníkovi od finančního úřadu zpět. GFŘ vyjád-

řilo názor, že je nutné postupovat dle §44
zákona o DPH, tj. dodržet podmínky dané
tímto ustanovením, a není tak možné získat
DPH od finančního úřadu zpět. Příspěvek
byl uzavřen s rozporem.
Na základě dalšího uzavřeného příspěvku
na KOOV bylo potvrzeno, že v případě
vývozu zboží je možné za DUZP považovat
buď datum skutečného dodání zboží, nebo
datum výstupu zboží z EU, a to podle toho,
co daňovému subjektu více vyhovuje.

Tomáš Brandejs
+420 604 298 952
tbrandejs@deloittece.com
Radka Mašková
+420 603 177 719
rmaskova@deloittece.com
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Od 1. března se rozběhne další
etapa elektronické evidence tržeb,
která se týká maloobchodníků
a velkoobchodníků. Stále ale zůstávají
mnohé otázky nezodpovězeny. Jednou
z nich je i evidence tržeb přijatých
formou tzv. platby na dobírku.
Před nedávnem Poslanecká sněmovna
zamítla návrhy na úpravu zákona a vynětí
e-shopů z povinnosti evidovat tržby. Při té
příležitosti finanční správa alespoň formou
nezávazné informace (která může být kdykoliv bez předchozího upozornění změněna)
na webu www.e-trzby.cz zmírnila svůj dosavadní striktní výklad zákona. A tak umožnila
evidovat bezhotovostní platby uskutečňované prostřednictvím internetu až ve chvíli,
kdy se obchodník o platbě dozví.
Vedle toho však e-shopy stále trápí otázka,
zda a kdo má evidovat tržby vybrané

od jejich zákazníků při doručení zakoupeného zboží na dobírku. Jedná se přitom
o jeden z nejrozšířenějších způsobů plateb
za zboží nakoupené na internetu.
Výjimky: Kdy se dobírky neevidují?
Jisté je zatím pouze to, že dobírkové platby
uhrazené v hotovosti, nebo platební kartou
se neevidují ani u e-shopu ani u doručovatele, pokud jsou zároveň splněny tyto tři
podmínky:
•• zboží na dobírku doručuje zákazníkům
e-shopu držitel poštovní licence či
provozovatel poštovních služeb evidovaný Českým telekomunikačním úřadem,
•• se kterým e-shop uzavřel poštovní smlouvu, a
•• dobírkové platby doručovatel převádí
na účet e-shopu bezhotovostním převodem z účtu.

Výjimka pro doručovatele vyplývá přímo ze
zákona o evidenci tržeb, který z povinnosti
evidovat vyjímá mimo jiné také tržby držitele poštovní licence a tržby z poštovních
služeb a ze služeb s nimi přímo souvisejících. Pokud e-shop od doručovatele přijímá
peníze z dobírek formou bezhotovostního
převodu z účtu na účet, nemusí pak tyto
tržby evidovat ani on, protože podle zákona
takto přijatá platba nepodléhá evidenci.
Pokud by však e-shop od doručovatele
přijímal tyto tržby v hotovosti nebo jiným
způsobem, který podléhá evidenci tržeb,
musí e-shop takovou tržbu řádně zaevidovat. To všechno ale platí pouze při existenci
poštovní licence a poštovní smlouvy.
Zasilatel a dopravce… někdo evidovat
musí
Nevyřešená však zůstává situace, kdy
e-shop doručuje zboží svým zákazníkům
prostřednictvím zasilatele, s nímž má

Přímé daně
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uzavřenu nikoli poštovní, ale zasilatelskou
smlouvu, anebo prostřednictvím dopravce
na základě smlouvy o přepravě věci. Oba
typy těchto smluv umožňují, aby zasilatel
či dopravce vybral od příjemce zásilky
finanční částku dle požadavků odesilatele
(tzv. dobírku).
Je nutné zdůraznit, že pro tyto případy
zákon o evidenci tržeb žádnou výjimku
neuděluje a rovněž dosud zveřejněná
metodika a informace finanční správy se
tomuto tématu nevěnují.
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Pokud tedy zasilatel či dopravce vybere
od příjemce zásilky určitou částku v hotovosti, anebo prostřednictvím platby platební kartou, měla by tato platba podléhat
evidenci tržeb. Otázkou ovšem je, kdo je
povinen takovou tržbu zaevidovat.
Rozhodující je z tohoto hlediska povaha
vztahu mezi e-shopem, pro který je
vybraná částka určena, a zasilatelem

nebo dopravcem. Pokud tento vztah
odpovídá tzv. nepřímému zastoupení,
tj. pokud zasilatel či dopravce jedná při
výběru dobírkové částky svým jménem,
ale na účet odesílajícího e-shopu, je tržbu
povinen zaevidovat a účtenku vystavit
právě zasilatel nebo dopravce. Za porušení
této povinnosti nese odpovědnost zasilatel,
resp. dopravce.
Pokud zasilatel či dopravce jedná při
výběru dobírkové částky jménem a na účet
odesílajícího e-shopu (tzn. jako jeho přímý
zástupce), odpovídá za řádné zaevidování
tržby e-shop. Ten se však může se zasilatelem či dopravcem písemně dohodnout
(udělit mu pověření), aby v rámci zastoupení e-shopu provedl také evidenci tržby
a vystavil účtenku.
Plnění podle zákona? Odpovědnost
na e-shopu
Vzhledem k ne zcela jasnému znění zákona
často není možné vztah mezi e-shopem

a zasilatelem či dopravcem při inkasu
dobírkové platby jednoznačně označit
za přímé či nepřímé zastoupení.
Z tohoto důvodu je vhodné, aby se odesílající e-shop aktivně zajímal o to, jak bude
zajištěno plnění povinností podle zákona
o evidenci tržeb.
Jako možné řešení se nabízí jednak provádění evidence a vystavení účtenky
samotným e-shopem, a to již na základě
obdržené objednávky, která má být uhrazena formou dobírky. Případné neuhrazení
objednávky zákazníkem pak bude řešeno
stornem tržby.
Dále může e-shop po vzájemné dohodě
písemně pověřit zasilatele či dopravce, aby
za něj tržbu evidoval a vystavoval účtenky.
Na účtence pak bude uvedeno jak DIČ
pověřeného subjektu, tak DIČ e-shopu,
pro který je dobírka inkasována. Za splnění
evidenční povinnosti v takovém případě
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odpovídá jak e-shop, tak i pověřený zasilatel či dopravce; případné správní řízení
bude vedeno s oběma. Evidované tržby
budou na Daňovém portále finanční správy
zobrazovány jednak u pověřeného zasilatele, respektive dopravce, a to jako tržby
evidované za jiného poplatníka, a zároveň
i u pověřujícího e-shopu, v tomto případě
jako tržby, které za něho zaevidoval pověřený poplatník.
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V reakci na novelu směrnice Rady EU
o správní spolupráci v oblasti daní, která
platí od 6. prosince 2016 (“Směrnice DAC 5”),
připravilo Ministerstvo financí návrh novely
daňového řádu. Tento byl v polovině února
rozeslán do vnějšího připomínkového řízení.
Navrhovaná změna má za cíl podchytit
dvě hlavní oblasti dotýkající se prolomení
speciálních povinností mlčenlivosti, která
je vybraným osobám ve vztahu ke správci
daně uložena (zejména bankovním institucím či pojišťovnám), a to:
•• Naplnění účelu Směrnice DAC 5, jejímž cílem je umožnit správcům daně
přístup k mechanismům, postupům,
dokumentům a informacím, které byly
získány povinnými osobami při identifikaci a kontrole klientů podle zákona o boji
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, včetně související
dokumentace. Jedná se tak např. o informace týkající se skutečného vlastnictví
právnických osob.

•• Dále by novela slovy zákonodárce měla
„precizovat“ ustanovení § 57 odst. 3
daňového řádu, které upravuje prolomení mlčenlivosti, tzv. bankovního
tajemství ve vztahu k bankám, spořitelním a úvěrním družstvům či platebním
institucím, tedy subjektům řadícím se
mezi základní povinné osoby podle AML
legislativy.1
Novela tak významně rozšiřuje okruh
informací, které si mohou správci daně
vyžádat o klientech finančních institucí.
Jak ostatně zákonodárce sám připouští,
potřeba úpravy ustanovení mířící na prolomení bankovního tajemství byla vyvolána
zejména v reakci na nedávnou judikaturu správních soudů. V rozsudku 4 Afs
177/2016 – 35 z konce minulého roku totiž
Nejvyšší správní soud uzavřel, že před1	Tato problematika je v České republice upravena
zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění
pozdějších předpisů.
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mětné ustanovení, jako speciální úprava
k obecné informační povinnosti zakotvené
v § 57 odst. 1 daňového řádu, vymezuje
rozsah informací, které může správce daně
požadovat po určených finančních institucích, striktně taxativně. Výzva správce
daně mířící na poskytnutí informací
tak může být omezena pouze na údaje
o číslech účtů, jejich majitelích, stavech
peněžních prostředků na účtech a o jejich
pohybu, a na údaje o úvěrech, vkladech
a depozitech.
Navrhované znění § 57 odst. 3 daňového
řádu by doplnilo pravomoc správce daně
požadovat také další údaje ve vztahu
ke službám platebních transakcí prováděných přes dálkový přístup či o úvěrech
a úschovách, včetně údajů o pronájmech
bezpečnostních schránek. Důvodová
zpráva naznačuje, že cílem této změny je
umožnit, aby správce daně mohl získat
např. telefonní číslo propojené s účtem
nebo číslo debetní/kreditní karty, podle

nichž je možné zjistit, jaká osoba má
ke konkrétnímu účtu přístup, údaje
o osobách, které vložily peněžní prostředky
na účet a údaje o příjemcích plateb. A také
informaci, zda byla u konkrétního účtu
zřízena služba elektronického bankovnictví, a jakým způsobem byla tato služba
v konkrétním případě využita (zejména jaká
zařízení s příslušnou IP adresou či telefon
s určitým telefonním číslem jsou využívány
pro přístup k této službě). Jedná se tedy
o poměrně široký okruh velmi citlivých
údajů.
Nicméně hned druhým dechem zákonodárce v rámci důvodové zprávy uklidňuje,
že navrhovaná úprava by nadále měla plně
respektovat základní principy získávání
údajů ze strany správce daně, tj.:
•• Povinnost poskytnutí údajů bude limitována účelem jejich konkrétní nezbytnosti pro výkon správy daní.

•• Správce daně bude nadále povinen si
údaje opatřovat primárně z vlastních evidencí, případně od jiných orgánů veřejné
moci.
•• Nebude zaváděna žádná nová povinnost
vedoucí ke shromažďování údajů, tj. povinnost se nadále bude dotýkat pouze údajů,
které již poskytovatel k dispozici má.
Novela by tak neměla finanční správě dávat
do rukou zbraň vedoucí k bezbřehému získávání údajů., jaké ale budou její praktické
dopady, to ukáže až praxe. Novela by měla
nabýt účinnosti 1. lednem 2018.

Hana Erbsová
+420 739 525 422
herbsova@deloittece.com
Alena Švecová
+420 724 749 867
alsvecova@deloittece.com
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Tato otázka nedávala spát nejen
poplatníkům a plátcům daní, ale
i odborné veřejnosti a občas i správním soudcům. Rozšířený senát
Nejvyššího správního soudu ji nyní
zodpověděl.
V usnesení č. j. 1 Afs 183/2014 – 55 soud
vyslovil, že správce daně je v zásadě povinen vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového přiznání vždy, jakmile se
– mimo daňovou kontrolu – dozví o skutečnostech či důkazech nasvědčujících tomu,
že by daňovému subjektu měla být určitá
daň doměřena.
Tento závěr však není tak jednoznačný, jak
se na první pohled zdá. Rozšířený senát
totiž připustil, že daňovou kontrolu lze

zahájit i bez předchozí výzvy. A to v těch
případech, kdy by samotné zpravení
daňového subjektu o tom, jaké informace
má správce daně k dispozici, mohlo vést
ke zmaření cíle správy daní, tedy správného stanovení daně. O takové případy se
bude podle názoru soudu jednat zejména
tehdy, bude-li mít správce daně poznatky
ukazující na předchozí podvodné jednání
daňového subjektu, které souvisí se zjištěnými informacemi. Anebo na to, že daňový
subjekt by se snažil následným jednáním
(typicky úpravami svých povinných evidencí
nebo jinými kroky nepřípustně zakrývajícími skutečný stav věci) zmařit správné
stanovení daně.
Uvedená povinnost samozřejmě nedopadá na případy, kdy je zahajována daňová
kontrola z preventivních důvodů, aniž by
byl předem důvod domnívat se, že dojde
k doměření daně.

Z praktického pohledu bude však mít
vyřešení této otázky spíše omezený dopad.
Pro daňový subjekt bude totiž značně
obtížné prokázat, že správce daně měl
před zahájením daňové kontroly k dispozici
takové informace a důkazy, že mu vznikla
povinnost vydat nejprve výzvu k podání
dodatečného daňového přiznání. Většinu
podkladů shromážděných před zahájením
daňové kontroly totiž správce daně uchovává v tzv. vyhledávací části daňového
spisu, k níž má daňový subjekt ze zákona
jen velmi omezený přístup.
Za pozornost stojí také to, že rozšířený
senát nepřejal názor, který se objevil
ve starší judikatuře správních soudů,
že výzva musí být povinně vydána jen
za takových okolností, kdy lze důvodně
předpokládat, že daň bude doměřena
shodně s podaným dodatečným daňovým
přiznáním.
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Jakou žalobou se lze bránit proti
daňové kontrole?
V témže usnesení se rozšířený senát vyjádřil také k otázce, zda lze zákonnost daňové
kontroly napadat pouze v tzv. zásahové
žalobě (na ochranu před nezákonným
zásahem správního orgánu), anebo zda lze
tyto námitky uplatnit také v žalobě proti
rozhodnutí o platebním výměru, který byl
vydán na základě daňové kontroly.
Soud vyhodnotil, že každá z těchto žalob
slouží poněkud jinému účelu a zabývá
se daňovou kontrolou z odlišných úhlů
pohledu. Námitky proti zákonnosti daňové
kontroly uplatněné v žalobě proti platebnímu výměru nelze tedy odmítnout jako
nepřípustné jen proto, že nebyly již předtím uplatněny v zásahové žalobě. Naproti
tomu předchozí rozhodnutí o zásahové
žalobě nebrání správnímu soudu, aby se
námitkami nezákonnosti daňové kontroly

opětovně zabýval v řízení o žalobě proti
platebnímu výměru.
Rozšířený senát dokonce připustil, že při
uplatnění zásahové žaloby i následné
žaloby proti platebnímu výměru není
vyloučeno, aby se soud, který rozhoduje
později, při hodnocení zákonnosti daňové
kontroly odchýlil od posouzení provedeného v dříve vydaném rozhodnutí o druhé
z těchto žalob. Soud však musí svůj odlišný
závěr náležitě a přesvědčivě odůvodnit.
Dojde-li však k podání žaloby proti platebnímu výměru ještě před rozhodnutím
o zásahové žalobě, a v obou žalobách je
napadána zákonnost téže daňové kontroly,
mělo by být později zahájené řízení dle
doporučení rozšířeného senátu přerušeno
až do skončení prvního z nich.
Pokud se tedy daňový subjekt bude
například domnívat, že v jeho případě měla

zahájení daňové kontroly předcházet výzva
k podání dodatečného daňového přiznání,
a kontrola je proto nezákonná, má v zásadě
na výběr, jaký způsob obrany zvolí. Může
tuto námitku uplatnit buď ještě během
daňové kontroly prostřednictvím zásahové
žaloby, anebo až v žalobě proti platebnímu
výměru. Volba bude záviset na jeho konkrétní procesní a důkazní situaci. Podá-li
postupně obě žaloby, může tuto námitku
použít v každé z nich.

Jiřina Procházková
+420 777 293 481
jprochazkova@deloittece.com
Hana Erbsová
+420 739 525 422
herbsova@deloittece.com
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Kypr – dne 30. prosince 2016 vydalo
kyperské ministerstvo financí pokyn týkající
se výměny zpráv podle jednotlivých zemí
(též v poslední době známé jako „Country-by-Country reporting“ nebo „CbC
reporting“). Pokyn začleňuje do kyperské
legislativy ustanovení směrnice Rady (EU)
2016/881 a přibližuje se tak globálním
standardům definovaným v závěrečné
zprávě o Akci 13 (Dokumentace k převodním cenám a zprávy podle jednotlivých
zemí) projektu BEPS OECD. První CbC
report budou nadnárodní společnosti
povinny předložit za účetní období začínající buď 1. ledna 2016, nebo po tomto
datu. Oznámení o určení vykazující účetní
jednotky za nadnárodní skupinu společností kyperské daňové správě bude nutné
podat do posledního dne účetního období,
za které se zpráva podává, s výjimkou
prvního oznámení, které má být podáno
do 20. října 2017.

Ostrov Guernsey – dne 10. ledna 2017
vydala Společnost certifikovaných účetních
znalců ostrova Guernsey (GSCCA – Guernsey Society of Chartered and Certified
Accountants) oběžník č. 5 objasňující
nedávno zavedenou povinnost výměny
zpráv podle jednotlivých zemí (CbC reporting). CbC report bude podáván ve formátu XML, a to prostřednictvím schématu
navrženého OECD. Podrobné informace
o formátu a požadavcích na podávání
CbC reportu je možné najít na následující
stránce.
Nizozemsko – dne 11. ledna 2017 ministerstvo financí předložilo parlamentu
novelu zákona ve věci (automatické)
výměny informací o daňových rozhodnutích v souladu s postupem OECD (Akce
5 – Efektivnější čelení škodlivým daňovým
praktikám, projektu BEPS) a Evropské
unie (směrnice Rady (EU) 2015/2376). Dne

17. ledna 2017 ministerstvo financí dále
předložilo návrh zákona pro implementaci
směrnice Rady (EU) 2016/881 do národní
legislativy z 25. května 2016, kterou se
mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde
o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní. Návrh zákona zavádí
nový článek (článek 6e) vytvářející právní
základ pro automatickou výměnu zpráv
podle jednotlivých zemí (CbC report) mezi
členskými státy EU, v nichž jsou (podle
uvedené zprávy) členové nadnárodní
skupiny, do níž nizozemská účetní jednotka patří, (i) daňovými rezidenty nebo
(ii) ve kterých vykonávají činnosti, z nichž
plynoucí příjmy jsou předmětem daně
v tomto členském státě.
OECD – V rámci pokračujícího úsilí o zvýšení transparentnosti nadnárodních
společností nyní také Gabon, Maďarsko,
Indonésie, Litva, Malta, ostrov Mauricius
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a Ruská federace přistoupily k Mnohostranné dohodě příslušných orgánů
o výměně zpráv podle jednotlivých zemí
(Country-by-Country Multilateral Competent Authority Agreement CbC MCAA).
Celkový počet signatářů této dohody se
tímto zvýšil na 57. Na implementaci projektu BEPS či jeho jednotlivých Akcí se tak
nyní podílí více než 100 zemí OECD.
Slovinsko – dne 12. ledna 2017 publikovala finanční správa pokyny pro přípravu
zpráv dle jednotlivých zemí (CbC reporting)
a směrnice Rady (EU) 2016/881 o povinné
automatické výměně informací v oblasti
daní. Finanční správa v pokynu objasňuje
požadavky pro dokumentaci k převodním cenám, jež jsou definovány ve třech
postupných krocích: sestavení základní

dokumentace (tzv. master file), sestavení
dokumentace s vnitrostátními specifiky
(tzv. local file) a sestavení zprávy podle
jednotlivých zemí (CbC report). Povinnost
vyplňování CbC reportu bude ve Slovinsku
účinná od 1. ledna 2018, a to již za zdaňovací období roku 2016.
Spojené státy – dne 19. ledna 2017 vydal
americký finanční úřad (Internal Revenue
Service – IRS) vyhlášku o daňovém postupu
č. 2017-23 (Revenue Procedure 2017-23),
která stanovuje, že americké mateřské
společnosti skupin nadnárodních podniků
mohou poprvé podat zprávu podle jednotlivých zemí prostřednictvím IRS Form
8975 a doprovodné přílohy A (informace
o daňové jurisdikci a členských subjektech)
již za účetní období začínající 1. ledna 2016,

nebo za účetní období začínající po tomto
datu, přestože finanční regulace 1.6038-4
zavádí tuto povinnost až pro účetní období
začínající po 30. červnu 2016.

Kateřina Krchnivá
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kkrchniva@deloittece.com
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Nizozemsko preferuje odložení
termínu implementace směrnice
ATAD 2
Ministr financí v reakci na dotazy nizozemského parlamentu zopakoval, že Nizozemsko preferuje odklad implementace úpravy
směrnice Rady (EU) 2016/1164 proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD), aniž
by uvedl konkrétní termín. Přijetím směrnice
ATAD se členské státy EU dohodly na harmonizaci daňových pravidel proti praktikám
vyhýbání se daňovým povinnostem, které
mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu,
mimo jiné také ve věci zamezení vzniku
hybridních nesouladů. Dne 2. prosince 2016
byla členskými státy odsouhlasena úprava
ustanovení směrnice ATAD týkající se hybridních nesouladů (úprava je označována
jako „ATAD 2“), dle níž by se pravidla proti
vzniku hybridních nesouladů měla rozšířit
také na případy třetích zemí. Očekávalo se,
že navrhovaná úprava (ATAD 2) bude schválena na jednání Rady Evropské unie pro
hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN)
dne 6. prosince 2016, avšak Velká Británie

zažádala o implementaci dvou výjimek
z antihybridních pravidel pro finanční sektor.
Členské státy EU předkládají svá
stanoviska k návrhům na společný
(konsolidovaný) základ daně z příjmů
právnických osob (CCTB/CCCTB)
Národní parlamenty šesti členských států
EU (Dánsko, Irsko, Malta, Nizozemsko, Švédsko a Velká Británie) předložily Evropské
komisi svá stanoviska k návrhům směrnic
o CCTB/CCCTB, dle nichž nejsou návrhy pro
zavedení společného základu daně z příjmů právnických osob (CCTB) a společného
konsolidovaného základu daně z příjmů
právnických osob (CCCTB) v souladu s principem subsidiarity. Ten stanovuje okolnosti,
za nichž je výhodnější, aby příslušná opatření byla přijata na úrovni celé EU, nikoli
na úrovni jednotlivých členských států.
Indie vydala pokyny pro určení místo
efektivního vedení
Indický centrální výbor pro přímé daně
vydal pokyny pro určení místa efektivního

vedení společnosti, které je relevantní při
posuzování, zda je společnost indickým
daňovým rezidentem či nikoli. S účinností
od 1. dubna 2016 (tj. platné rok 2017–18) je
společnost považována za daňového rezidenta, pokud jde o společnost založenou
v Indii, anebo mimo ni, jestliže se ale místo
jejího efektivního vedení nachází v Indii.
Izrael upravuje sazby daní z příjmů
právnických a fyzických osob
Dne 29. prosince 2016 zveřejnilo ministerstvo financí návrh úpravy sazeb daně
z příjmu v rámci změny ekonomických opatření pro roky 2017–18. Sazba daně z příjmů
právnických osob by se v průběhu následujících dvou let (2017 a 2018) měla postupně
snižovat z 25 % na konečných 23 % v roce
2018. Toto opatření má posílit mezinárodní
ekonomickou konkurenceschopnost Izraele.
V případě daně z příjmů fyzických osob by
mělo také dojít úpravě daňových pásem progresivního zdanění a příslušných daňových
sazeb. Daňová přirážka pro jednotlivá pásma
se zvýší z 2 % na 3 % a roční příjmový limit se
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sníží z 800 000 na 640 000 nových izraelských šekelů (NSI). Tyto změny by měly být
přínosné pro poplatníky s nižšími zdanitelnými příjmy, a naopak zvýšit daňovou zátěž
poplatníků, jejichž měsíční příjem přesáhne
30 000 NSI.
Británie navrhuje zavedení omezení
odčitatelnosti úrokových nákladů
právnických osob a převoditelnosti
ztrát do dalších období
Britská daňová a celní správa vydala revidovaný návrh a komentář k úpravě zákona
ve věci omezení odčitatelnosti úroků právnických osob a převoditelnosti ztrát do dalších období, jenž by měl vstoupit v platnost
od 1. dubna 2017. Všechny skupinové podniky pro odčitatelnost úrokových nákladů
mohou nadále využívat pravidlo de minimis
ve výši 2 milionů liber, jestliže jsou tyto čisté
úrokové náklady vypočteny dle fixních nebo
skupinových sazeb. Toto pravidlo však platí
pouze pro běžný rok a není převoditelné
do dalších období. Odčitatelnost čistých

úrokových nákladů vyšších než 2 miliony
liber bude omezena hranicí rovnající se 30 %
zdanitelných zisků před úroky a daňovými
odpisy (tax-EBITDA) nebo skupinovým
procentem z částky tax-EBITDA (určeným
na základě poměru účetních čistých úrokových nákladů vůči účetní hodnotě EBITDA).
Studie amerického ministerstva
financí o reformě zdanění právnických
osob v USA
Kancelář pro daňovou politiku amerického
ministerstva financí zveřejnila Případovou
studii pro odpovědnou reformu zdanění
právnických osob (The Case For Responsible Business Tax Reform). Studie nejprve
rozebírá soubor hlavních a nejčastějších
nepřesností, které vznikají během obchodních a investičních rozhodnutí zohledňujících
daňové zatížení. Studie dále reviduje problémy stávajícího systému zdanění příjmů
nadnárodních podniků a změny, které
některé země zavedly ve svých daňových
systémech v reakci na tyto problémy.

Studie dále uvádí, že zlepšení systému
zdanění právnických osob vyžaduje vyvážené a dobře promyšlené změny, jelikož
stávající systém zdanění v USA nabízí také
mnoho výhod. A to například generování
významného daňového výnosu, progresivní
zdanění, osvojení daňových pravidel ze
strany správce daně i poplatníků, podobnost
mezi kombinovanou akcionářskou a statutární sazbou daně z příjmů právnických
osob a zvýhodněnou sazbu daně z příjmů
fyzických osob, která je platná pro vlastníky
transparentních entit (pass through business), a zaměstnanecké příjmy.
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daň z příjmů

•• podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

odvod z loterií a jiných
podobných her

•• podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016

pondělí 13.

spotřební daň

•• splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

úterý 14.

intrastat

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

středa 15.

daň z příjmů

•• čtvrtletní záloha na daň

čtvrtek 16.

intrastat

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

pondělí 20.

daň z příjmů

•• měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
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•• elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací obd. 2016
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daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a daň za únor 2017
•• souhrnné hlášení za únor 2017
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daň z příjmů

•• odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017
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