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Na konci února podal ministr Andrej Babiš
pozměňovací návrh k poměrně úsporné
novele zákona o daních z příjmů, která zvýhodňuje dárce krve a jiných orgánů
(tisk 848). Předmětem poměrně medializovaného návrhu byla změna zdanění
tzv. korunových dluhopisů emitovaných
do konce roku 2012.
Jen pro připomenutí: Úprava zákona
o daních z příjmů, účinná do konce roku
2012, v důsledku specifického zaokrouhlování základu daně na celé koruny směrem
dolů u jednotlivých cenných papírů u fyzických osob efektivně zajišťovala nezdanění úrokových příjmů z předmětných
dluhopisů s nízkou jmenovitou hodnotou.
Od 1. ledna 2013 však již zákon o daních
z příjmů přistupuje ke zdanění odlišně.
Základ daně, tj. v dané situaci úrokový
příjem, se již nezaokrouhluje. Zaokrouhlována je až celková daň z úrokových příjmů
ze všech dluhopisů od jednoho emitenta
držených poplatníkem. Nová úprava se

ale v důsledku přechodného ustanovení
vztahuje až na cenné papíry emitované
od 1. ledna 2013 a později, tj. u dluhopisů vydaných do konce roku 2012 se při
aplikaci daně vybírané srážkou postupuje
nadále podle tehdejší právní úpravy.
Doplnění přechodného ustanovení?
Znění poslaneckého návrhu uvažovalo
o doplnění nového přechodného ustanovení, jehož cílem bylo zajistit, aby se
i na úrokové příjmy z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013 použila
současná úprava stanovení základu daně
a zaokrouhlování daňové povinnosti, tj.
aby se efektivně omezil rozsah původního
přechodného ustanovení.
Toto by však dle návrhu platilo pouze
v situaci, pokud vlastník dluhopisu a jeho
emitent byli v okamžiku emise dluhopisu či jeho nabytí spojenými osobami
ve smyslu § 23 odst. 7 zákona o daních
z příjmů. Pokud by návrh prošel, současný

postup stanovení srážkové daně by tak byl
ode dne nabytí účinnosti doplňovaného
přechodného ustanovení aplikovatelný
na úrokové příjmy z dluhopisů bez ohledu
na datum jejich emise.
Předkladatelé původního návrhu novely
zákona o daních z příjmů však v polovině
března vzali svůj návrh zpět s odkazem
na neopodstatněný zásah pozměňovacího návrhu do původního záměru novely.
Novela upravující daňové zvýhodnění
dárcovství (krve, kostní dřeně aj.) by tak měla
být předložena znovu, a to ve své původní
podobě, tj. bez úpravy zdanění korunových
dluhopisů.
Jak k návrhu přistoupí odborná
veřejnost?
Případné návrhy na změny zdanění korunových dluhopisů tak budou muset být předloženy v rámci jiného návrhu změny zákona
či jako samostatná novela zákona o daních
z příjmů. Pokud by tak byl zvažovaný návrh
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nového přechodného ustanovení znovu
navržen a prošel standardní legislativní
schvalovací procedurou v původně navrhovaném znění, bude jistě v praxi zajímavé, jak
k této oblasti přistoupí odborná veřejnost
zejména z pohledu výkladu retroaktivity
nového ustanovení či zvažovaného použití
přechodných ustanovení.
Tyto totiž bývají v praxi při novelizacích
zákonů využívány spíše k zajištění zachování stávajícího režimu u specifických
institutů, a to právě za účelem realizace
ochrany nabytých práv v rámci principu
právní jistoty.
Alena Švecová
+420 724 749 867
asvecova@deloittece.com
Hana Erbsová
+420 739 525 422
herbsova@deloittece.com

Daňově zvýhodněné benefity se rozšiřují o další položku. Zjednodušuje
se zdanění souběžných příjmů z více
zaměstnání.
Novela zákona o daních z příjmů zahrnuje
kromě daňově zvýhodněných zaměstnaneckých benefitů také knihy. Zákon by
měl začít platit v roce 2018. Zvýhodnění
je však podmíněno daňovou neuznatelností nákladů na straně zaměstnavatele,
případně poskytnutím z fondu kulturních
a sociálních potřeb či ze zisku po zdanění.
Osvobozeny jsou pouze tištěné knihy,
ve kterých reklama nepřesahuje 50 % plochy. Obsah ani téma knih není nijak omezen,
může tedy jít jak o knihy vzdělávací, tak
odpočinkové nebo dětské obrázkové. Stejně
jako u ostatních nepeněžních benefitů bude
možné využít pro nákup knih poukázky
nebo elektronický systém (kafeterie).

Zdravotnické zařízení nově přímo
v zákonu
Více se také vymezuje daňově zvýhodněné
využití zdravotnických zařízení. Zatímco
v praxi se dnes tento benefit běžně využívá v podobě nákupu v lékárně či oční
optice, zákon byl dosud poměrně stručný
a výslovně osvobozoval jen „využití zdravotnického zařízení“. Nově se praxe dostává
přímo do zákona.
Osvobozeno bude pořízení zboží nebo
služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru, které bylo
pořízeno ve zdravotnickém zařízení, a také
zdravotnické prostředky na lékařský předpis
(bez omezení nákupem od zdravotnického
zařízení). Využití zdravotnických zařízení,
např. ve formě nadstandardní lékařské
péče, zůstává zákonem taktéž osvobozeno.
Ministerstvo financí při projednávání návrhu
této změny výslovně uvedlo, že se nejedná
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o věcnou změnu, ale pouze o upřesnění
stávajícího znění tak, aby odpovídalo praxi.
Zvýhodnění vedlejších menších příjmů
Další změnou týkající se zaměstnanců bude
zjednodušený postup u nízkých příjmů
ze závislé činnosti. Dnes musejí všichni
zaměstnanci s příjmy od více zaměstnavatelů souběžně podávat daňové přiznání bez
ohledu na výši vedlejších příjmů (výjimkou
je odměna dle dohody o provedení práce
do 10 tisíc korun – ta je totiž zdaňována
srážkovou daní).

Od roku 2018 by měla být srážková daň
rozšířena i na jakékoliv jiné příjmy ze závislé
činnosti do výše 2 500 korun měsíčně.
Jelikož se příjmy zdaňované srážkovou daní
neuvádějí do daňového přiznání (nerozhodne-li se tak poplatník dobrovolně, třeba kvůli
uplatnění slev na dani), bude zaměstnancům s takovýmto vedlejším příjmem stačit
roční zúčtování daně (pokud nesplní jiné
podmínky pro povinné podání daňového
přiznání, například příjmy přesahující hranici
pro solidární zvýšení daně).

Příslušnou novelu zatím vrátil Senát
do Poslanecké sněmovny, konečný termín
nabytí účinnosti ještě proto není znám.
Na znění výše popisovaných ustanovení by
se však nic měnit nemělo.

Lucie Rytířová
+420 606 165 715
lrytirova@deloittece.com
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Počátkem března vydalo Generální
finanční ředitelství dodatek ke svému
pokynu k promíjení pokut za nepodání
kontrolního hlášení (D-29). Mediálně
byla tato změna prezentována jako
významná úleva pro poctivé plátce
DPH. Při důkladnějším pohledu se
však zdá, že tento krok skutečné
zlepšení situace dotčených plátců DPH
nepřináší.
Zákon o dani z přidané hodnoty od 1. ledna
2016 ukládá plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení a následná kontrolní
hlášení. Současně upravuje dva typy sankcí
za nesplnění těchto povinností, a to pevně
stanovené pokuty (fixní) a pokuty se stanovenou horní sazbou (flexibilní).
Fixní pokuty
Pevně stanovené pokuty je správce daně
povinen uložit přesně v zákonem stano-

vené výši. Tyto pokuty postihují pozdní
podání, resp. nepodání kontrolního hlášení
a následného kontrolního hlášení. Mohou
být teoreticky na žádost plátce daně zcela
či zčásti prominuty.
Více důvodů k prominutí
Dosud byly podmínky prominutí nastaveny
poměrně přísně, v zásadě se přihlíželo
pouze k závažným zdravotním důvodům
nebo živelným pohromám. Nově bude
možné prominout pokutu i tehdy, pokud
se plátce daně během roku 2016 dopustil
nanejvýš dvou pochybení při podávání
kontrolních hlášení (za rok 2017 již bude
takto promíjena pokuta pouze za jediné
pochybení). Musí se přitom jednat o pochybení, na které nedopadá žádný z ostatních
ospravedlnitelných důvodů pro prominutí
pokuty uvedených v pokynu GFŘ. Za určitých okolností bude také možné prominout pokuty uložené v letech 2016 a 2017

v souvislosti s pozdním podáním následného kontrolního hlášení, jímž bylo pouze
potvrzováno předchozí kontrolní hlášení.
V neposlední řadě může být prominuta
i pokuta, která byla plátci uložena v souvislosti s nevyhověním výzvě zaslané pouze
na e-mailový kontakt.
Opožděné podání kontrolního hlášení
nebo následného kontrolního hlášení
(z důvodů zjištěných plátcem daně) ještě
před doručením výzvy správce daně je
podle zákona sankcionováno pokutou
ve výši 1 000 Kč. Uposlechnutí výzvy
správce daně a podání kontrolního hlášení
ve stanovené náhradní lhůtě bude potrestáno pokutou ve výši 10 000 Kč. Nepodání
kontrolního hlášení ani v náhradní lhůtě je
pak trestáno pokutou ve výši 50 000 Kč.
Nepodání následného kontrolního hlášení
na základě výzvy k odstranění pochyb-
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ností o podaném kontrolním hlášení je
pokutováno částkou 30 000 Kč. V případě
této pokuty se ovšem správci daně v praxi
uchylují k rozšiřujícímu výkladu a v rozporu
se zněním zákona a příslušné důvodové
zprávy pokutují plátce nejen za nepodání,
ale i za pozdní podání tohoto následného
kontrolního hlášení.

Za závažné ztěžování nebo maření správy
daní neplněním povinností souvisejících
s kontrolním hlášením lze uložit pokutu až
500 000 Kč. Tato sankce může být uložena
i souběžně s pokutou za opožděné podání
(či nepodání) kontrolního hlášení nebo
s pokutou za neodstranění pochybností
v podaném kontrolním hlášení.

Flexibilní pokuty: Vyhovět výzvě
nestačí
Druhý typ představují pokuty, u nichž
zákon stanoví pouze maximální částku, kterou nelze překročit. Konkrétní výše pokuty
závisí na uvážení příslušného správce daně.
Pokuty, jejichž výši určuje správce daně,
nelze prominout. To ani tehdy, pokud se
následně v daňovém řízení prokáže, že
pochybnosti či závěry správce daně byly
nepodložené. V odůvodněných případech
je proto namístě, se proti uložení takové
pokuty aktivně bránit podáním odvolání
a následně i správní žalobou.

Výše uvedeným pokutám vždy předchází
nesplnění nebo porušení určité povinnosti. Kromě toho však zákon předvídá,
že sankce bude uložena i tomu, kdo podal
následné kontrolní hlášení řádně a včas.
Plátce daně je totiž pokutován i tehdy,
pokud se mu následným kontrolním
hlášením nepodařilo odstranit pochybnosti správce daně o podaném kontrolním
hlášení. Výše pokuty může dosáhnout až
50 000 Kč. Není proto divu, že mezi odbornou veřejností panují pochybnosti o souladu této sankce s ústavním pořádkem.

Neodstranění pochybností správce daně
o obsahu podaného kontrolního hlášení
může logicky vést nejen k uložení pokuty,
ale také ke zpochybnění souvisejícího
daňového přiznání k DPH a k zahájení příslušných postupů při správě daní (daňové
kontroly nebo postupu k odstranění
pochybností). Jestliže je navíc takto prověřováno daňové přiznání, z nějž vyplývá
nadměrný odpočet na DPH, může taková
situace ohrozit ekonomickou existenci
plátce daně dávno před tím, než se mu
podaří pochybnosti správce daně vyvrátit.
V takovém případě mu totiž nebude uplatněný nadměrný odpočet po dobu jeho
prověřování vyplacen.
Prominutí pokuty neřeší vše
Prominutí pokuty zbavuje sice plátce daně
povinnosti pokutu zaplatit, ale neruší pravomocné rozhodnutí o jejím uložení a nezahlazuje pokutované provinění. Tato skutečnost může mít pro plátce daně v budoucnu
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potencionálně negativní důsledky. K pravomocně uloženým sankcím za nesplnění
povinností při správě daní se totiž často
přihlíží při posuzování žádostí o poskytnutí
různých forem daňových úlev (např. při rozhodování o povolení posečkání s úhradou
daně nebo při promíjení penále či úroku
z prodlení). Opakované nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením
může být rovněž důvodem pro označení
plátce jako nespolehlivého, bez ohledu
na to, zda související pokuty byly posléze
prominuty.

Stále je proto vhodné, aby se plátce daně,
který je přesvědčen, že pokuta mu byla uložena neoprávněně, nejprve proti rozhodnutí o pokutě bránil odvoláním. Splatnost
pokuty nastane až po skončení odvolacího řízení. Žádost o prominutí pokuty je
možné podat následně, ve lhůtě tří měsíců
po doručení rozhodnutí o odvolání.
Jiřina Procházková
+420 777 293 481
jprochazkova@deloitteCE.com
Hana Erbsová
+420 739 525 422
herbsova@deloitteCE.com
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Jelikož byla na začátku roku 2017
zavedena celní evidence dovozů některých plochých výrobků válcovaných
za tepla ze železa a oceli pocházejících
z Ruska a Brazílie, existuje reálná
možnost, že budou dovozci dotčených
výrobků muset uhradit antidumpingové clo v možné výši 20-50 %, a to i se
zpětnou účinností.
Na začátku roku 2017 byla zavedena
tzv. celní evidence dovozů některých
plochých výrobků válcovaných za
tepla ze železa a oceli (na vybrané
podpoložky kombinované nomenklatury
v rámci čísel 7208, 7211, 7225 a 7226
Harmonizovaného systému) pocházejících
z Ruska a Brazílie.
Je možné, že na výrobky dotčené celní evidencí bude v budoucích měsících uvaleno

antidumpingové clo. V takovém případě
se antidumpingové clo vyměří také na
všechny dovozy od data zavedení celní
evidence, zpětně až do 9 měsíců.
Úskalím celní evidence je, že je na dovozci,
aby si byl vědom existence celní evidence
a počítal s možnými dodatečnými náklady
na clo. V současné době není případná
výše antidumpingového cla známá a lze ji
pouze odhadnout z uváděného dumpingového rozpětí, které je v mezích 20–50 %
dovozní hodnoty.
Za této situace je nutné brát tyto potenciální dodatečné náklady v úvahu, jelikož
existuje reálná možnost zavedení antidumpingu. V daném případě by dovozci
dotčených výrobků obdrželi od celní správy
platební výměr na již proběhlé dovozy.

Jak vám můžeme pomoci?
V případě, že dovážíte ploché výrobky
válcované za tepla ze železa a oceli z Ruska
nebo Brazílie a nejste si jisti, zda tyto
dovozy spadají do celní evidence, neváhejte
nás kontaktovat. Rádi vám poskytneme
více informací. Jedině včasná detekce a
řešení nastalé situace může přispět k eliminaci nákladů na dovozním cle.

Olga Kalousová
+420 724 173 458
okalousova@deloittece.com
Petra Závalová
+420 731 634 770
pzavalova@deloittece.com
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Technická novela zákona o DPH
Novela zákona o DPH, která měla být účinná
od 1. 4. 2017, by podle našich informací
mohla být Senátem vrácena zpět Poslanecké
sněmovně. To by jistě znamenalo odklad její
účinnosti, spekuluje se o datu 1. 7. 2017.
Generální finanční ředitelství v souvislosti
s touto novelou připravuje řadu metodických pokynů. Ty, které byly Komoře daňových poradců ČR předloženy ke komentáři,
však obsahovaly značně zkreslené a zmatečné informace. Věříme, že GFŘ zapracuje
připomínky tak, aby byly příslušné pokyny
věcně správné a v praxi použitelné.
Centra sdílených služeb – osvobození
od DPH
Generální advokát SDEU vypracoval dva
rozbory týkající se osvobození nezávislých
seskupení dle článku 132-1-f EU DPH Směrnice (jde v principu o §61-g zákona o DPH).

Opět se ukazuje, že podmínka, že členové
musí poskytovat „pouze osvobozená plnění
nebo plnění mimo předmět daně“, obsažená v §61-g zákona o DPH, je v rozporu
s evropskými předpisy. Generální advokát
dále v podmínce nenarušení hospodářské
soutěže, kterou §61-g zákona o DPH rovněž
obsahuje, nespatřuje požadavek na „úzkou
specifičnost služeb členům“; to je přitom
v příkrém rozporu s výkladem §61-g zákona
o DPH zastávaným Finanční správou ČR.
Generální advokát dále dovozuje, že osvobození není možné aplikovat v případech,
kdy členové poskytují například osvobozené bankovní služby nebo osvobozené
pojištění. Ani to není v souladu s výklady
zákona o DPH. Názory generálního advokáta bude ještě hodnotit Soudní dvůr EU.
Judikatura Soudního dvora EU
V případu C 592/15 British Film Institute
bylo soudem rozebráno, jakým způsobem

vykládat povinnost členských států osvobodit od daně „poskytování určitých kulturních služeb“. Dle soudu je na členských státech, aby určily, na které kulturní služby se
toto osvobození od daně vztahuje, přitom
nelze osvobodit veškeré kulturní služby.
V českém zákoně o DPH neexistuje výčet
toho, co lze považovat za kulturní službu
osvobozenou, praktická aplikace zákona
o DPH je tak v principu velmi obtížná.
Tomáš Brandejs
+420 604 298 952
tbrandejs@deloittece.com
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Rodinní příslušníci zařazeni
do projektu
Došlo k dlouho očekávanému rozšíření
pilotního projektu „Zvláštní postupy pro
vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny”. Nyní se do projektu mohou zapojit
i společnosti, které hodlají zaměstnat specialisty z Ukrajiny vykonávající zdravotnické
profese a nově také rodinní příslušníci
vysoce kvalifikovaných specialistů z Ukrajiny, kteří budou žádat o dlouhodobé vízum
za účelem rodinný.
Společnost, která hodlá zaměstnat specialisty z Ukrajiny, vykonávající zdravotnické
profese, musí kromě standartních dokumentů v rámci žádosti o zařazení do projektu také poskytnout čestné prohlášení
o platu zaměstnance, potvrzení o regis-

traci nestátního zdravotnického zařízení
(v případě, že nejde o státní zdravotnické
zařízení), doklad o uznání rovnocennosti
a platnosti vzdělání (nostrifikace) budoucího zaměstnance a také povolení k výkonu
zdravotnického povolání na území ČR
vydané Ministerstvem zdravotnictví. Tyto
společnosti jsou následně osvobozeny
od povinnosti předložit doporučení české
podnikatelské reprezentace.
Rodinní příslušníci (manžel nebo manželka,
nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě
tohoto cizince nebo jeho manžela/manželky) vysoce kvalifikovaných pracovníků
z Ukrajiny budou zařazeni do projektu
společně s žadatelem o zaměstnaneckou
kartu – údaje o rodině budoucího zaměstnance již musí být uvedené v žádosti

zaměstnavatele do projektu. Tento postup
přináší časovou úsporu na poli získání
termínu k podání žádostí o dlouhodobá
víza za účelem rodinný na zastupitelském
úřadu ČR na Ukrajině, ovšem nedojde
přitom ke zkrácení zákonem daných lhůt
na vyřízení těchto žádostí.
Dle předběžných indikací se počet obsazovaných míst může pohybovat maximálně v řádech desítek měsíčně po plném
náběhu projektu, navržená roční kvóta
nepřesáhne 500 uchazečů.

Jana Pokorná
+420 731 644 156
jpokorna@deloittece.com
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Ministerstvo financí zveřejnilo na svých
webových stránkách materiál ke konzultaci,
který se týká implementace směrnice Rady
(EU) 2016/1164 z 12. července 2017. Tato
směrnice stanoví pravidla proti praktikám
vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD),
přičemž je lze shrnout pod následujících
pět oblastí:
Zásadní změnou, kterou směrnice zavádí,
jsou nová pravidla pro daňovou uznatelnost úroků a obdobných nákladů pro
všechny poplatníky daně z příjmu právnických osob – kdy by měla být daňová uznatelnost omezena na určité úrovni upravené EBITDA (diskutuje se o 30 %). Jakým
konkrétním způsobem bude nakonec toto
pravidlo upraveno a jaká zůstane výše tzv.
de-minimis hranice, pod kterou se nová
pravidla nebudou aplikovat, bude předmětem dalších diskusí. Stejně tak zatím zůstávají otevřené další možnosti, jako je např.

převod nevyužitého limitu do budoucna,
konsolidace, postavení členů skupiny,
vyjmutí z pravidel pro finanční instituce aj.
Otázkou také zůstává další působení aktuálně platné legislativy omezující daňovou
uznatelnost finančních nákladů, jako je
pravidlo nízké kapitalizace u spřízněných
osob nebo daňová neuznatelnost nákladů
na pořízení podílu v dceřiné společnosti, aj.
Zavedení pravidel pro ovládané zahraniční společnosti (tzv. CFC pravidla)
by také mělo být novinkou českého daňového prostředí. Na základě těchto pravidel
by měla tuzemská společnost zahrnout
do svého základu daně pasivní příjmy
či příjmy z tzv. umělých transakcí zahraniční dceřiné společnosti, pokud bude její
daňové zatížení nižší než polovina daně,
kterou by platila, kdyby byla daňovým
rezidentem v České republice. I v tomto
případě se bude dále diskutovat o dalších

variantách implementace, zejména, zda je
možné pravidla neuplatnit, pokud ovládaná
společnost vykonává v podstatné míře
hospodářskou činnost (co vše bude považováno za „hospodářskou činnost“ není
zatím jasné) nebo zda se pravidla uplatní
i na finanční instituce.
Další změnou by mělo být zavedení tzv.
exit tax – zdanění při odchodu, kdy
by daňový poplatník přesouvající daňové
rezidenství nebo svoji obchodní činnost či
aktiva z České republiky zdanil. Základem
daně by byl rozdíl mezi tržní a daňovou
hodnotou přesouvaných aktiv.
Zneužívání tzv. hybridních nesouladů, tj. využívání daňových benefitů
ze situace, kdy dva státy nahlížejí jiným
způsobem např. na finanční nástroje, jsme
již popisovali v minulosti, neboť opatření
proti tomuto zneužívání již bylo částečně
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implementováno s účinností od května
2016. V mezičase však byla na úrovni EU
přeložena novela směrnice tzv. ATAD 2,
jejíž cílem je rozšířit působnost opatření
i na třetí země, a také o některé další
„nesoulady“. Mělo by se jednat mj. o nerozpoznání stálé provozovny – kdy jeden stát
považuje činnosti za přiřaditelné stálé provozovně společnosti v jiné zemi, nicméně
v této zemi stálá provozovna společnosti
nevznikne, nebo k dalším situacím, jejichž
výsledkem je dvojí nezdanění činností či
plateb.
Obecné pravidlo proti zneužívání
(GAAR) Česká republika zřejmě nebude
implementovat s odkazem na již existující
správní i soudní praxi (viz například judikáty
ke zneužití práva).

Implementační lhůta této směrnice je
stanovena do 31. prosince 2018 (s výjimkou exit tax, kde je implementační lhůta
o rok delší). Výstup z veřejné konzultace
by měl sloužit jako jeden z podkladů pro
návrh konkrétní novely zákona o daních
z příjmů. Připomínky či podněty je možné
zasílat do konce dubna 2017, více informací
a podkladový materiál je dostupný přes
odkaz: Veřejná konzultace: Implementace
směrnice EU proti vyhýbání se daňovým
povinnostem do českého právního řádu.

Zůstává tedy stále mnoho možností a otázek, které bude muset Ministerstvo financí
za přispění veřejnosti i dalších odborných
připomínkových institucí vyřešit a jasně
stanovit podmínky, za kterých budou výše
uvedené změny promítnuty do českého
zákona o daních z příjmů. Průběžné Vás
budeme o dalším vývoji informovat.

Roman Ženatý
+420 737 235 540
rzenaty@deloittece.com
Tereza Tomanová
+420 731 642 218
ttomanova@deloittece.com
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Akce 2: Neutralizace efektů hybridních
nesouladů
Rada EU pro hospodářské a finanční věci
(ECOFIN) se shodla na kompromisním
znění rozšíření směrnice proti vyhýbání se
daňovým povinnostem (Anti-Tax Avoidance
Directive, ATAD) v oblasti neutralizace
efektů hybridních nesouladů. Návrh směrnice (ATAD 2) plně implementuje doporučení zveřejněná v závěrečné zprávě zemí
G20 a OECD, Akci 2 projektu BEPS v zemích
Evropské unie. ATAD 2 rozšiřuje působnost
opatření týkající se neutralizace efektů
hybridních nesouladů také na třetí země
a současně zakotvuje definici stále provozovny dle doporučení OECD.
Akce 5: Boj proti škodlivým
daňovým praktikám se zaměřením
na transparentnost a podstatu
Belgický parlament přijal nové opatření
týkající se daňového odpočtu na inovace

(innovation income deduction – IID).
Opatření bylo uveřejněno v úředním
věstníku 20. února 2017 a je zpětně účinné
od 1. července 2016. Daňový odpočet
na inovace, který je v souladu s doporučeními OECD v rámci Akce 5 projektu BEPS,
nahrazuje všeobecný patentový odpočet
daně z příjmu (patent income deduction –
PID). Tento patent byl s platností od 1. července 2017 zakázán („pravidlo pro ochranu
předchozího stavu“), umožňuje však
daňovým poplatníkům využít PID režim až
do 30. června 2021, jestliže jejich duševní
vlastnictví splňuje určité podmínky.
Brazilská daňová správa zveřejnila
21. února 2017 závazné posouzení (NR
1,689/17), které stanovuje pokyny pro
implementaci doporučení OECD Akce 5
iniciativy BEPS. Toto nové závazné posouzení zavádí nový článek v stanovisku (NR
1,396/2013), který upravuje otázky vzta-

hující se k výkladu daňového zákona. Nové
stanovisko je účinné ode dne uveřejnění
a nařizuje, že rozhodnutí týkající se převodních cen, stálých provozoven a určitých pobídek v oblasti výzkumu a vývoje
budou podléhat povinné výměně informací
s daňovými správami dalších zemí. Vydaná
soukromá stanoviska, usnesení a výklady
budou spadat také do působnosti nařízení
o výměně informací.
Akce 8-10: Transferové ceny a tvorba
hodnot
Dne 6. února 2017 zveřejnila daňová
správa Velké Británie pokyny týkající se
daňového posouzení dohod o cash poolingu. Pokyn je součástí Mezinárodního
manuálu INTM503100. Zaměřen je na záležitosti týkající se převodních cen (například
stanovování úrokových sazeb, synergie
dosažené prostřednictvím cash poolingu
a rozdělení užitku z cash poolingových
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dohod mezi poskytovatele a skupinu účastníků), důsledky dlouhodobých a krátkodobých ujednání a důsledky započtu zůstatků
cash poolingových účtů a okolností, za kterých by bylo vhodné zápočet realizovat.
Pokyn nevyžaduje implementaci přísných
opatření, namísto toho uznává potřebu
vyhodnocovat každý případ na základě
jeho specifik včetně platných právních
ujednání a funkcí, aktiv a rizik poskytovatele cash poolingu a každého účastníka.
Akce 13: Dokumentace k transferovým
cenám a zprávy podle jednotlivých
zemí (country-by- country reporting)
Slovenská republika schválila 1. února 2017
zákon o předkládání zpráv podle jednotlivých zemí, který vstoupí v platnost dne
1. března 2017.

Francouzská daňová správa zveřejnila
2. února 2017 formulář 2258-SD pro účely
předkládání zpráv podle jednotlivých zemí.
Formulář 2258-SD vychází ze vzorového
formuláře navrženého OECD a EU, musí
být předložen v anglickém jazyce, a to
do 12 měsíců po skončení příslušného
účetního období.
Kanadská daňová správa (Canada Revenue Agency, CRA) zveřejnila dne 3. února
2017 formulář RC4649 pro předkládání
zpráv podle jednotlivých zemí, v souladu
se vzorem navrhovaným OECD. Pokyny
k dokumentu RC4649 poskytují užitečné
rady, které pomohou kanadským daňovým
poplatníkům pochopit, jaké informace
od nich kanadská daňová správa očekává,
a to včetně definic a detailních pokynů pro
předložení zprávy.

Finanční správa Spojených států amerických (Internal Revenue Service of United
States) uveřejnila 23. února 2017 návrh
pokynů k formuláři 8975 „Předávání zpráv
podle jednotlivých zemí“ a k souvisejícímu
Harmonogramu A (Schedule A). Tyto dokumenty popisují, kdo by měl vyplnit a předat
zprávy obsahující finanční informace skupiny amerických nadnárodních společností.
Formulář 8975 a Harmonogram A musejí
být finančnímu úřadu USA předloženy
spolu s přiznáním k dani z příjmů konečné
mateřské společnosti ze skupiny amerických nadnárodních společností za finanční
rok nebo za rok, ve kterém účetní období
zahrnuté ve formuláři 8975 končí.
Belgická vláda schválila dne 24. února
2017 Mnohostrannou dohodu příslušných
orgánů o automatické výměně informací
o finančních účtech (MCAA), kterou Belgie
podepsala 27. ledna 2016. Dohoda zajiš-

Přímé daně
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ťuje zachování mlčenlivosti s ohledem
na předávání zpráv podle jednotlivých zemí
a obsahuje určitá omezení týkající se jejího
použití. V neposlední řadě rovněž upravuje
postupy vedoucí k vzájemné dohodě.
Ministerstvo financí Spolkové republiky
Německo nedávno zveřejnilo návrh změn
pokynu k dokumentaci převodních cen.
Pokyn slouží jako závazné nařízení pro
daňové poplatníky a specifikuje, jaké
informace musí daňoví poplatníci ve zprávě
dokumentující převodní ceny uvádět.
Bude-li revidovaný pokyn k dokumentaci
převodních cen schválen v navrhované
podobě, bude se vztahovat na všechna
zdaňovací období od roku 2017.

Švédský parlament schválil 3. března 2017
návrh zákona (Prop. 2016/17:47), implementující předkládání zpráv podle jednotlivých zemí dle požadavků OECD a transponující směrnici EU 2016/881/EU. Změny
zákona vstoupí v platnost 1. dubna 2017.
Opatření BEPS č. 15: Vytvoření
vícestranných nástrojů
Ve svém rozpočtovém projevu pro rok
2017 oznámil ministr financí Jihoafrické
republiky, že jeho země zamýšlí v roce 2017
podepsat mnohostranný nástroj pro implementaci opatření BEPS v síti daňových
smluv v zemi. Ten by měl vést ke „snížení
rozsahu aktivit vedoucí k vyhýbání se daňovým povinnostem“. Žádné bližší informace
nejsou v tuto chvíli k dispozici.

Kateřina Krchnivá
+420 735 703 353
kkrchniva@deloittece.com
Tereza Tomanová
+420 731 642 218
ttomanova@deloittece.com
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Společnost Apple se odvolala proti
rozhodnutí ESD ve věci udělení státní
podpory
Apple se odvolal proti rozhodnutí Tribunálu soudního dvora EU. Argumentuje tím,
že Komise při rozhodování o skutečnosti,
zda společnost Apple získala v Irsku státní
podporu ve výši 13 miliard eur jako výsledek preferenčního daňového zacházení,
nevzala v úvahu skutečnost, že aktivity
společnosti generující zisk (včetně vývoje
a „komercializace“ duševního vlastnictví) se
vztahují k USA.
EU navrhla směrnici zdokonalující
mechanismy pro řešení sporů v oblasti
dvojího zdanění
Legislativní návrh (2016/0338/CNS), nastíněný Evropským parlamentem 10. února
2017, usiluje o zdokonalení stávajících
mechanismů pro řešení sporů v oblasti
dvojího zdanění. Tyto mechanismy by měly

vést ke zřízení spravedlivého a účinného
daňového systému, který posílí právní jistotu. První čtení v Hospodářském a měnovém výboru je naplánováno na 6. června
2017.
Pracovní skupina EU projednává návrh
zavádějící systém společného zdanění
právnických osob
Členské státy EU se kriticky vyjádřily k přepracovaným návrhům Evropské komise
na zavedení společného konsolidovaného
základu daně z příjmů právnických osob
(CCCTB a CCTB). Komise mezitím původní
návrhy zveřejněné v roce 2011 stáhla.
I přes kritické postoje členských států EU
se na základě výsledků jednání v Senátu
z 9. března 2017 zdá, že Česká republika
vyjádří návrhu podporu.

Změny vnitroskupinového financování
na Kypru
Dne 8. února 2017 informovala kyperská
daňová správa kyperský Institut autorizovaných veřejných účetních znalců, že s platností od 1. července 2017 zamýšlí ukončit
platnost režimu předem dojednaných
minimálních ziskových marží využívaných
u vnitroskupinových ujednání o financování
„back-to-back“ režimu. Režim byl využíván jako vodítko pro daňové poplatníky
v oblasti minimálních marží, které byla
daňová správa připravena u ujednání o vnitroskupinovém financování přijmout jako
obvyklé. V dřívějším režimu byly obecně
akceptovány finanční marže v rozmezí
0,125 % až 0,35 %.

Přímé daně
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Irský ministr se rozhovořil o závazku
vůči projektu BEPS
Irský ministr financí zdůraznil, že se Irsko
zavazuje k účasti na projektu BEPS OECD
a jakmile to bude možné, je připraveno
podepsat smlouvu o mnohostranném
nástroji (Akce 15 Vytvoření vícestranných
nástrojů). Ministr varoval před nebezpečím
odklonu EU od dohody ohledně BEPS,
zejména prostřednictvím návrhů Evropské
komise na zveřejňování zpráv podle jednotlivých zemí a společného konsolidovaného
základu daně z příjmů právnických osob.

Nizozemsko vytvoří centrální registr
vlastníků
Zákon o soukromém členství umožní
vytvoření centrálního registru vlastníků
v zemi. Registr bude shromažďovat informace o podílech a vlastnících soukromých společností s ručením omezeným
a nekótovaných společností s ručením
omezeným, a bude umožňovat nahlédnutí na osoby vlastnící společnosti i jejich
podíly. Registr informací bude dostupný
daňové správě a dalším příslušným veřejným službám, notářům působícím v oblasti
občanského práva a institucím, jejichž činnosti spadají do oblasti působnosti zákona
o předcházení praní peněž a financování
terorismu.

Kateřina Krchnivá
+420 735 703 353
kkrchniva@deloittece.com
Tereza Tomanová
+420 731 642 218
ttomanova@deloittece.com

Přímé daně
• Korunové dluhopisy:
Změní se jejich zdanění?

Daňové novinky – duben 2017

Daňové povinnosti – duben 2017
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pondělí 3.

Mezinárodní zdanění
• Implementace směrnice EU proti
vyhýbání se daňovým povinnostem

•• podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaň. ob. 2016
•• podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit
a přiznání zpracovává a předkládá sám

pondělí 10.

spotřební daň

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

úterý 18.

daň silniční

•• záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017

intrastat

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

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a daň k MOSS

intrastat

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

daň z příjmů

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

pondělí 24.

spotřební daň

•• splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

úterý 25.

daň z hazardních her

•• daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017

Ostatní
• Novinky k pilotnímu projektu
„Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované
zaměstnance z Ukrajiny”

daň z příjmů

čtvrtek 20.

•• souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

• Pokroky v implementaci BEPS
• Krátce

•• kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

Příloha
• Daňové povinnosti – duben 2017
• Daňové povinnosti – květen 2017

energetické daně

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

spotřební daň

•• daňové přiznání za březen 2017
•• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)
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úterý 2.

daň z příjmů

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

středa 10.

spotřební daň

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

• Riziko zpětného antidumpingu na dovoz
plechů z Ruska a Brazílie

úterý 16.

intrastat

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

• Krátce

úterý 18.

intrastat

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

pondělí 22.

daň z příjmů

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

čtvrtek 25.

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a daň za duben 2017

Ostatní

•• souhrnné hlášení za duben 2017

• Novinky k pilotnímu projektu
„Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované
zaměstnance z Ukrajiny”

•• kontrolní hlášení za duben 2017

Mezinárodní zdanění

energetické daně

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

spotřební daň

•• splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
•• daňové přiznání za duben 2017

• Implementace směrnice EU proti
vyhýbání se daňovým povinnostem

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

• Pokroky v implementaci BEPS
• Krátce

středa 31.

daň z nemovitých věcí

•• splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků
provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

Příloha
• Daňové povinnosti – duben 2017
• Daňové povinnosti – květen 2017

•• splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

daň z příjmů

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