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• Celní suspenze a celní kvóty – za pět minut
dvanáct!
• Změna v Režimu zvláštního zacházení pro
kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
• Bezvízový režim pro občany Ukrajiny
• Novela zákoníku práce

Příloha
• Daňové povinnosti – červenec 2017
• Daňové povinnosti – srpen 2017

Právní institut svěřenských fondů si
v poslední době získal na atraktivitě
zejména díky mediální kauze exministra Andreje Babiše. Je však třeba si
uvědomit, že Andrej Babiš nebyl první
ani jediný, kdo možnost využít svěřenský fond v rámci uspořádání svého
majetkového portfolia využil. Počet
svěřenských fondů vzniklých v období
2014–2016 překročil již číslovku 600
a zájem o uvedený institut se stále
zvyšuje.
Do českého právního řádu byly svěřenské
fondy, které představují tradiční a dlouhodobý právní institut zejména v anglosaské
oblasti, inkorporovány novým občanským
zákoníkem s účinností od 1. ledna 2014.
V souvislosti s jeho zavedením došlo
rovněž k úpravám souvisejících právních
předpisů (např. daňových a účetních před-

pisů atd.). Svěřenský fond je bez ohledu
na absenci jeho právní osobnosti a sídla
považován za řádnou účetní jednotku
a poplatníka daně z příjmů právnických
osob povinně registrovaného u Finančního
úřadu pro hl. m. Prahu (územní pracoviště
pro Prahu 7).
Nejednoznačnost nové právní úpravy
Ještě před nabytím účinnosti nového
občanského zákoníku se rozběhla velká
politická diskuze ohledně vypuštění tohoto
institutu z právního systému České republiky. Důvodem navrhovaného vypuštění
byla zejména nejednoznačná nová právní
úprava a rovněž obava před zneužíváním
svěřenského fondu k účelovému odklánění
majetku za účelem dosažení plné anonymity vlastnictví, např. z důvodu obcházení
souvisejících daňových povinností. Po více
než třech letech se zdá, že porodní bolesti

nové právní a související úpravy postupně
odeznívají. V současnosti se sice nemůžeme ještě z důvodu krátké doby existence
svěřenských fondů ve sporných situacích
opřít o judikaturu soudů, ale již od roku
2014 probíhají snahy o eliminaci nejasných oblastí v rámci právní, daňové, účetní
a další související legislativy svěřenských
fondů.
Nejednoznačnost právní úpravy svěřenských fondů byla identifikována také
v daňové oblasti, i když ve srovnání se
zahraničními fondy obdobného typu
svěřenské fondy podle českých předpisů
žádné speciální daňové úlevy nepřináší.
Interpretační problémy v daňové oblasti
vyplývají zejména z absence právní osobnosti svěřenského fondu a nejednoznačnosti definice vztahů mezi svěřenským
fondem, jeho zakladateli a obmyšlenými
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osobami benefitujícími z majetku a zisku
fondu. Komora daňových poradců ale již
před vlastním nabytím účinnosti relevantních předpisů aktivně iniciovala jednání
se zástupci státní správy s cílem vyjasnění
obsahu projednávaných souvisejících
nejednoznačných daňových předpisů. Již
od počátku existence svěřenských fondů
tak byla projednávána interpretace předpisů ve věci daňového postavení svěřenského fondu, daňových odpisů u majetku,
který byl umístěn do svěřenského fondu,
daňových konsekvencí nákladů hrazených
ze zdrojů, které byly vyčleněny do svěřenského fondu nebo zvýšily majetek svěřenského fondu, zdanění plnění obmyšlenému
z majetku nebo zisku fondu, zdanění
odměny svěřenského správce atd. I přístup
státní správy v dané věci lze hodnotit velmi
kladně. Již počátkem roku 2014 se objevila

oficiální Informace Generálního finančního
ředitelství ve věci registrace svěřenských
fondů jako daňových poplatníků a státní
správa má zájem další sporné oblasti
ve zdanění svěřenských fondů řešit. Problematika nejednoznačné úpravy nebyla
spojena pouze s oblastí daně z příjmů,
ale i DPH, daně z nabytí nemovitých věcí
atd. Velmi pozitivní je, že mnoho sporných
oblastí bylo již v rámci uvedené komunikace interpretačně sjednoceno. Existují
však daňové otázky, na které souhlasné
a jednoznačné odpovědi stále neznáme,
a nezbývá tak než si počkat na související
judikaturu, jež je ale stále v nedohlednu.

Povinná evidence svěřenských fondů
Na atraktivitě svěřenským fondům neubrala ani novela nového občanského
zákoníku č. 240/2016 Sb., která s účinností
od roku 2018 zavádí pro všechny svěřenské
fondy povinnost evidence v rámci oficiálního seznamu svěřenských fondů. Uvedenou změnou svěřenský fond vznikne až
dnem zápisu do nově zřizované evidence
svěřenských fondů, která by měla fungovat
na stejném principu jako obchodní rejstřík.
Rovněž určení osoby obmyšleného svěřenského fondu zřízeného k soukromému
účelu bude účinné teprve dnem, kdy byl
obmyšlený zapsán do neveřejné části evidence svěřenských fondů.
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Nová možnost osvobození podílu
na zisku i pro svěřenské fondy
Další krok k zatraktivnění svěřenských
fondů z pohledu daňového zatížení je
v současné době v poslední fázi legislativního procesu. Na vyhlášení ve Sbírce listin
čeká již prezidentem schválený „Daňový
balíček“, který ukončuje systém dvojího
zdanění u svěřenských fondů držících
ve svém portfoliu podíly na obchodních
společnostech. Dvojí zdanění (tzn. zdanění
zisku z podnikatelské činnosti obchodní
společnosti a následné zdanění distribuce podílu na zisku svěřenskému fondu)
znevýhodňovalo svěřenské fondy oproti
obchodním korporacím, které mohou být
při následné distribuci zisku při splnění stanovených podmínek (tj. výše podílu, doba

držby a právní forma) od této „dividendové
daně“ osvobozeny. S předpokládanou účinností k 1. červenci 2017 dojde k odstranění
této diskriminace a veškeré podíly na zisku
distribuované svěřenskému fondu, o jejichž
výplatě bude rozhodnuto po uvedeném
datu, mohou být při splnění výše uvedených podmínek od daně osvobozeny.
V případě institutu svěřenského fondu jde
o velmi zajímavou příležitost, jak naložit
se svým majetkovým portfoliem zejména
s ohledem na budoucí řešení rodinných
poměrů nebo v souvislosti s právní ochranou majetku vůči rizikům vyplývající z provozované podnikatelské činnosti. V případě,
kdy v rámci našeho právního prostředí
dojde k uchycení tohoto institutu v rámci

běžné praxe a bude odstraněna interpretační nejednoznačnost v dalších souvislostech, stane se svěřenský fond stejně jako
v zahraničí běžným a oblíbeným institutem,
který může pozitivně využít každý z nás.
Nejistota při využití svěřenského fondu
jako nového právního institutu, se kterou
jsme se mohli v průběhu posledních 2–3 let
setkat, by pak mohla zcela odeznít.
Věra Paštiková
vpastikova@deloittece.com
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V poslední době lze sledovat zvýšený
zájem finanční správy o oprávněnost
čerpání daňových výhod plynoucích z odpočtu na podporu výzkumu
a vývoje („Odpočet“), který upravuje §34 odst. 4 a 5 zákona o daních
z příjmů (ZDP). Daňoví poplatníci si
však nárok na tento daňový benefit
nechtějí nechat odepřít, a tak daňové
kontroly odpočtů ústí do soudních
sporů, jež často rozhoduje až Nejvyšší správní soud (NSS). Výsledkem
tohoto trendu je rozšíření judikatury NSS o několik rozsudků (9 Afs
144/2016 – 51, 10 Afs 24/2014 – 119
a 1 Afs 174/2016 – 38), jež se právě
tímto Odpočtem zabývají. Posledním
rozsudkem je rozsudek 22 Afs 86/2014
– 33 (dále jen „Rozsudek“) ze dne
27. dubna 2017.

Rozsudek se týká sporu o neprokázání
existence projektu výzkumu a vývoje (dále
jen „Projekt“) před zahájením výzkumných
a vývojových prací ze strany daňového subjektu, a tím o nárok na čerpání této daňové
úlevy za zdaňovací období 2010 a 2011.
Dopředné zpracování písemného projektu
ukládá §34 odst. 5 ZDP. Jeho existence, jak
konstatuje NSS v Rozsudku, je výchozím
předpokladem pro uplatnění této odčitatelné položky a současně také nástrojem
proti jejímu zneužití.
Krajský soud (Krajský soud v Ostravě, dále
jen „KS“), k jehož rozsudku podal daňový
subjekt kasační stížnost, se při posuzování
nároku daňového subjektu na Odpočet
zabýval výhradně formální stránkou věci
a při hodnocení skutečnosti, zda byl nebo
nebyl Projekt sepsán až po zahájení prací
na výzkumu, využil nepřímých důkazů.
Podnětem pro zacílení na nepřímé indicie

byla skutečnost, že daňový subjekt jako
odpověď na výzvu k odstranění pochybností správce daně předložil Projekt datovaný k 31. 1. 2011. V reakci na to KS připustil, že se může jednat o chybu v psaní. Tato
skutečnost však v KS vyvolala pochybnosti
o datu zpracování Projektu, a ten se proto
začal zabývat dalšími nepřímými indiciemi, jež by mohly potvrdit, že Projekt byl
zpracován k 31. 1. 2010. Těmito nepřímými
indiciemi bylo zejména uzavření smlouvy
o dílo daňovým subjektem dne 15. 2. 2010,
v jejímž textu bylo uvedeno, že název
Projektu bude stanoven tímto smluvním
partnerem. Zvolený název Projektu byl však
důsledně používán ve všech dokumentech
až od května 2010. Z obsahu Projektu dále
vyplynulo, že některé přípravné práce
a zkoušky proběhly již před jeho zpracováním. Na základě těchto skutečností jak
KS, tak následně i NSS vyvodily, že písemný
Projekt byl vyhotoven až po zahájení jeho
řešení.
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Z výsledků sporu je patrné, že k posouzení
stavu věci je možné využít také nepřímých
důkazů, a to bez nutnosti současného
přezkoumání věcné stránky projektu
výzkumu a vývoje, jež v tomto případě bylo
vyhodnoceno jako zcela nadbytečné. Současně je nutné konstatovat, že jde o další
případ zacílení finanční správy na formální požadavky výzkumu a vývoje,
jež definuje §34c odst. 1. V této souvislosti
je opět vhodné se zamyslet nad tím, jakou
funkci má odpočet v daňovém systému

plnit, zda je odměnou za splnění formálních požadavků bez přihlédnutí k obsahové podstatě realizovaných výzkumných
a vývojových činností či nástrojem pro
jejich podporu, neboť tyto jsou zdrojem
ekonomického růstu a zaměstnanosti.
Kateřina Krchnivá
kkrchniva@deloittece.com
Kateřina Novotná
knovotna@deloittece.com
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MF zveřejnilo další materiál ohledně
nového zákona o příjmových daních
Legislativní odbor Ministerstva financí zveřejnil k připomínkám rozpracovanou verzi
materiálu „Souhrn řešení inovace regulace
zdanění a zpojistnění příjmů“, který teoreticky rozebírá koncepci nového zákona
o příjmových daních.
Kromě dříve popisovaných myšlenek (viz
dReport 12/2016) jsou zajímavé následující
informace:
•• Zatím je upřednostněna verze jednoho zákona o příjmových daních, nikoliv
rozdělení na zákon o zdanění fyzických
osob a zákon o zdanění právnických
osob.
•• U fyzických osob je navrhováno
snížení počtu dílčích základů daně, což
by mj. znamenalo jednotný přístup

ke zdanění příjmů z podnikání a z nájmu.
Provázanost na změny v pojistném na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění,
které by v takovém případě byly nezbytné, není v materiálu upravena.
•• Materiál popisuje systémová osvobození,
která by měla být upravena již v připravovaném zákoně (např. nahodilé příjmy fyzických osob), a zjednodušené režimy pro
některé situace (např. paušální výdaje).
Nesystémové záležitosti (např. výše sazby
daně nebo většina dnešních daňových
výjimek) by měly být do zákona přidány
až z politického pohledu.
•• Zvažována je možnost zavedení skupinového zdanění pro právnické osoby.
•• Základ daně z příjmů právnických osob
by měl vycházet z účetnictví, nicméně
s poměrně zásadními úpravami, díky
nimž fakticky vzniká „daňové účetnictví“.

Účinnost nového příjmového zákona je
podmíněna novým IT systémem finanční
správy, zavedením institutu samovyměření
a individualizací, tj. rozlišením daňových
účtů až na jednotlivé fyzické osoby-zaměstnance. Vzhledem k dlouhé lhůtě pro
realizaci těchto projektů je zřejmé, že nový
zákon bude hodně dlouhodobým projektem.
Lucie Rytířová
lrytirova@deloittece.com
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Otcovská poporodní péče
Novelou zákona o nemocenském pojištění
se zavádí sedm dní placeného volna pro
novopečené tatínky. Ti jej budou moci začít
čerpat během šestinedělí. Dávky budou
počítány stejně jako peněžitá pomoc
v mateřství, tedy ze 70% denního vyměřovacího základu.
Nárok na otcovskou poporodní péči budou
mít také muži, které jako náhradní rodiče
určil soud. V takovém případě budou moci
na placené volno nastoupit do sedmi let
věku dítěte.
Nárok na dávku získají i otcové dětí, které
se narodí v období šesti týdnů před začátkem účinnosti nového zákona.

Dávky při dlouhodobé pracovní
neschopnosti
Dlouhodobě nemocným by v příštím roce
mohla stoupnout nemocenská. V současné
době dostávají od 15. dne nemoci dávky
ve výši 60 procent redukovaného denního
vyměřovacího základu bez ohledu na dobu
trvání pracovní neschopnosti. Nově by
dávky od druhého a poté i od třetího
měsíce vzrostly, po měsíci by tak zaměstnanci měli nově dostávat 66 procent redukovaného denního vyměřovacího základu,
od dvou měsíců 72 procent.

Rodičovský příspěvek
Novelou zákona o státní sociální podpoře se zavádí rychlejší možnost čerpání
rodičovského příspěvku, nově budou mít
rodiče s vyššími příjmy možnost čerpat až
32 tis. Kč měsíčně. Celková výše příspěvku
činní 220 tis. Kč, u rodičů vícerčat se však
zvyšuje na 330 tis. Kč.
Rodiče, kterým nelze stanovit denní
vyměřovací základ (například OSVČ, které
se dobrovolně neúčastní nemocenského
pojištění, studenti), budou moci nově
čerpat rodičovský příspěvek až do měsíční
výše 7600 Kč a zkrátit si tak celkovou dobu
čerpání z dnešních čtyř na tři roky.
Maria Minárová
mminarova@deloittece.com
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Reportování nových typů přenesení
daňové povinnosti
Od 1. července 2017 dochází novelou
zákona o DPH k rozšíření režimu přenesení
daňové povinnosti na další typy plnění. GFŘ
informovalo na svých webových stránkách
o tom, pod jakými číselnými kódy budou
tato plnění uváděna v kontrolním hlášení.
Služba UBER
GFŘ zareagovalo na rozšiřující se využívání
služeb společnosti UBER a vydalo stručnou
metodiku, jak by měly osoby provozující
taxislužbu prostřednictvím aplikace UBER
postupovat z pohledu daňových předpisů.
Z perspektivy DPH jsou řidiči osobami
povinnými k dani, není přitom rozhodné,
zda mají či nemají povolení provozovat
taxislužbu.

Judikatura Soudního dvora EU (SDEU)
C-154/16 Latvijas
Rozhodnutí SDEU v případu Latvijas
ukazuje, že DPH a celní režim se mohou
lišit u krádeže dovezeného a doposud
do volného oběhu nepropuštěného zboží,
při jeho zničení z nedbalosti, případně při
zničení z důvodu vyšší moci. Pokaždé je
na věc nutno nahlížet jinými pravidly celních předpisů a DPH legislativy.
C101/16 SC Paper Consult
V rámci tohoto případu bylo prozatím
vydáno stanovisko generálního advokáta.
Ten posuzoval, zda je možné odmítnout
nárok na odpočet daně na vstupu jen
proto, že dodavatel je zapsán na seznamu
„neaktivních plátců“ (obdoba seznamu
nespolehlivých plátců v ČR). Podle jeho
názoru musí existovat možnost, aby pří-

jemci plnění byl nárok na odpočet daně
uznán. Podle našeho názoru by do určité
míry mohly býtt zzávěry generálního advokáta využitelné i pro účely ručení za DPH
v případě, kdy je plnění pořízeno od nespolehlivého plátce.
C164/16 Mercedes Benz
Generální advokát v rámci svého stanoviska v případu Mercedes Benz popisuje
DPH režim nájemních smluv, kdy nájemce
má možnost předmět leasingu na konci
nájmu odkoupit. Rozvádí předchozí judikaturu SDEU a blíže popisuje, kdy je takový
nájem nutno považovat za dodání zboží
z pohledu DPH.
Tomáš Brandejs
tbrandejs@deloittece.com
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Boj proti daňovým únikům je jedním z aktuálních témat, na která se daňová správa
nejen v České republice zaměřuje. Velká
část probíhajících daňových kontrol je iniciována právě z důvodu podezření na zapojení do podvodu na DPH. Finanční správa
při odhalení byť i nevědomého zapojení
do podvodu na DPH využívá údaje, které
jí podnikatelé sami poskytnou. Zejména
kontrolní hlášení, která jsou povinni podávat, ale také informace poskytnuté společností v dobré víře na základě neoficiální
žádosti finančního úřadu formou e-mailu či
v průběhu jakékoliv daňové kontroly, jsou
hlavními zdroji informací. Ze zkušeností
víme, že čím více informací podnikatelé
sami o svém podnikání poskytnou, tím
delší je většinou daňové řízení a správce
daně často na tvrzeních podnikatelů staví
své důkazy o tom, že nejednali v dobré víře.
Pokud správce daně v daňovém řízení prokáže fakt, že podnikatel nejednal v dobré
víře, bude podnikatel muset DPH za podvodnou společnost zaplatit.

Je přitom evidentní, že do situace, kdy firma
nebo podnikatel spolupracují s obchodním partnerem, který se účastní podvodu
na DPH, se může dostat každý. Jedním příkladem za všechny je kauza z května 2017,
kdy samotné Generální finanční ředitelství
nakoupilo pro své interní účely mobilní telefony od společnosti zapletené do podvodu
na DPH. Z následných informací, které byly
vydané Generálním finančním ředitelstvím,
plyne, že pokud je ale daná společnost
schopna prokázat, že učinila vše, co bylo
v jejích silách, aby zapojení do podvodného
řetězce předešla, pak za dlužnou DPH
neodpovídá.
V současné době neexistuje žádný podnikatel nebo firma a v konečném důsledku
ani státní organizace, které by se toto riziko
netýkalo.

Pojem daňové podvody již dávno neznamená jen fiktivní dodávky zboží, ale zahrnuje i skutečné dodávky zboží v řetězci,
v němž jeden ze zapojených podnikatelů
sice řádně dodá požadované zboží, ale
nepřizná a neodvede z této transakce
DPH. Přestože ostatní společnosti v řetězci
nemají tušení, že se něco takového děje,
může správce daně vyhodnotit, že daný
podnikatel mohl nebo měl na základě
indicií, či nestandardnosti obchodu vědět,
že k neodvedení DPH může dojít. Pokud
pak finanční správa prokáže, že podnikatel nejednal v dobré víře, může být
tento podnikatel z pozice ručitele povinen
zaplatit znovu neodvedenou daň, případně
mu není uznán související nárok na odpočet DPH. Fakticky je tak nucen uhradit
za jiného chybějící DPH, ačkoliv sám své
daně řádně platil. Podvody na DPH se navíc
týkají i poskytování služeb.
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Jak se bránit nevědomému zapojení
do podvodu na DPH a neplatit daně
za jiné?
Správce daně, pokud chce plátci daně daň
doměřit nebo neuznat nárok na odpočet
z titulu zapojení plátce do podvodného
řetězce, musí prokázat, že podnikatel
nebo firma měla nebo mohla vědět, že její
dodavatel či odběratel se podvodu na DPH
účastní. Tuto skutečnost správce daně
dovozuje v současné době zejména z kontrolních postupů, které podnikatel prováděl
při uzavírání obchodu a v průběhu spolupráce s obchodním partnerem. Posuzuje se zejména, jaká kontrolní opatření
podnikatel měl a zda jim věnoval náležitou
pozornost, aby se vyvaroval tomu, že bude
zapleten do podvodného řetězce, ve kterém došlo k neodvedení DPH.

Jaké indikátory by tedy podnikatelé měli
sledovat? Kromě kontroly registrace k DPH,
nespolehlivých plátců a zveřejněných
účtů ještě například informace dostupné
z obchodního rejstříku, v živnostenském
rejstříku či insolvenčním a exekučním rejstříku. Správci daně v souvislosti s absencí
dobré víry upozorňují mimo jiné na to, že
jako podezřelá může být vnímána skutečnost, že obchodní partner kontrolované
společnosti nezveřejňuje účetní závěrky,
jedná se o nově zapsanou společnost či
společnost bez nezbytných podnikatelských oprávnění, nebo ve statutárních
orgánech působí cizinci či mladí lidé,
případně, že cena byla příliš nízká. Relevantních a dostupných skutečností může
existovat celá řada a často se liší v závislosti
na oboru podnikání, ve kterém společnost
působí a způsobu, jakým běžně realizuje
svou obchodní činnost.

Výsledky tohoto prověřování by přitom
měly být prokazatelným způsobem evidovány pro případ daňové kontroly. V opačném případě se podnikatel vystavuje riziku,
že ačkoli bude ve vztahu ke svým obchodním partnerům postupovat obezřetně
a bude mít nastaveny dostačující kontrolní
opatření, nebude schopen toto správci
daně prokázat a v konečném důsledku
může přijít o svůj nárok na odpočet. Související opatření by pak měla být promítnuta
i do smluv s obchodními partnery.
Zavedení systému řízení rizika související s DPH, který by se bezpochyby měl
v dnešní době stát součástí řízení rizika
každého podnikatele či společnosti, je komplexní záležitost. Je proto vhodné, aby mu
byla věnována náležitá pozornost.
Michaela Kučerová
mkucerova@deloittece.com
Dana Polívková
dpolivkova@deloittece.com
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Prověřovat obchodní partnery jednorázově
při zahájení spolupráce a ještě ke všemu
manuálně nestačí, snadno se pak můžete
stát součástí podvodu na DPH. Nová aplikace Maják z dílny Deloitte za vás prověří
rejstříky a pomocí dalších testů zkontroluje
zadané dodavatele i odběratele. Výhody?
Snížení chybovosti i rizika, že vám správce
daně zadrží nárok na odpočet.

Dovolujeme si vás pozvat i na náš
on-line seminář, který se bude konat dne
29. června 2017, na kterém se budeme této
problematice více věnovat. Seminář bude
zaměřen na praktické aspekty řízení DPH
rizika souvisejícího s potencionálním ručením na DPH a ztrátou nároku na odpočet
DPH z titulu nevědomého zatažení do podvodu na DPH. Během semináře vám Maják
– technologické řešení automatizace kontroly obchodních partnerů představíme.
Více informací také na
www.deloitte.cz/Majak/.

Dana Polívková
dpolivkova@deloittece.com
Jaroslav Beneš
jbenes@deloittece.com
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Dne 7. června 2017 podepsalo 68 zemí
včetně České republiky Mnohostrannou
dohodu (Multilateral Instrument – MLI),
jejímž cílem je přijetí opatření BEPS. Dalších osm zemí se zavázalo k přistoupení
k této dohodě podepsáním předběžných
smluv. Tato nová mnohostranná úmluva
je nástrojem, který má pozměnit stávající
dvoustranné dohody o zamezení dvojímu zdanění tak, aby bylo možno rychle
implementovat opatření daňových smluv
navržená v rámci BEPS, jež se zaměřují
na zamezení daňovým únikům. Při podpisu také všechny země prezentovaly své
postoje a výhrady k jednotlivým bodům
mnohostranné dohody.

Česká republika si vyhrazuje právo na zavedení pouze minimálních standardů, což
znamená, že aktualizovány by měly být
pouze články 6, 7 a 16 příslušných dohod
o zamezení dvojímu zdanění. V praxi tak
k článku 6 bude fungovat nová preambule,
která stanoví, že cílem dohod o zamezení
dvojímu zdanění je zabránění dvojímu
zdanění a zároveň zabránění vyhýbání se
daňové povinnosti vztahující se k daním
z příjmů a z kapitálových daní. Dále by měla
být výslovně zavedena v článku 7 možnost
omezit výhody plynoucí z jednotlivých
smluv v případě jejich zneužití. A v článku
16 je pak navrženo zlepšení mechanismu
řešení sporů týkajících se dvojího zdanění.

Očekává se, že první státy dokončí ratifikační proces ve vztahu k novým ustanovením k dohodám o zamezení dvojímu
zdanění počátkem roku 2018. O dalších
praktických otázkách vyplývajících z těchto
změn vás budeme dále informovat.
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
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Návrh zcela nové směrnice o mechanismech řešení sporů týkajících se
dvojího zdanění v Evropské unii nyní
čeká na projednávání v Evropském
parlamentu. Předložené znění zatím
předpokládá, že členské státy budou
povinny zavést odpovídající normy
do svých právních řádů do 31. prosince
2017. Členské státy přijetí návrhu
podporují.
Směrnice vychází z dosavadní tzv. arbitrážní konvence (úmluvy 90/436/EHS), která
ale upravuje pouze opatření k zamezení
dvojímu zdanění obchodních a finančních
vztahů mezi spojenými osobami (tzn.
převodních cen). Nová směrnice by ovšem
měla řešit téměř veškeré spory týkající se
dvojího zdanění příjmů z podnikání v různých členských státech EU daní z příjmů
fyzických osob, nebo daní z příjmů právnických osob.

Dvojí zdanění spočívá v tom, že tentýž
příjem z podnikání poplatníka byl zdaněn ve dvou nebo více členských státech
a následkem toho došlo ke vzniku další
daňové povinnosti, ke zvýšení daně, anebo
ke zrušení či snížení uplatnitelné daňové
ztráty.
Návrh směrnice podrobně rozpracovává
jednotlivé postupy, které následují poté, co
poplatník uplatní stížnost na dvojí zdanění
u příslušného orgánu některého z dotčených členských států, případně u všech
dotčených států. Mimo jiné jsou pro
většinu úkonů a postupů stanoveny lhůty
i možnost obrany proti nečinnosti. Zahájení
procedury k vyřešení sporu o dvojí zdanění
však nebrání členskému státu v tom, aby
v téže věci zahájil nebo vedl řízení směřující
k uložení sankcí poplatníkovi (např. penále,
úroku z prodlení, trestní sankce).

Stížnost na dvojí zdanění a řešení
dohodou členských států
Shodně s arbitrážní konvencí bude poplatník oprávněn vznést stížnost na dvojí
zdanění ve lhůtě 3 let ode dne, kdy obdržel první oznámení o úkonu, který vede
ke dvojímu zdanění (např. platební výměr).
Před podáním stížnosti nemusí poplatník
nutně vyčerpat všechny dostupné opravné
prostředky podle vnitrostátního práva,
stížnost je však možné podat i ohledně již
pravomocného rozhodnutí.
Stěžovatel by měl být o výsledku posouzení
stížnosti vyrozuměn do 6 měsíců. Pokud se
tak nestane, považuje se stížnost za zamítnutou.
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Shodnou-li se všechny dotčené členské
státy na uznání stížnosti, následuje dvouleté období, v němž by se měly dohodnout na tom, jak zamezí dvojímu zdanění
v daném případě. Závěry této dohody
musí být v dotčených členských státech
provedeny bez ohledu na jakékoliv lhůty
stanovené vnitrostátním právem (např.
i bez ohledu na uplynutí lhůty pro stanovení daně).Shodnou-li se příslušné orgány
dotčených států na zamítnutí stížnosti,
může se stěžovatel bránit prostředky, které
mu poskytujepříslušné vnitrostátní právo.
Sporné řízení
Směrnice, stejně jako arbitrážní konvence,
preferuje řešení dvojího zdanění cestou
dohody dotčených členských států. Sporné
řízení přichází na řadu tehdy,

•• pokud se členské státy nedohodnou
na přípustnosti a oprávněnosti stížnosti,
nebo
•• pokud se členské státy nedokáží
ve stanovené lhůtě shodnout na řešení
stížnosti, kterou uznaly jako přípustnou
a oprávněnou.
Sporné řízení nemůže být provedeno,
jestliže stěžovatel zahájil a vede v téže věci
soudní řízení v členském státě, jehož právo
nedovoluje, aby se rozhodnutí ve sporném
řízení odchylovalo od rozhodnutí vydaného
jeho soudními orgány.
Členské státy mohou také odmítnout
přístup ke spornému řízení v případech
daňových podvodů a při hrubě nedbalém
plnění daňových povinností poplatníkem.

Sporné řízení o přípustnosti a uznání
stížnosti
Na rozdíl od arbitrážní konvence, řešení
stížnosti na dvojí zdanění nutně nekončí
jejím zamítnutím orgánem jednoho členského státu, jemuž byla předložena. Právě
naopak, takové rozhodnutí o stížnosti,
které je projevem sporu mezi dotčenými
státy, odstartuje automaticky proceduru
řešení sporu poradní komisí.
Pokud během 6 měsíců poradní komise
nevydá žádné rozhodnutí, považuje se
stížnost za zamítnutou, v opačném případě
komise ve stejné lhůtě potvrdí, že došlo
ke dvojímu zdanění a stížnost je přípustná.
Dotčené státy mají následně 30 dnů na to,
aby požádaly o zahájení řešení dohodou.
Po marném uplynutí této lhůty se aktivity
ujímá opět poradní komise, která vydá
do 6 měsíců stanovisko k zamezení dvojímu zdanění, jímž se vyjádří k řešení otázky
nastolené stížností.
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Sporné řízení o řešení dvojího zdanění
Sporným řízením se řeší i situace, kdy
dotčené členské státy nejsou schopny
shodnout se na řešení otázky dvojího
zdanění, přestože stížnost shodně považují
za důvodnou (anebo přistoupily k řešení
dohodou poté, co byla stížnost poradní
komisí označena za přípustnou).
Po marném uplynutí dvouleté lhůty k dosažení dohody jsou dotčené členské státy
povinny sestavit do 50 dnů poradní komisi
(případně komisi pro alternativní řešení
sporů). Komise je povinna vydat stanovisko
k zamezení dvojímu zdanění do 6 měsíců
po svém ustavení.
Směrnice opravňuje poplatníka bránit se
případné nečinnosti členských států při
ustanovování komise a dosáhnout jejího
ustanovení vnitrostátními soudy.

Konečné rozhodnutí
Stanovisko poradní komise (komise pro
alternativní řešení sporů) je pro členské
státy závazné, pokud nejsou schopny se
dohodnout na jiném řešení otázky dvojího
zdanění. Dohodou se tedy mohou členské
státy od stanoviska komise odchýlit.
K dosažení dohody mají státy prostor
6 měsíců od oznámení stanoviska komise;
poplatníkovi je opět dána možnost bránit
se proti nečinnosti příslušných státních
orgánů způsobem, který upravuje vnitrostátní právo.

Konečné rozhodnutí příslušných orgánů
členských států ve věci dvojího zdanění se
provede bez ohledu na lhůty stanovené
vnitrostátními předpisy.
K návrhu směrnice byly příslušným parlamentním výborem předloženy pozměňovací návrhy. V obsahu směrnice může tedy
ještě dojít k dílčím změnám. O dalším vývoji
vás budeme informovat.
Hana Erbsová
herbsova@deloittece.com
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
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Akce 4: Omezení narušování daňového
základu přes odpočty úroků a jiné
finanční platby
Norsko – ministerstvo financí vydalo dne
4. května 2017 k projednání dokument
s dodatky k pravidlům pro omezení odečitatelnosti úrokových nákladů. Dodatečná
pravidla jsou v souladu s doporučeními
Akce 4 projektu BEPS. Očekávané dodatkyby měly zavést omezení odečitatelnosti
úrokových nákladů také na úvěry poskytnuté od nespřízněných osob. Budou-li tato
dodatečná pravidla schválena, měla být
platná pro všechna zdaňovací
od roku 2018.

Akce 5: Účinnější boj se škodlivými
daňovými praktikami se zohledněním
transparentnosti a podstaty
Itálie – Italská vláda vydala dne 24. dubna
2017 zákonné nařízení, které obsahuje
řadu daňových pravidel, jež by měla
pomoci snížit rozpočtový deficit. Nová pravidla současně upravují režim daňového
zvýhodnění příjmů z duševního vlastnictví
(tzv. patent box), tak aby byla v souladu
s doporučeními Akce 5 projektu BEPS tím,
že z rozsahu režimu daňového zvýhodnění vylučují obchodní značky. Opatření
k redukci rozpočtového deficitu mimo jiné
zahrnuje úpravu základny pro výpočet
srážky hypotetických úroků (NID), zavedení
nového mechanismu pro tvorbu převodních cen a změnu daňového režimu úroků.
Zákonné nařízení je účinné
od 25. dubna 2017.

Belgie – dne 19. května 2017 vydalo ministerstvo financí aktualizované pokyny pro
daňové poplatníky, kteří musí vyplňovat
tzv. CbC report, a současně aktualizovaný
formulář pro vyplnění jak základních, tak
specifických informací, v rámci CbC reportingu. CbC zprávy za rok 2016 měly být
původně podány do 31. prosince 2016,
finanční správa však schválila jednorázové
prodloužení termínu, a to do 30. září 2017.
Jestliže skupina podala zprávu již před zveřejněním nových pokynů, nebude za případný nesoulad nijak sankcionována, musí
však podat objasnění týkající se vykázaných
údajů, které se od pokynů z roku 2017 liší.
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Francie – francouzský parlament schválil
dne 1. února Mnohostrannou dohodu
příslušných orgánů o automatické výměně
informací o finančních účtech (MCAA), jež
je v souladu s nařízením 2017-672. Dohoda
byla zveřejněna v úředním věstníku dne
30. dubna 2017. Dohoda má napomoci
k implementaci standardů pro vykazování
převodních cen do souladu se závěrečnou
zprávou Akce 13.

Maďarsko – ode dne 15. května 2017 platí
v Maďarsku povinnost předkládání zpráv
podle jednotlivých zemí (CbC report) pro
maďarské nadnárodní podniky. V tomto
ohledu byly stanoveny následující termíny:
31. prosince 2017 pro prohlášení o stavu
vykazování podle zemí pro maďarskou
daňovou správu a o základních údajích
způsobilých maďarských subjektů, pokud
jde o vykazování za finanční – kalendářní
rok 2016; 31. prosince 2017 pro CbC report
za finanční rok u daňových poplatníků, kteří
představují hlavní mateřské společnosti,
nebo které byly mateřskou společností
pověřeny k vyplnění zprávy, a 31. prosince
2018 pro podání CbC reportu ostatními
daňovými poplatníky, jejichž první vykazovaný rok bude rok 2017.

Portugalsko – dne 21. dubna 2017 přijal
parlament návrh zákona č. 73/XIII. Návrh
zákona má do národního zákona transponovat směrnici Rady (EU) 2015/2376
(automatická výměna informací o daňových rozhodnutích a dohodách o převodních cenách) a směrnici Rady (EU) 2016/881
(vykazování podle zemí), které mění směrnici EU o vzájemné pomoci (2011) ohledně
povinné výměny informací v oblasti daní.
USA – Ministerstvo financí USA učinilo
významný pokrok ve vyjednávání dohod
kompetentních úřadů pro výměnu zpráv
podle zemí. Dvě dohody již byly podepsány
(Norsko, Nizozemsko) a u několika dalších
proces podepisování dosud probíhá.
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Soudní dvůr Evropské unie rozhodl
o tom, že Belgická „spravedlivá daň“ je
částečně nekompatibilní s právem EU
Dne 17. května 2017 vydal Soudní dvůr
Evropské unie (SDEU) rozhodnutí v předběžné otázce k usnesení belgického ústavního soudu vztahujícího se ke kompatibilitě
„spravedlivé daně“ s primární a sekundární
legislativou EU. Soud se přiklání k názoru
generální advokátky Kokott, že tato daň je
částečně nekompatibilní se směrnicí EU
o mateřských a dceřiných společnostech.
Případ bude vrácen belgickému ústavnímu soudu k vydání vlastního rozhodnutí
s přihlédnutím ke zjištěním SDEU a dalším
důvodům pro anulování „spravedlivé daně“.

Názor generálního advokáta SDEU
na belgická pravidla pro odpočetúroků
Generální advokát SDEU je toho názoru,
že belgická pravidla omezující odečitatelnost úrokových nákladů od základu daně
do výše daňově osvobozených dividend
plynoucích z akcií držených po dobu méně
než jednoho roku neporušují pravidla stanovená směrnicí o mateřských a dceřiných
společnostech. Podle belgického zákona
o daních z příjmů jsou dividendy přijaté
úvěrovou institucí osvobozeny od daně,
nicméně článku 198 odst. 10 zákona pokud
společnost obdrží dividendy z akcií držených méně než rok, může dojít k omezení
odečitatelnosti úrokových nákladů vzniklých v daném roce až do úrovně dividend
osvobozených od daně.

SDEU rozhodl, že francouzská 3%
daňová přirážka aplikovaná na příjmy
z dividend při přerozdělení ze zdrojů
v EU porušuje směrnici o mateřských
a dceřiných společnostech
Dne 17. května 2017 vydal SDEU rozhodnutí, že dividendy distribuované francouzskou společností, které představují přerozdělení dividend, jež společnost předtím
obdržela od svých dceřiných společností
v EU, nemohou být předmětem francouzské 3% daňové přirážky aplikované
na rozdělované zisky. Soud došel k závěru,
že uplatnění daňové přirážky na tyto
dividendy by představovalo formu dvojího
zdanění, která je směrnicí EU o mateřských
a dceřiných společnostech zakázáno.
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Nizozemský vrchní soud rozhodl
o odčitatelnosti úroků pro bankovní
struktury
Dvě rozhodnutí nizozemského vrchního
soudu vydaná dne 21. dubna 2017 vyjasňují okolnosti, za nichž jsou úrokové
náklady odečitatelné pro daňové účely.
Projednávané případy se týkaly skupiny
bankovních subjektů, jejímž záměrem bylo
získat výhoduz nesouladu mezi výjimkou
pro osvobození příjmůz převodupodílů
a pravidly, která obecně povolují odčitatelnost úrokových nákladů z úvěrů použitých
napořízení podílů(tzv. „Bosal gap“).
Evropská komise žádá Francii, aby zrušila srážkovou daň pro nerezidenty
Komise požádala Francii, aby zrušila srážkovou daň, jež je uvalována na dividendy
obdržené ve Francii společnostmi rezidentními v jiném členském státě EU nebo EHP.
Srážková daň vede k okamžitému zdanění
bez možnosti náhrady dividend vyplace-

ných společnosti v EU a EHP. Pokud francouzské úřady na tuto skutečnost nezareagují do dvou měsíců, může být případ
postoupen k projednání u SDEU.
Německý soud považuje pravidla
omezení odčitatelnosti daňových ztrát
za protiústavní
Federální ústavní soud potvrdil rozhodnutí
finančního soudu v Hamburku, že omezení odpočtudaňových ztrát z minulých
let z důvodu změnyvlastnické struktury
je v rozporu s německou ústavou. Soud
potvrdil, že zákonodárce musí změnit
stávající ustanovení se zpětným účinkem
za období od 1. ledna 2008 do 31. prosince
2015.
Korejské usnesení o licenčních poplatcích plynoucích z užívání softwaru
Korejský daňový soudvydal dne 13. února
2017 rozhodnutí, že poplatky plynoucí
z pronájmu a údržby uhrazené při pou-

žívání softwaru představují podle SZDZ
uzavřené mezi USA a Koreou z roku 1980
licenční poplatky. Případ se týkal korejské společnosti, která uzavřela smlouvu
o pronájmu a údržbě softwaru s americkou
společností, jež tento software také vyvinula. V souladu s touto smlouvou zaplatila
korejská společnost poplatek za poskytnuté služby. Tato platba nebyla ze strany
společnosti považována za licenční poplatek, a proto nebyla provedena srážka ani
úhrada daně. Na základě daňové kontroly
tohoto subjektu korejská daňová správa
stanovila, že uhrazené poplatky za nájem
a údržbu představují licenční poplatek,
a proto vyměřila dodatečnou daň z příjmů
právnických osob. Daňový tribunál vyjádřil
souhlas s daňovou správou a konstatoval, že poplatky plynoucí ze smlouvy jsou
licenčními poplatky, jež podléhají podle
uzavřené SZDZ zdanění 15% srážkovou
daní.
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Lucemburský parlament zvažuje
návrh zákona o rejstříku skutečných
vlastníků
Dne 26. dubna 2017 byl lucemburskému
parlamentu předložen návrh zákona č.
7128 na zavedení rejstříku skutečných
vlastníků (Inscription bénéficiaire ultime).
Cílem návrhu zákona je implementovat
požadavek na takový rejstřík, jak je uvedeno v článku 30 směrnice proti praní
špinavých peněz (Směrnice Rady EU
2015/849) z 20. května 2015, která vyžaduje, aby společnosti – rezidenti, nadace
a fondy sdílely informace o svých skutečných vlastnících.

Nizozemsko konzultuje navrhované
změny zákona o srážkové dani z dividend
Ministerstvo financí konzultuje navrhované
změny zákona o srážkové dani z dividend,
jež by měly sladit aplikaci srážkové daně
z dividend nizozemských holdingových
družstev s postupy uplatňovanými v případě soukromých společností s ručením
omezeným (BV)/veřejných společností
s ručením omezeným (NV) a rozšířitrozsah
výjimky ze srážkové daně z dividend tak,
aby platila pro aktivní obchodní struktury.
Projednávaný dokument také zahrnuje
navrhované změny daňového režimu platného pro daňové poplatníky – nerezidenty,
jež by v případě obdržení dividend plynoucích z nizozemského zdroje dále nepodléhali nizozemské dani z příjmů právnických
osob, ale pouze dani z kapitálových příjmů.

Nizozemsko nepodporuje návrh
společného konsolidovaného základu
daně z příjmů právnických osob
Dne 16. května 2017 byl parlamentu zaslán
dopis č. 160541.02U jako odpověď na dotaz
parlamentu ohledně posledních finančních
návrhů EU týkajících se daně z příjmů právnických osob. V dopise se mimo jiné uvádí,
že Nizozemsko nepodporuje znovu vydaný
návrh na zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických
osob, protože ho považuje za nekompatibilní se zásadou subsidiarity.
Kateřina Krchnivá
kkrchniva@deloittece.com
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
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Dováží vaše společnost materiál, který
není dostupný na trhu EU a používá
se při výrobě? Jsou náklady na clo
z dovozu tohoto materiálů významné?
Právě pro tyto případy byl zaveden
systém pozastavení cel a celních kvót,
který významným způsobem eliminuje náklady na dovozní clo.
Cílem pozastavení cel (tzv. celních suspenzí) a celních kvót je umožnit podnikům
v EU dovážet suroviny, polotovary, součásti a případně také stroje, které nejsou
dostupné na trhu EU, se sníženým nebo
nulovým clem. Podniky se tak prakticky
mohou vyhnout nákladům na clo z dovozu
těchto materiálů.

Co to je celní suspenze a kvóta?
Suspenze je určena pro suroviny, polotovary, komponenty, případně také stroje,
které nejsou v EU vyráběny nebo nemají
odpovídající technické parametry či kvalitu. Celní kvóta je určena pro případy, kdy
požadované materiály jsou z výrobních
zdrojů v EU dostupné pouze v omezeném
množství, a toto množství nepostačuje
k naplnění potřeb všech výrobních společností.
Platnost suspenze je obvykle stanovena
na 5 let a po tuto dobu lze dovézt neomezené množství předmětného zboží.
Schválenou suspenzi může využít jakýkoliv
subjekt, který dováží zboží, jež odpovídá
parametrům definovaným v suspenzi.

Celní kvóta je omezena časově a především
také množstevně. V praxi to znamená, že
kvóta je stanovena na základě odhadu
chybějícího množství konkrétního zboží.
Taktéž kvótu může využít jakýkoliv dovozce.
Zde platí systém, kdo dřív přijde, ten je dřív
na řadě, a má tak nárok na využití snížení
celní sazby. Po vyčerpání povoleného
množství se na dovoz zboží bude uplatňovat běžná celní sazba.
Můžou se suspenze a kvóty týkat také
vaší společnosti?
O suspenzi nebo celní kvótu si může zažádat jakákoliv společnost, která dovážené
zboží používá jako surovinu, polotovar
nebo komponent pro vlastní výrobu. Podmínkou však je, aby roční hodnota nevybraného cla činila minimálně 15 tis.EUR.
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Za účelem dosažní této částky je umožněno, aby žádost o suspenzi či kvótu
podalo několik společností dohromady (lze
aplikovat také např. v případech, kdy jsou
výrobní společnosti ze skupiny usazeny
v různých členských státech EU).

Jak vám můžeme pomoci?
Naši celní specialisté poskytují následující
služby:

Žádosti o suspenze či kvóty lze předkládat
2x ročně, a to v pevně stanovených lhůtách. Nejbližší termín, kterým se uzavře
další kolo předložení žádostí, je 20. srpen
2017. Následující termín pro podání žádostí
bude až za půl roku. Přestože projednání
žádostí o suspenzi či kvótu trvá 9 měsíců,
s ohledem na skutečnost, že např. u celních
suspenzí může vyústit jejich schválení v 0%
sazbu cla až na období 5 let (s možností
prodloužení), představuje tato alternativa
pro výrobní podniky atraktivní řešení, jak
dlouhodobě snížit náklady na clo.

•• revize možnosti zpětného využití již platné suspenze a celní kvóty,

•• poradenství v této oblasti,
•• asistence s přípravou žádosti o suspenzi
či celní kvótu,

•• asistence se sestavením žádosti o vrácení
již zaplaceného cla v případě, že bude
identifikována příležitost zpětného využití
existující suspenze či kvóty a asistence
při jednání s celní správou v této
problematice.
Petra Závalová
pzavalova@deloittece.com
Olga Kalousová
okalousova@deloittece.com
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Zpřísnění podmínek pro zařazení společností do projektu
Od 1. května 2017 došlo ke zpřísnění podmínek, které musí splnit zaměstnavatel pro
zařazení do Režimu zvláštního zacházení
pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
(dále Režim Ukrajina).
Mezi novými podmínkami je záruka mzdového ohodnocení v souladu s nařízením
vlády č. 537/2006 Sb., o minimální mzdě,
nebo podmínka uložení účetní závěrky
do sbírky listin obchodního rejstříku
společnosti. Nově bude projekt určen
výhradně přímým zaměstnavatelům
v České republice působícím v oblastech
výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru
a také zaměstnávajícím alespoň deset
zaměstnanců. Režim bude možno využít

výhradně v případě, že pracovní místo čí
místa, určené pro občany Ukrajiny, jsou
dlouhodobě neobsaditelné ze zdrojů trhu
práce. V případně hromadných žádostí
je zaměstnavatel také povinen předložit
projednání svého záměru se zaměstnanci
ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
Dále byly redefinovány podmínky pro vyřazení společnosti z Režimu, a to například
v případě, že se žadatel o zaměstnaneckou
kartu opakovaně nedostaví k podání žádosti
ve sjednaném termínu na zastupitelský úřad
ve Lvově, opakovaně se dostaví s žádostí
trpící vadami, vzniknou pochybnosti
o garantu společnosti, nebo v případě, že
se jedná o dočasné přidělení zaměstnance
nebo agenturní zaměstnávání.

Nová ustanovení se vztahují jak na nové
uchazeče, tak na společnosti v Režimu
zařazené. Od 1. května 2017 také došlo
k navýšení měsíční kvóty u Režimu Ukrajina na příjem žádostí o zaměstnanecké
karty na 800 žádostí měsíčně a současně
k prodloužení čekací doby na objednání
k podání žádosti na zastupitelském úřadě
ve Lvově až na šest měsíců.
Jana Pokorná
jpokorna@deloittece.com
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Občané Ukrajiny mohou volně cestovat do prostoru Schengenských států
Od 11. června 2017 budou moci občané
Ukrajiny nově cestovat do prostoru
Schengenských států v rámci bezvízového
režimu. Občané států, které nepodléhají vízové povinnosti, mohou vstoupit
na území států Schengenského prostoru
za účelem krátkodobého nevýdělečného
pobytu maximálně na 90 dnů v rámci

180denního období. Připomínáme, že
občané těchto států nemohou na území
Schengenského prostoru v rámci bezvízového styku vykonávat pracovní činnost bez
dalšího povolení k zaměstnání a povolení
k pobytu.
Jana Pokorná
jpokorna@deloittece.com
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Novela zákoníku práce

Nepřímé daně
• Informace Generálního finančního ředitelství
• Odpovědnost za podvody na DPH se může týkat
každého. Neplaťte daně za jiné!
• Nastavte si kontrolní opatření pro průběžnou
kontrolu obchodních partnerů

Mezinárodní zdanění
• Podepsání Mnohostranné dohody proti
daňové optimalizaci
• Rýsují se nové možnosti řešení sporů o dvojí
zdanění
• Shrnutí novinek v oblasti BEPS
• Krátce

Ostatní
• Celní suspenze a celní kvóty – za pět minut
dvanáct!
• Změna v Režimu zvláštního zacházení pro
kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
• Bezvízový režim pro občany Ukrajiny
• Novela zákoníku práce

Příloha
• Daňové povinnosti – červenec 2017
• Daňové povinnosti – srpen 2017

Na schůzi Poslanecké sněmovny dne
7. června 2017 bylo přerušeno projednávání vládního návrhu zákona, jímž má být
novelizován zákoník práce (sněmovní tisk
č. 903). S ohledem na blížící se parlamentní
prázdniny už téměř nelze očekávat, že by
se novela octla na pořadu jednání dříve
než v září letošního roku, kdy její projednávání a přijetí mohou dále zkomplikovat
nadcházející sněmovní volby.
Projednávání v Poslanecké sněmovně
začalo již na podzim 2016, kdy návrh
zákona vzbudil významnou mediální
pozornost, a prvním čtením prošel ještě
v prosinci. Legislativní proces však od té
doby zpomalil velký počet pozměňovacích návrhů (mezi nimi např. i návrh
na plošné zavedení 5týdenní dovolené či
návrh z druhé strany spektra na zkrácení
výpovědní doby na 1 měsíc), a zřejmě též
probíhající vládní krize.

Navrhovaná novelizace předpokládá
zavedení některých zcela nových institutů
– nově např. vymezuje kategorii vrcholových řídících zaměstnanců, nebo
povinnost zaměstnavatele zajistit
předcházení riziku stresu spojeného
s prací či povinnost velkých podniků zpracovat v případě hromadného propouštění
tzv. sociální plán, což je institut zaužívaný
v řadě zejména západoevropských evropských zemí.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
v souvislosti s touto novelou mluví o prohloubení flexibility pracovněprávních
vztahů za současného posílení ochrany
postavení zaměstnance (tzv. flexicurity).
Z řad pracovněprávních odborníků se
ovšem od počátku ozývají také kritické
názory týkající se prohlubování ochranářské povahy zákoníku práce, a to právě
na úkor flexibility, která je na současném

pracovním trhu ceněna a vyhledávána
nejen zaměstnavateli, ale též zaměstnanci. V tomto duchu jsou kritizovány
zejména změny v úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
tedy dohody o provedení práce a dohody
o pracovní činnosti, či v oblasti dovolené
za kalendářní rok.
Úprava „vlajkové lodi“ navrhované novely,
pokud jde o tvrzené prohlubování flexibility pracovního práva, tj. práce mimo
pracoviště zaměstnavatele (neboli
homeoffice), je zcela jistě krokem správným směrem, avšak v některých aspektech
až zbytečně limituje zaměstnavatele, kteří
– ostatně stejně jako mnozí zaměstnanci
– vnímají možnost práce z domova jako
oceňovaný zaměstnanecký benefit.

Přímé daně
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• Shrnutí novinek v oblasti BEPS
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Ostatní
• Celní suspenze a celní kvóty – za pět minut
dvanáct!
• Změna v Režimu zvláštního zacházení pro
kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
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Bude-li novela přijata, přinese kromě zmíněných koncepčních novinek také desítky
dalších, v řadě případů neméně významných změn; novelizována má být totiž více
než stovka paragrafů z téměř všech oblastí
upravovaných zákoníkem práce.
Do té doby připomínáme, že povinnost
zaměstnavatele kompenzovat zaměstnanci
náklady vynaložené v souvislosti s výkonem
práce je již obsažena ve stávajícím znění
zákoníku práce a vztahuje se mimo jiné
na náklady vzniklé zaměstnanci při práci
z domova. Zaměstnavatelé, kteří zaměstnancům práci z domova umožňují, by proto
měli vhodným způsobem upravit náhradu
takovýchto nákladů, např. formou paušální
částky, podložené výpočtem ze skutečných
údajů.

Anna Szabová
aszabova@deloittece.com
Lucie Rytířová
lrytirova@deloittece.com
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Daňové povinnosti – červenec 2017

Nepřímé daně
• Informace Generálního finančního ředitelství
• Odpovědnost za podvody na DPH se může týkat
každého. Neplaťte daně za jiné!
• Nastavte si kontrolní opatření pro průběžnou
kontrolu obchodních partnerů

Mezinárodní zdanění
• Podepsání Mnohostranné dohody proti
daňové optimalizaci
• Rýsují se nové možnosti řešení sporů o dvojí
zdanění
• Shrnutí novinek v oblasti BEPS
• Krátce

pondělí 3.

daň z příjmů

•• podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu
přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

pondělí 10.

spotřební daň

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

pondělí 17.

daň silniční

•• záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017

úterý 18.

intrastat

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

čtvrtek 20.

intrastat

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

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a daň k MOSS

daň z příjmů

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

daň z hazardních her

•• daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017

úterý 25.

Ostatní

•• souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
•• kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

• Celní suspenze a celní kvóty – za pět minut
dvanáct!
• Změna v Režimu zvláštního zacházení pro
kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
• Bezvízový režim pro občany Ukrajiny
• Novela zákoníku práce

energetické daně

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

spotřební daň

•• splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)
•• daňové přiznání za červen 2017
•• daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů
a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)

Příloha
• Daňové povinnosti – červenec 2017
• Daňové povinnosti – srpen 2017

pondělí 31.

daň z příjmů

•• odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017
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středa 9.

spotřební daň

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

pondělí 14.

intrastat

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

středa 16.

intrastat

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

pondělí 21.

daň z příjmů

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

čtvrtek 24.

spotřební daň

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

pátek 25.

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017
•• souhrnné hlášení za červenec 2017
•• kontrolní hlášení za červenec 2017

Ostatní
• Celní suspenze a celní kvóty – za pět minut
dvanáct!
• Změna v Režimu zvláštního zacházení pro
kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
• Bezvízový režim pro občany Ukrajiny
• Novela zákoníku práce

Příloha
• Daňové povinnosti – červenec 2017
• Daňové povinnosti – srpen 2017

energetické daně

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

spotřební daň

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

čtvrtek 31.

daň z nemovitých věcí

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

daň z příjmů

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