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Jen necelý měsíc poté, co Nejvyšší
správní soud (NSS) rozhodl v kauze fotbalisty Davida Lafaty, se dne 3. srpna
2017 na půdě NSS opět rozhodovalo
v oblasti paušálních výdajů profesionálního sportovce – tentokrát ledního
hokejisty dnes již bývalého klubu
HC Lev Praha.

z pohledu jednotlivých právních předpisů,
a konkretizoval, že zatímco samostatnost
byla naplněna z pohledu daní z příjmů,
rozhodně nelze hovořit o samostatnosti
ve smyslu živnostenského zákona.

Podstatou sporu byla otázka, zda je činnost
profesionálního sportovce schopna naplnit
znaky samostatnosti ve smyslu živnostenského zákona, nebo zda svým charakterem
spadá pod výkon tzv. nezávislého povolání.
Odpověď na tuto otázku je pro poplatníka
zásadní zejména z hlediska toho, zda je
oprávněn uplatnit 60% či 40% výdajový
paušál, na základě kterého si snižuje
daňový základ.

NSS se plně ztotožnil se svým nedávným
rozsudkem vydaným v kauze Davida
Lafaty, o který opíral odůvodnění rozsudku
i tohoto řešeného případu. Podotkl, že
pro posouzení povahy činnosti hokejisty je
zásadní vůle obou smluvních stran upravit
vzájemný vztah tak, že hokejista bude svoji
činnost vykonávat jako samostatnou výdělečnou činnost, a odmítl výklad správce
daně s tím, že pojem samostatnosti nelze
vnímat odlišně ve smyslu jiných právních
norem. Přisoudil tak hokejistovi nárok
na uplatnění 60% výdajového paušálu.

Správce daně zpochybňoval znak samostatnosti sportovce jakožto jeden ze znaků
živnosti dle živnostenských předpisů s tím,
že samostatnost je nutné vnímat odlišně

Ovšem na místě je rovněž zmínit rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne
31. května, který v případě profesionálního hokejisty HC Vítkovice Steel rozhodl

v jeho neprospěch. V odůvodnění tohoto
rozsudku Krajský soud mimo jiné uvedl, že
pro posouzení povahy činnosti je stěžejní
konkrétní smlouva. Vzhledem k tomu, že
z náplně činnosti hráče popsané v hráčské smlouvě vyplývaly povinnosti hráče
odporující živnostenskému podnikání (klub
se stává výlučným uživatelem hráčských
schopností, klub poskytuje výstroj a další
vybavení atd.), rozhodl soud o 40% výdajovém paušálu. Toto rozhodnutí časově předchází rozsudku v kauze fotbalisty Davida
Lafaty, a tak je velmi pravděpodobné, že
bude rovněž zrušeno NSS.
Vladimír Toráč
vtorac@deloittece.com
Robert Bezecný
rbezecny@deloittece.com
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V průběhu letních měsíců se finanční
správa na svých webových stránkách
opakovaně vyjadřovala k problematice rizik ze zapojení do podvodných
obchodních řetězců, jejichž účelem je
získat neoprávněné výhody ze systému DPH. Zcela adresně se zaměřila
na oblast takovými podvody údajně
vysoce zatíženou, a to na dočasné
poskytování zaměstnanců nedůvěryhodnými agenturami práce, kdy kromě
podvodů na DPH dochází rovněž ke krácení daně z příjmů právnických osob či
k neodvedení sociálního pojištění.
Mezi nestandardní skutečnosti, které
by měly poctivé plátce zarazit a odradit
od navázání obchodního vztahu s podvodnou agenturou práce, patří dle finanční
správy například fakt, že obchodní partner:
•• vznikl v nedávné době a nemá žádnou
relevantní obchodní historii,
•• nemá potřebnou licenci či oprávnění pro
daný obor činnosti,

•• předmět podnikání uvedený v obchodním
rejstříku neodpovídá jeho skutečným ekonomickým aktivitám,
•• často mění údaje zapisované do obchodního rejstříku,
•• má sídlo na tzv. office house,

Společnost Deloitte vyvinula unikátní
nástroj, který v této záležitosti umí dokonale
pomoci. Prostřednictvím aplikace Maják,
která umožňuje průběžnou kontrolu dodavatelů a odběratelů, je možné potenciálnímu
ohrožení podvodníky v oblasti DPH velmi
efektivně čelit.

•• nemá funkční webové stránky,
•• je delší období obtížně k zastižení,
•• nabízí služby za cenu významně nižší než
tržní,
•• nevyžaduje dostatečné smluvní zajištění,
•• nebo požaduje neobvyklé platební podmínky (platba do zahraničí).
Je samozřejmé, že sbírání a vyhodnocování takového množství dat je v praxi velmi
obtížné. Rovněž není jednoduché následně
(třeba i po několika letech) prokázat finančnímu úřadu, že taková data skutečně byla
získána a bylo s nimi naloženo v souladu se
zákonem.

Tomáš Brandejs
tbrandejs@deloittece.com
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Uplatnění DPH u společníků společností
Finanční správa ČR zveřejnila metodickou
informaci, která obsahuje vybraná pravidla
fungování společností (dříve „sdružení“)
z pohledu DPH. Jde o poměrně rozsáhlý
materiál obsahující nezbytné informace,
které nelze zjistit přímo ze zákona o DPH.
Představuje tak důležité vodítko pro plátce
DPH. Nicméně některá v něm uvedená
tvrzení působí chaoticky, proto je potřeba
k danému materiálu přistupovat obezřetně.
Tomáš Brandejs
tbrandejs@deloittece.com
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BEPS akce 13: Dokumentace převodních cen a výkaznictví dle jednotlivých
zemí (CbC reporting)
Nizozemsko – nizozemské účetní jednotky a některé pobočky, jež jsou součástí
nadnárodních skupin a vztahují se na ně
nizozemské právní předpisy v oblasti CbC
reportingu, budou muset splnit ohlašovací
povinnost vůči nizozemským finančním
úřadům za účetní období počínající 1. lednem 2016 a následně. Finanční úřady
zprovoznily komplexní webový portál
(v holandštině a angličtině), přes který
budou daňové subjekty v rámci ohlašovací
povinnosti udávat, kdo za ně bude podávat
výkazy dle jednotlivých zemí. Tento webový
portál rovněž umožňuje nominovaným
skupinovým entitám podat výkaz dle jednotlivých zemí za všechny účetní jednotky/
pobočky se sídlem v Nizozemí. Ohlašovací
povinnost musí být splněna do konce účetního období, nicméně pro účetní období

končící před 31. srpnem 2017 musí být tato
povinnost splněna do 1. září 2017. Pokud
bude výkaz dle jednotlivých zemí podáván
v Nizozemsku, musí tak společnost, která
jej bude za nadnárodní skupinu podniků
sestavovat, učinit do 12 měsíců po ukončení účetního období.
Řecko – byl vydán oběžník se shrnutím
nových ustanovení řeckého procesního
zákoníku ohledně implementace EU směrnice o výkaznictví dle jednotlivých zemí.
Další pokyny by měly následovat.
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
Kateřina Krchnivá
kkrchniva@deloittece.com
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Dánsko oznámilo daňovou reformu –
vláda oznámila plánované reformy včetně
zavedení daňového odpočtu za rizikový
kapitál (odpočet pomyslných úroků) a zvýšení pobídky na výzkum a vývoj.
Dánská pravidla týkající se stálé
provozovny podle smlouvy s Německem –daňová komise vydala rozhodnutí,
že kancelář německé stavební společnosti
v Dánsku, která byla využívána pro poradenské, reklamní a marketingové účely,
netvoří stálou provozovnu.
Itálie vydala prováděcí pokyny pro
uplatnění výjimky vztahující se
na zahraniční pobočku – pravidla, jež
byla zavedena v roce 2015, umožňují společnostem, daňovým rezidentům, osvobodit příjmy generované zahraničními stálými
provozovnami.

Výbor evropského parlamentu projednával návrhy týkající se společného
základu daně z příjmu právnických
osob (CCTB) – členové Hospodářského
a měnového výboru odmítli veškeré návrhy
zavádějící povinné daňové sazby pro členské státy na základě směrnice CCCTB.
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
Kateřina Krchnivá
kkrchniva@deloittece.com
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pondělí 2.

daň z přidané hodnoty

•• žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH

daň z příjmů

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

úterý 10.

spotřební daň

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

pátek 13.

intrastat

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

pondělí 16.

daň silniční

•• záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

úterý 17.

intrastat

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

pátek 20.

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z příjmů

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

7

Přímé daně

Daňové novinky – říjen 2017

8

• Finanční správa versus profesionální hokejista
ve věci paušálních výdajů

Nepřímé daně
• Podvody na DPH (poskytování pracovníků)
• Krátce

Mezinárodní zdanění

středa 25.

daň z hazardních her

•• daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

daň z přidané hodnoty

•• daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017

• Krátce
• Další daňové novinky

•• souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
•• kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

Příloha
• Daňové povinnosti – říjen 2017
• Daňové povinnosti – listopad 2017

energetické daně

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

spotřební daň

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

úterý 31.

daň z přidané hodnoty

•• poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a
zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku
nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů

•• odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017
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čtvrtek 9.

spotřební daň

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

úterý 14.

intrastat

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

čtvrtek 16.

intrastat

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

pondělí 20.

daň z příjmů

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

pátek 24.

spotřební daň

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

pondělí 27.

daň z přidané hodnoty

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

energetické daně

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

spotřební daň

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

čtvrtek 30.

daň z nemovitých věcí

•• splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z příjmů

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