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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

nacházíme  se  v  „legislativním  poločase“.  Návrhy  daňových  změn, 
které by měly nabýt účinnosti od  roku 2017, už prošly připomínko-
vými  řízeními,  ale do Parlamentu  zatím nedoputovaly. Můžeme  tak 
pouze sledovat průběžné skóre akceptovaných připomínek a máme 
větší prostor na otázky dlouhodobějšího vývoje.

Daňová správa pro tento čas připravila materiál k implementaci opat-
ření ATAD a BEPS, kterým se věnujeme i v tomto vydání. Mimo úva-
hy o omezení daňové uznatelnosti úroků v závislosti na dosaženém 
zisku stojí za povšimnutí i návrh na povinné oznamování agresivních 
daňových schémat správci daně ještě před jejich implementací. Tento 
systém vycházející ze zkušeností některých jiných států, které však 
takovou povinnost kompenzují jinými výhodami (jako například ome-
zení daňových kontrol či zrychlené vracení daní), by zřejmě výrazně 
proměnil vztah klienta a jeho daňového poradce.

V  minulém  měsíci  daňová  správa  nezahálela  ani  na  poli  „osvěty“ 
a PR. Zajímavým příspěvkem v tomto ohledu byla tisková konference 
Generálního finančního  ředitelství  zaměřená na  zintenzivněné kont-
roly nadnárodních společností. Mimo problematiky převodních cen, 
o nichž píšeme v našem článku, se pozornost daňové správy zamě-
řuje také na prováděné vnitroskupinové restrukturalizace. Lze očeká-
vat, že tyto typy transakcí po opadnutí prvotního náporu z kontrolních
hlášení budou dalším cílem detailních daňových kontrol.

Z právních novinek bych Vás chtěl upozornit zejména na novelu záko-
na o trestní odpovědnosti právnických osob. Výrazně rozšiřuje okruh 
trestných činů, jichž se mohou právnické osoby dopustit. Osud nove-
ly je však nyní nejistý – Senát ji vrací zpět do Poslanecké sněmovny. 
Nesouhlasí totiž s novou možností vyvinění právnických osob, která 
by umožňovala zbavit se v případech, kdy by měla společnost dosta-
tečně nastaveny interní kontrolní mechanismy, trestní odpovědnosti 
na úrovni právnické osoby. Přeji Vám pevné nervy při sledování dru-
hého legislativního poločasu.
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Během připomínkového řízení k novele zákona o daních z příjmů 
2017 se odborné veřejnosti podařilo v některých bodech posu-
nout názor daňové správy. Od kterých kroků tedy daňová správa 
nakonec (prozatím) ustoupila? Přinášíme výsledky klíčových zá-
pasů připomínkové sezóny.

1. Omezení § 23 odst. 4 písm. e) zákona o daních z příjmů zřejmě 
vypuštěno
•  Původní návrh novely zvažoval, že po vzoru „slavného“ § 24 odst. 

2 písm. zc) omezí také použitelnost jeho zrcadlového ustanovení 
§ 23 odst. 4 písm. e). Návrh tak zněl: považovat výnos za nezda-
nitelný pouze v situaci čistého přeúčtování nedaňových nákladů.

•  odborná veřejnost předložila řadu racionálních argumentů a pou-
kázala na situace, v nichž by nová úprava vedla ke zcela absurd-
ním  daňovým  řešením  (např.  zdanění  výnosů  z  dříve  nedaňově 
odepsaných pohledávek). Daňová správa tedy nakonec od svého 
záměru ustoupila.

2. Daňový režim úrokových nákladů hrazených fyzickým osobám
•  Daňová  správa  s  odkazem  na  ojedinělé  soudní  rozhodnutí  zva-

žovala  v  původním  návrhu  rozšíření  stávajícího  ustanovení  § 24 
odst. 2 písm. zi) na veškeré úvěrové finanční nástroje, tj. daňová 
uznatelnost souvisejících úrokových nákladů by byla omezena jen 
na situace, kdy jsou tyto skutečně zaplaceny. Změna by se tak ne-
gativně dotkla zejména emitentů dluhopisů či finančních institucí 
v případě produktů jiného charakteru než úvěr či zápůjčka.

•  Řada argumentů, především praktické provádění a administrativ-
ní náročnost nového režimu, zejména z pohledu obchodovaných 
cenných papírů, jež také byly již v minulosti důvodem pro omezení 
specifického režimu čistě na financování formou úvěru či zápůjč-
ky, daňovou správu nakonec zřejmě přesvědčila a ustanovení by 
tak mělo být z návrhu vypuštěno.
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Daňová  správa  ale  naopak  neustoupila  ze  své  pozice  v  řadě  jiných 
oblastí,  např.  v  rozšíření  možnosti  odpisovat  technické  zhodnocení 
provedené podnájemcem i na majetky pořízené před účinností novely 
nebo v oblasti připomínek  týkajících se bezúplatných plnění.  Jedná-
ní nad připomínkami k novele se zástupci Komory daňových poradců 
tak skončila poměrně slušným skóre 7:53 ve prospěch daňové sprá-
vy. Samozřejmě bude záležet na tom, jak se bude návrh dále vyvíjet 
v rámci legislativního procesu. Je také třeba si uvědomit, že případná 
radost z prosazení některých změn může být předčasná. Ministerstvo 
financí totiž už teď pracuje na koncepci zcela nového zákona o daních 
z příjmů. Ta by dle vyjádření zástupců ministerstva měla být hotova 
v září 2017.

Ladislav Malůšek
lmalusek@kpmg.cz
T: +420 222 123 521

Alena Švecová
asvecova@kpmg.cz
T: +420 222 123 618
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Od 1. července 2016 mají telekomunikační služby poskytované na 
velkoobchodní úrovni nově podléhat režimu přenesení daňové 
povinnosti. Návrh nařízení je nyní v připomínkovém řízení.

Podle  předkládací  zprávy  ministerstvo  financí  reaguje  na  nedávno 
detekované daňové úniky při poskytování telekomunikačních služeb. 
Návrh  rozšiřuje  uplatňování  režimu  přenesení  daňové  povinnosti  na 
dva  typy smluv uzavíraných mezi podnikateli  v elektronických sítích 
na velkoobchodní úrovni: poskytnutí služby přístupu k sítím elektronic-
kých komunikací a propojení sítí elektronických komunikací v souladu 
se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Režim 
se nebude vztahovat na poskytnutí  telekomunikačních služeb  (např. 
služby volání  či přenosu dat)  konečnému zákazníkovi  (plátci). Okruh 
plátců, kterých se nové ustanovení bude týkat tak nebude široký. Na-
řízení má být účinné od 1. července 2016, protože ministerstvo chce 
rychle reagovat na možné přenesení podvodů v oblasti DPH z jiných 
členských států EU.
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Minulý měsíc finanční správa zveřejnila studii posuzující slabé 
a silné stránky jakož i rizika svého poněkud tajemného informač-
ního systému ADIS. Studie tak nabízí zajímavý pohled na některá 
zákoutí tohoto mocného systému, na něž nejeden úředník při do-
tazech daňových poplatníků týkajících se vyměřování daní šep-
tem poukazuje slovy „to záleží na tom, zda to vezme ADIS“.

Seznamte se: ADIS, ročník 93
Automatizovaný daňový informační systém byl spuštěn v roce 1993. 
Systém  je postaven na samostatných daňových modulech spravují-
cích každou jednotlivou daň. Toto jeho roztříštění spolu se skutečnos-
tí, že je vybudován na platformě historického tabulátorového prostředí 
podobného editoru T602 dle studie způsobuje daňové správě a potaž-
mo také poplatníkům v praxi nejednu komplikaci. Správci daně totiž 
neumožňuje globální pohled na všechny daňové povinnosti daňového 
subjektu a nemůže tak pracovat s relevantními daty efektivně.

Studie také poukazuje na dlouhodobé podezření odborné veřejnosti, 
že ADIS není nastaven zcela v souladu s aktuální legislativou, judikatu-
rou či metodikou. Typickým příkladem, se kterým se často setkáváme 
v praxi, je nezapočítávání daňových přeplatků pro účely vyčíslení úroku 
z prodlení. Těch se pak daňové subjekty musí domáhat až prostřednic-
tvím opravných prostředků.

ADIS: vládce daňové správy
Ne zcela pozitivně ADIS hodnotí i samotní uživatelé, tedy zaměstnanci 
daňové správy. Z průzkumu vyplynulo, že obsluhu systému kompliku-
jí zejména problematická rozdílná rozhraní. Správci daně jsou nuceni 
přepínat mezi jednotlivými moduly s různým způsobem ovládání, pro 
které se navíc dosud používají klávesové zkratky a tabelátory (bez po-
moci myši  či oken). Nedostatečná propojenost  jednotlivých modulů 
také často vyžaduje opětovné zapisování  již  jednou zadaných dat do 
dalších modulů.

Správci daně se nejen s poukazem na nepřívětivé, jejich slovy „až ne-
přátelské“, uživatelské prostředí ADISu vyjádřili, že spousta zaměst-
nanců vlastně vůbec „nechápe, jak systém funguje.“ Neprůhlednost 
ADISu pak podtrhuje fakt, že k němu v zásadě neexistuje žádný pou-
žitelný komplexní manuál. Zkušení správci daně si tak prý své znalosti 
fungování ADISu střeží jako velmi ceněné know-how, které dokonce 
i odmítají sdílet se svými mladšími kolegy.
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Podle  studie  je  jenom  ovládání  základních  administrativních  operací 
v  informačním  systému  časově  vysoce  náročnou  prací.  Není  tedy 
divu, že z celkového množství zaměstnanců daňové správy se cca 95 
% věnuje čistě daňové administrativě (zejména vyměřování či vymá-
hání daní) v porovnání se zbylým procentem odborníků určených např. 
pro daňové kontroly.

Závěry studie poukazují  na nutnost provést  zásadní  změny. Na  tyto 
by si systém mohl vydělat vlastně sám. Efektivnější propojení získá-
vaných dat uvolní kapacitu správců daní strávenou nad přepisováním 
čísel z jednoho modulu do druhého ve slovy správců daně „zamrzají-
cím“ ADISu pro provádění častějších daňových kontrol (až 5 000 pra-
covníků). Následně tak zřejmě zajistí i dostatečné finance pro komplet-
ní renovaci či pořízení nového ADISu.
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V dubnu 2016 zaslalo Ministerstvo financí odborné veřejnosti 
materiál, který obsahuje základní shrnutí článků směrnice proti 
vyhýbání se daňovým povinnostem tzv. ATAD (Anti-Tax Avoidan-
ce Directive) a jednotlivých bodů projektu BEPS. Materiál uvádí 
stručný popis jednotlivých opatření a především se snaží iden-
tifikovat přínosy a rizika ve vztahu k implementaci do českého 
prostředí. Dokument lze považovat za určité názorové hledisko 
ministerstva na jednotlivé body obou iniciativ a na formu jejich 
případné implementace.

Ministerstvo financí v obecné rovině souhlasí se všemi návrhy směrni-
ce a k žádnému jejímu článku nemá významnější výhrady. V materiálu 
mimo jiné zmiňuje dopady navrhovaných opatření neutralizující efek-
ty hybridních struktur, omezení daňové odčitatelnosti úroků či opat-
ření na předcházení umělému vyhýbání  se vzniku stálé provozovny. 
Ve vztahu k hybridním strukturám ministerstvo uvádí, že ustanovení 
regulující problematiku hybridních struktur je již nyní v určité formě na-
vrženo v rámci novely zákona o daních z příjmů. Tato novela zamezuje 
uplatnění osvobození u dividend přijatých českou společností v přípa-
dě, že tato platba dividend byla daňovým nákladem v zemi zdroje.

Omezení  daňové  uznatelnosti  úrokových  nákladů,  o  které  odborná 
i laická veřejnost nejvíce diskutuje (daňová uznatelnost úroků má být 
limitována do maximální výše 30 % EBITDA či 3 000 000 eur), by podle 
ministerstva financí dopadlo na více daňových poplatníků než v sou-
časnosti uplatňovaná pravidla nízké kapitalizace. Dle ministerstva by 
tak došlo ke snížení atraktivity daňového režimu dluhového financo-
vání a snížení objemu zisků přesouvaných mimo Česko. Ministerstvo 
financí však rovněž připouští, že negativem současného znění směrni-
ce je skutečnost, že pravidla dopadají i na úroky placené nespojeným 
osobám a ovlivňují tak úrokové platby, které jsou většinou legitimním 
nákladem.  Lze  proto  očekávat,  že  toto  ustanovení  směrnice  bude 
předmětem dalších debat a případných změn.

Evropská směrnice ATAD rovněž obsahuje zavedení  tzv. zdanění při 
odchodu (tedy při změně daňového domicilu, či při přesunech majetku 
mezi stálou provozovnou a jejím zřizovatelem). V rámci tohoto článku 
směrnice se navrhuje, aby se přesun aktiv do jiného státu považoval 
z daňového hlediska za prodej.

Ministerstvo financí  se v materiálu vyjadřuje  i  k  jednotlivým bodům 
projektu BEPS. Za zmínku stojí komentář, že ministerstvo v součas-
nosti  nepočítá  s  implementací  článku  o  limitaci  benefitů  (tzv.  LOB 
koncept) do smluv o zamezení dvojímu zdanění. Dle uvedených ko-
mentářů se zdá, že změnu konceptu stálé provozovny (a to zejména 
ve vztahu k závislému zástupci) nelze v České republice v blízké době 
očekávat.

Jak vidí Ministerstvo financí  
iniciativu ATAD a BEPS

Jan Kiss
jkiss@kpmg.cz
T: +420 222 123 369

Daniel Szmaragowski
dszmaragowski@kpmg.cz
T: +420 222 123 841
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Velké firmy, nízké daně, sídlo v daňovém ráji. Takto by se dal shr-
nout medializovaný obraz nadnárodních společností nejen v Čes-
ku. Volání po společensky odpovědném přístupu podnikatelských 
subjektů přerůstá takřka v „hon na čarodějnice“ a v hledáčku 
správců daně jsou největší a nejznámější společnosti. Převodní 
ceny jsou zásadním tématem pro daňovou správu v každém vy-
spělém státě. Jak jsme na tom u nás, takřka rok od zavedení po-
vinné přílohy daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob 
s přehledem transakcí se spojenými osobami?

Zřejmě nikoho nepřekvapí, že jedním z hlavních cílů daňových kontrol 
se v praxi staly společnosti vykazující v jednom či více obdobích ztrátu 
a  které  v  rámci  příloh  uvedly  materiální  transakce  se  společnostmi 
ve skupině. Avšak  i společnosti s významně kolísajícím ziskem jsou 
v ohrožení.

Tento  trend potvrdila  i  nedávná  tisková konference ministra financí, 
kde Finanční správa, zřejmě po vzoru OECD či EU, pro svůj postup 
v této oblasti použila termín „Akční plán pro kontrolu převodních cen“. 
Součástí plánu je již zmíněná nová příloha přiznání daně z příjmu práv-
nických osob, vznikly specializované kontrolní týmy a finanční správa 
se věnuje zlepšení vzdělávacího procesu svých pracovníků. Zmíněnou 
přílohu za loňský rok dle Finanční správy podalo více než 10 000 po-
platníků. Na  základě analýzy příloh vytvořila Finanční  správa  riziková 
kritéria a podle nich vybírá subjekty k hloubkovým kontrolám převod-
ních cen.

Na co se kontrola zaměřuje?
•  Kde je místo skutečného vedení
•  Kdo je skutečným vlastníkem příjmů
•  Uskutečnila se deklarovaná transakce vůbec
•  Souvisejí vykazované náklady s ekonomickou činností daňového 

subjektu
•  Jsou ceny mezi spojenými osobami správně nastaveny – kontrola 

převodních cen (včetně výběru metody)
•  Jaké je rozdělení funkcí a rizik
•  Nejsou platby za manažerské služby a licenční poplatky či úrokové 

sazby nepřiměřeně vysoké
•  Podnikové restrukturalizace
•  Dlouhodobě ztrátové podniky

V kontrolách převodních cen přituhuje
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Ministerstvo konstatovalo na tiskové konferenci, že na převodních ce-
nách a z šetření s vazbou na daňové ráje za rok 2015 a první čtvrtletí 
roku 2016 doměřilo až 1 mld. Kč.

Naši  zkušenost  z  poslední  doby  odráží  v  zásadě  následující  scénář: 
Finanční úřad si po úvodním zmapování situace pozve vedoucí pracov-
níky z vybraných oddělení (např. nákupu či prodeje) k výslechu svěd-
ka. Ti mu v dobré víře zjednodušeně odpovědí na správně mířené (až 
manipulativní) otázky mapující to, v čem českou firmu ovlivňuje ma-
teřská společnost. Návazně finanční úřad často zjednodušeně uzavře, 
že ztrátová česká dceřiná společnost  je v pozici smluvního výrobce, 
případně smluvního distributora, jehož podnikatelská rizika jsou znač-
ně nízká a měla by tudíž vykázat zisk. Přehodnocení ztráty na byť malé 
procento zisku má obvykle za následek doměrek v řádech desítek až 
stovek miliónů korun (nemluvě o souvisejícím příslušenství v podobě 
penále a úroku z prodlení).

V rámci samotného procesu dokazování a následného argumentačního 
souboje s daňovou správou se pak daňovým subjektům – častěji, než 
by si přáli – vybavuje známé rčení „Cokoli řeknete, může být (a bude) 
použito proti vám“. Je  tedy vhodné vážit každé slovo či poskytnutý 
dokument doslova na lékárnických vahách a již od začátku celého pro-
cesu zapojit odborníky na daňový proces a danou problematiku.

Správce daně nezřídka uplatňuje  ještě před ukončením daňové kon-
troly  tzv.  zajišťovací  příkaz.  Tento  institut  je  v  daňovém  řádu  určen 
pro situace, kdy panují odůvodněné obavy, že dosud nesplatná nebo 
nestanovená daň bude nedobytná nebo bude její vybrání spojeno se 
značnými obtížemi. Splatnost takového zajištění je víc než šibeniční – 
pouhé tři dny, v některých případech dokonce okamžitě. Správce daně 
je pak oprávněn také ihned zahájit exekuci, tj. obstavit bankovní účty, 
pohledávky, nemovitosti nebo třeba vozový park. Z praxe pak můžeme 
potvrdit, že správce daně používá tento nástroj čím dál častěji a nečiní 
mezi poplatníky rozdíly.

Zdeněk Řehák
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Trestně stíhat právnické osoby je v Česku možné už čtyři roky. Za 
tu dobu proti nim bylo trestní stíhání zahájeno zhruba ve stovce 
případů. A právě zvýšení počtu takto trestaných je cílem novely 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Tu teď vrací Se-
nát do Sněmovny s pozměňovacími návrhy.

Když vláda v roce 2014 předkládala návrh novely zákona o trestní odpo-
vědnosti právnických osob a řízení proti nim (zákon č. 418/2011 Sb.) chtěla 
hlavně změnit dosavadní koncepci vymezení trestných činů, jichž se práv-
nické osoby mohou dopustit. Měl se opustit koncept současných vyjme-
novaných osmi desítek trestných činů. Právnické osoby by tak měly být od-
povědné za všechny trestné činy tak jako fyzické osoby s výjimkou případů 
výslovně vyloučených zákonem. Těmi jsou zejména činy, jejichž spáchání 
právnickou osobou vůbec nepřichází v úvahu nebo jejichž spáchání je neod-
myslitelně vázáno na fyzickou osobu. Druhým významným bodem novely 
bylo zpřísnění odpovědnosti vyloučením institutu účinné lítosti u všech tzv. 
korupčních trestných činů.

V průběhu  legislativního procesu se však podoba novely změnila několi-
ka spornými úpravami. První z nich je zavedení odpovědnosti právnických 
osob za trestný čin pomluvy, se kterým původní návrh nepočítal. Tato změ-
na spustila vlnu kritiky zejména kvůli obavám z omezování svobody projevu 
a medií. Ozývají se také názory, že zavedení trestnosti pomluvy způsobí 
médiím existenční potíže. Bez bližšího odůvodnění naopak do výčtu trest-
ných činů, u nichž je trestněprávní odpovědnost právnických osob vylou-
čena, přibylo porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, resp. 
porušení předpisů na ochranu hospodářské soutěže.

Dalším kritizovaným „přílepkem“  je ustanovení umožňující vyvinění. Vý-
znam tohoto ustanovení spočívá v možnosti zprostit se odpovědnosti, po-
kud právnická osoba prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo 
možno spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu zabránila. Dle 
některých názorů, mimo jiné i názoru Unie státních zástupců, toto ustano-
vení zcela popírá podstatu celého zákona a povede k beztrestnosti velkých 
společností, jež jsou stíhány v souvislosti s korupcí či veřejnými zakázkami.

Senát novelu projednal a vrací ji zpět Sněmovně. Nechce totiž ponechat 
výše zmíněné sporné ustanovení v zákoně. Firmy by podle Senátu neměly 
mít možnost jednoduše se vyhnout trestnímu stíhání, pokud by měly etic-
ký nebo protikorupční kodex. Novelu tedy bude znovu posuzovat Sněmov-
na. Uvidíme, v jaké podobě nakonec bude novela schválena – v této fázi 
již nelze podávat pozměňovací návrhy a Sněmovna bude rozhodovat mezi 
sněmovním zněním a senátním zněním.
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Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti postoupila v legislativním procesu do prvního 
sněmovního čtení. Oproti původnímu návrhu má však být registr 
skutečných majitelů neveřejným.

Návrh novely zákona připravený ministerstvem financí v návaznosti na 
evropskou  čtvrtou  směrnici  o  AML  původně  obsahoval  ustanovení, 
dle kterého měl být registr, v němž mají být povinně uváděni skuteč-
ní majitelé obchodních korporací a dalších entit, veřejně přístupným. 
V  návrhu  nyní  projednávaném  Poslaneckou  sněmovnou  se  stanoví, 
že v rámci změny rejstříkového zákona by měla být zřízena evidence 
skutečných majitelů.  Ta má být  sice  skutečně  vedena  rejstříkovými 
soudy, ovšem oproti původní verzi nemá jít o veřejný rejstřík. Přístup 
k  evidenci  budou  mít  jen  vyjmenované  státní  úřady  a  povinné  oso-
by v rámci identifikace a kontroly klienta dle zákona. Případně bude – 
v omezeném  rozsahu – možné poskytnout  informace o skutečném 
majiteli  i  tomu,  kdo  prokáže  zájem  v  souvislosti  s  předcházením 
trestným činům podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů 
z  trestné  činnosti,  legalizace  výnosů  z  trestné  činnosti  z  nedbalosti 
a  jejich  zdrojovým  trestným  činům  a  trestnému  činu  teroristického 
útoku.

Otázkou je, jaké sankce budou motivovat právnické osoby k tomu, aby 
uváděly skutečné majitele. Zákon totiž již dnes upravuje správní delik-
ty povinných osob, které novela dále rozšiřuje. Pokud ovšem právnic-
ká osoba nebude zároveň povinnou osobou podle zákona, není jasné, 
jaký mechanismus by ji měl přinutit vést a uchovávat údaje o skuteč-
ném majiteli, jak to vyžaduje návrh nového ustanovení § 29b zákona, 
natož tohoto majitele uvést do evidence skutečných majitelů dle záko-
na o veřejných rejstřících.

Návrh novely zatím stále počítá s převážnou účinností k 1. červenci 
2016 s výjimkou dílčích oblastí, u kterých je navrhovaná účinnost od-
ložena k 1. lednu 2017. A v souvislosti s novelizací zákona o veřejných 
rejstřících a zákona o soudních poplatcích se dokonce nově navrhuje 
až 1. leden 2018 (původní ministerský návrh byl ambicióznější a pra-
coval již s 1. lednem 2017). Samozřejmě však nelze vyloučit, že návrh 
ještě v rámci legislativního procesu dozná dalších změn, a to nejen co 
se jeho účinnosti týče.
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Součástí novelizačního balíčku zákona o podnikání na kapitálo-
vém trhu a souvisejících zákonů je zmírnění požadavků na inves-
tory fondů kvalifikovaných investorů. Novelizace chystá také příz-
nivější daňový režim pro uzavřené podílové fondy.

Na podpis prezidenta čeká novela obsahující změny zákona o investič-
ních společnostech a investičních fondech a zákona o daních z příjmů. 
Shrnujeme tři důležité změny, které přináší:

•  Nová  úprava  mění  požadavek  na  minimální  investici  kvalifikova-
ného  investora  ve  výši  125 000  eur.  Kvalifikovaným  investorem 
se  tak bude moci  stát  i osoba, která  investuje do  fondu částku 
alespoň  1 000 000  Kč.  Administrátor  fondu  (nebo  jím  pověřená 
osoba) bude v  takovém případě muset písemně potvrdit,  že se 
na základě informací získaných od investující osoby důvodně do-
mnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním 
cílům a odborným znalostem a zkušenostem této osoby v oblasti 
investic.

•  Novela dále upřesňuje řadu otázek týkajících se fungování akciové 
společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV) a zpřísňu-
je hranice správních sankcí. Výše sankcí koresponduje se součas-
ným evropským trendem mířícím k co nejvyšším horním limitům.

•  Změnou zákona o daních z příjmů dochází k zařazení uzavřených 
podílových fondů mezi tzv. základní investiční fondy. Nově se tak 
uzavřené podílové fondy budou moci vedle otevřených podílových 
fondů bez dalšího kvalifikovat pro zvýhodněnou 5% daňovou saz-
bu daně z příjmů.

Zákon  nabývá  účinnosti  až  po  podpisu  prezidentem  a  vyhlášení  ve 
sbírce  zákonů,  lze  tedy  očekávat  jeho  účinnost  nejpozději  v  červnu 
tohoto roku. Změny zákona o daních z příjmů jsou ovšem retroaktivní 
a uzavřený podílový fond může použít nižší zdanění již pro zdaňovací 
období započaté v roce 2015.
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Evropská komise zveřejnila 7. dubna 2016 tzv. VAT Action Plan, 
který se zaměřuje na modernizaci stávajícího systému DPH. Od 
implementace směrnice o DPH před 23 lety neprošla současná 
úprava významnými změnami. 

Stávající  tržní  situace,  jež  stále  více  zohledňuje  potřeby  „digitální“ 
ekonomiky a s ní související výrazné posílení přeshraničních obchodů, 
však dokazuje, že současné nastavení není dostatečně flexibilní, aby 
mohlo  reflektovat  aktuální  problémy.  Akční  plán  se  zaměřuje  mimo 
jiné na větší autonomii členských států při stanovování sazeb DPH či 
na  zjednodušení  pravidel  elektronického  obchodování. Cílem Evrop-
ské komise je, aby byl systém DPH primárně:
•  jednodušší (zejména z pohledu malých a středních podniků),
•  schopen  reflektovat  rizika  související  se  zvyšujícími  se  objemy 

podvodů a DPH
•  efektivnější  z  pohledu  řízení DPH v nové „digitální“ ekonomice 

a zároveň optimalizoval náklady spojené s výběrem této dan

Stěžejní myšlenkou celého materiálu se zdá být zabránění daňovým 
únikům  souvisejícím  zejména  s  tzv.  karuselovými  obchody,  jejichž 
dopad  na  výpadek  daňových  výnosů  odhaduje  Evropská  komise  až 
na 50 mld.  eur  ročně. Slabinu  současného systému  totiž  dle Komi-
se představuje režim umožňující osvobození přeshraničních dodávek 
zboží a služeb od DPH. Navrhovaný systém tuto myšlenku opouští. 
Nově by byl poskytovatel plnění osobě z  jiného členského státu po-
vinen  zatížit  dodávku  v  případě  obchodů  typu  B2B  příslušnou  DPH 
(dle úpravy země příjemce). Zvažovaný systém výběru daně by pak 
vycházel z  již existujícího režimu tzv. one-stop-shop zavedeného pro 
vybrané elektronicky poskytované služby. Fungoval by tak na principu 
jednoho správního místa. Za tímto účelem by samozřejmě bylo nutné 
také důkladně propracovat systém výměny informací mezi daňovými 
správami zemí EU.

Případnou změnu pravidel v oblasti DPH by mohla uvítat  i  řada čes-
kých subjektů. Podvody s DPH totiž v praxi mohou významně kom-
plikovat činnost řady odběratelů, na něž, jak ukazují naše zkušenosti 
z posledních daňových kontrol, současný přístup daňové správy klade 
poměrně  rozsáhlé požadavky. Pokud úředníci  pojmou podezření,  že 
přijaté plnění (zboží či služba) bylo zasaženo podvodem na DPH, zaha-
jují v praxi náročné martyrium prokazování oprávněnosti uplatněného 
nároku na odpočet DPH. Při  tomto vycházejí  ze  závěrů  rozhodovací 
praxe Soudního dvora Evropské unie, jež odpírá nárok na odpočet sub-
jektům DPH, které věděly nebo vědět mohly, že jsou příjemci plnění 
zasaženého podvodem. Finanční  úřady pak detailně posuzují  interní 
rizikové procedury plátce. Snaží se tak ověřit, zda prováděné prověrky 
dodavatelů jsou způsobilé zamezit tomu, aby se plátce – byť neúmy-
slně – nezapojil do řetězce dodávek zasažených podvody. V případě, 
že plátce  tuto  revizi daňové správy neustojí,  zpochybní se v zásadě 
automaticky jeho nárok na odpočet DPH. Nově navrhovaný režim by 
tak  mohl  pomoci  snížit  rizika  odběratelů  při  obchodování  s  různými 
subjekty.

Plán Evropské komise 
ve znamení boje s podvody v DPH
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Komise oficiálně představila návrh na doplnění směrnice EU 
o účetnictví, který zavádí povinné zveřejňování vybraných finanč-
ních a daňových ukazatelů pro nadnárodní společnosti působící 
v EU na jejich webových stránkách.

Návrh na tzv. „veřejný reporting“ přichází krátce po dosažení poli-
tické dohody ministrů financí EU ohledně neveřejného reportování 
vybraných dat daňovým správám,  jež v  zásadě dopadá na stejné 
skupiny  nadnárodních  společností.  Kromě  poskytování  údajů  fi-
nančním úřadům tak budou dotčené společnosti zpřístupňovat in-
formace také široké veřejnosti, byť v mírně omezenějším rozsahu.

Podle  zmíněné směrnice budou mezinárodní  skupiny připravovat 
zprávu s údaji za všechny své společnosti odděleně podle jednotli-
vých zemí EU a s určitými výjimkami souhrnně za nečlenské země 
(separátně  bude  nutno  uvádět  informace  týkající  se  aktivit  v  da-
ňových  rájích).  Zveřejňovány  budou  následující  informace:  popis 
obchodních aktivit, počet zaměstnanců, čistý obrat, zisk před zda-
něním, výše daně (splatné i uhrazené) a výše nerozděleného zisku.

Zpráva  ověřená  auditorem  bude  k  dispozici  nejen  v  obchodním 
rejstříku,  ale bude muset být  zpřístupněna  i  na webových  strán-
kách  předmětné  společnosti,  a  to  nejméně  po  dobu  pěti  let.  Za 
zprávu obecně odpovídá statutární orgán konečného vlastníka sku-
piny, případně zástupci dceřiné společnosti, která plní reportingo-
vou povinnost namísto konečného vlastníka.

Komise si od návrhu slibuje zvýšení  transparentnosti v daňových 
záležitostech  nadnárodních  společností,  která  by  měla  podpořit 
společenskou odpovědnost  firem a veřejnou debatu nad efektiv-
nějšími daňovými zákony. Dlouhodobým cílem pak je, aby společ-
nosti platily daně v zemích, v nichž skutečně provozují ekonomické 
aktivity.

Veřejný reporting kritizují zástupci podnikatelských subjektů s tím, 
že  iniciativa  Komise  jde  nad  rámec  doporučení  OECD.  Komise 
nicméně  obavy  z  nadměrných  administrativních  nákladů  a  sníže-
né konkurenceschopnosti evropských společností odmítá. Jelikož 
k přijetí navrhované změny účetní legislativy postačí kvalifikovaná 
většina a není nutný souhlas všech členských států,  je  zavedení 
tzv. veřejného reportingu vysoce pravděpodobné.

Veřejný reporting  
pro nadnárodní společnosti v EU

Daniel Szmaragowski
dszmaragowski@kpmg.cz
T: +420 222 123 841

Tomáš Búry
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T: +420 222 124 293
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Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) rozhodl o předběžné otázce 
českého soudu ve věci týkající se insolvenčního řízení a spotřebi-
telských úvěrů. Podle rozhodnutí je úprava, která omezuje námit-
ky dlužníka v úpadku týkající se spotřebitelského úvěru, v rozporu 
s evropským právem. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) se 
navíc musí počítat tak, aby celková výše úvěru odpovídala celko-
vé částce dané spotřebiteli k dispozici, a tedy nezahrnovala částky, 
které si poskytovatel úvěru okamžitě účtuje na náhradu nákladů.

Svým rozhodnutím ve věci C-377/14 ze dne 21. dubna 2016 se SDEU 
v podstatě přiklonil ke stanovisku generální advokátky z loňského lis-
topadu. V  reakci  na otázky položené mu Krajským soudem v Praze 
padly tyto závěry:

Některá  ustanovení  českého  insolvenčního  zákona  jsou  v  rozporu 
s evropským právem, protože směrnice o nepřiměřených podmínkách 
ve spotřebitelských smlouvách (93/13/EHS) brání vnitrostátní úpravě. 
Ta  v  rámci  insolvenčního  řízení  neumožňuje  soudu  zkoumat  z  moci 
úřední případnou zneužívající povahu smlouvy o spotřebitelském úvě-
ru,  respektive  opravňuje  takto  zkoumat  jen  nezajištěné  pohledávky, 
přičemž námitky dlužníka jsou i tak přísně omezeny. Při hodnocení při-
měřenosti sankcí uložených spotřebiteli pro případ neplnění jeho po-
vinností z uzavřené úvěrové smlouvy musí příslušný soud dle výkladu 
této směrnice také hodnotit souhrnný účinek všech takto sjednaných 
sankcí bez ohledu na to, zda věřitel skutečně trvá na jejich plné úhra-
dě. Pokud vnitrostátní soud sezná, že takovéto sankce jsou zneužíva-
jící, je povinen z toho vyvodit veškeré důsledky a takové klauzule ze 
smlouvy vyloučit, respektive rozhodnout, že spotřebitele nezavazují.

Kromě  výše  uvedeného  navíc  směrnice  o  smlouvách  o  spotřebitel-
ském  úvěru  (2008/48/ES)  ukládá  vnitrostátním  soudům  (a  to  opět 
z moci úřední),  aby zkoumaly dodržování  v ní  stanovené  informační 
povinnosti poskytovatele spotřebitelského úvěru a případně z poruše-
ní této povinnosti vyvozovaly adekvátní důsledky.

Ohledně RPSN a  jejího výpočtu pak SDEU potvrdil, že celková výše 
úvěru a částka k čerpání zahrnuje pouze prostředky, které jsou spotře-
biteli skutečně dány k plné dispozici, a tedy nikoliv ty okamžitě zapo-
čítané na úhradu nákladů poskytovatele. Praxi daného poskytovatele, 
který opačným přístupem snižoval výši RPSN, tak soudní dvůr označil 
za nelegální.

Evropské právo má přednost před národními předpisy a české soudy 
tudíž musí uvedené závěry aplikovat ve své praxi. Je samozřejmě žá-
doucí odpovídajícím způsobem upravit zákon. Poskytovatelé spotřebi-
telských úvěrů také musí respektovat závěry SDEU ohledně způsobu 
výpočtu RPSN.
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RPSN a insolvenčním řízení

DAŇOVÉ NOVINKY

|  Očekávané skóre 
připomínkového řízení 
k zákonu o daních z příjmů

|  Lokální reverse-charge nově 
v telekomunikacích

|  Jak funguje „pomocník 
finančních úřadů“ ADIS

|  Jak vidí Ministerstvo financí 
iniciativu ATAD a BEPS

|  V kontrolách převodních 
cen přituhuje

PRÁVNÍ NOVINKY

|  Odpovědnost právnických 
osob se vrací do Sněmovny

|  Registr skutečných majitelů 
má být neveřejný

|  3 novinky ze světa 
investičních fondů

ZE SVĚTA

|  Plán Evropské komise ve 
znamení boje s podvody 
v DPH

|  Veřejný reporting pro 
nadnárodní společnosti v EU

Z JUDIKATURY

| SDEU o spotřebitelském 
úvěru, RPSN a 
insolvenčním řízení

|  Kdy začínáš,  
daňová kontrolo?

© 2016 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.



Daňové a právní aktuality | KPMG v České republice | Květen 201617

Alena Švecová
asvecova@kpmg.cz
T: +420 222 123 618

Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) v zásadě 
schválil podání dodatečných daňových přiznání po telefonickém 
avízu správce daně, že bude zahájena daňová kontrola. I pro NSS 
však platí, co člověk (v případě NSS spíše soudní senát), to názor. 
Čtvrtý senát však svým rozsudkem 4 Afs 238/2015 – snad nechtě-
ně – vymezil pojem zahájení daňové kontroly poměrně extenziv-
ně.

NSS v komentovaném rozsudku primárně konstatoval, že správce daně 
je oprávněn vydat výzvu k prokázání skutečností během již probíhající-
ho postupu k odstranění pochybností. Dále se soud zabýval „překlope-
ním“ postupu k odstranění pochybností do klasické daňové kontroly. 
V této souvislosti trochu mimo hlavní předmět sporu mezi poplatníkem 
a finančním úřadem NSS konstatoval, že daňová kontrola  je zahájena 
jakýmkoli úkonem, písemným či ústním, kterým správce daně:
•  vymezí předmět,
•  rozsah kontroly
•  a při němž začne provádět konkrétní kontrolní úkony.

Za provádění těchto kontrolních úkonů potom NSS považuje nejen kon-
krétní dotazy na poplatníka, ale také vyžádání konkrétních podkladů.

V praxi tedy může vyvstat otázka, zda pouhý telefonát úřednice z fi-
nančního úřadu, že za 14 dní přijde na kontrolu „celé daně z příjmů 
za  rok  2013“  a  že  bude  potřebovat  hlavní  knihu,  nemůže  být  oním 
okamžikem  zahájení  daňové  kontroly  se  všemi  důsledky,  tj.  včetně 
nemožnosti  podat  dodatečné  daňové  přiznání.  Dřívější  rozhodnutí 
NSS však dosud takto široké vymezení nezastávaly a ani praxe zatím 
nenaznačuje změnu v přístupu k výkladu okamžiku zahájení kontroly.

Kdy začínáš, daňová kontrolo?

Jana Fuksová
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Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby 
či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované  informace byly přesné a aktuální, nelze 
zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v bu-
doucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být 
na základě těchto informací činěna žádná opatření.
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•  Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti 13. dubna 2016 vyhlášením ve Sbír-
ce  zákonů. První  skupina podnikatelů  v ubytovacích a  stravovacích služ-
bách své  tržby  začne elektronicky evidovat  již  k 1.  prosinci  2016. Spolu 
se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti také doprovodný zákon, který 
zavádí  jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5  tis. 
Kč pro poplatníky, kterým vznikla v daném roce povinnost evidovat tržby, 
a dále snížení sazby DPH pro stravovací služby (s výjimkou alkoholických 
nápojů) ze stávajících 21 % na 15 %.

•  Vláda schválila zelenou naftu pro zemědělce v živočišné výrobě – tedy za-
vedení vratky na spotřební daň z pohonných hmot pro zemědělce zabýva-
jící se živočišnou výrobou. Novela bude platit od července, pokud ji schválí 
Parlament a podepíše prezident.

•  Ministři  koaliční  vlády se neshodli  na postoji  k  senátnímu návrhu, podle 
nějž by se měla obnovit výplata nemocenské zaměstnavatelem v prvních 
třech dnech nemoci zaměstnance.

•  Finanční úřady budou moci prominout firmám pokuty za nedodání kont-
rolních hlášení o dani z přidané hodnoty. Zákon obsahující tuto úpravu se 
posunul do třetího čtení ve Sněmovně.

•  Do třetího čtení propustila Sněmovna rovněž návrh novely, podle níž bude 
daň  z  nabytí  nemovitosti  platit  kupující.  Platit  začne  pravděpodobně  až 
v září.

•  Snazší uznávání odborné kvalifikace cizinců, kteří chtějí pracovat v Česku, 
umožní zavedení evropského profesního průkazu dle novely č. 126/2016 
Sb.

•  Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzrostlo o stokorunu měsíčně, na třetí 
a další dítě o 300 korun měsíčně. Daňové slevy platí  zpětně od začátku 
letošního roku. Změnu přináší novela zákona o daních z příjmů č. 125/2016 
Sb. Ve mzdových účtárnách lze zvýšené částky poprvé použít při zúčtová-
ní mzdy za květen 2016. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za 
kalendářní měsíce leden až duben 2016 může poplatník zohlednit v rámci 
ročního zúčtování nebo v rámci daňového přiznání k dani. Informuje o tom 
sdělení Generálního finančního ředitelství.

•  Státy Evropské unie se dohodly, že budou usilovat o vytvoření společné 
černé listiny daňových rájů do konce léta. Rozhodnutí je reakcí na nedávná 
rozsáhlá odhalení v kauze Panamských dokumentů (Panama Papers).

•  S účinností od 1. května 2016 vstoupila v platnost tzv. Doplňková smlouva 
k platné Smlouvě o sociálním zabezpečení mezi ČR a USA, která rozšiřuje 
její věcnou působnost také na oblast veřejného zdravotního pojištění.
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•  Prezident  podepsal  zákon  o  elektronické  evidenci  tržeb.  Zákon  nabyde 
účinnosti  1.  prosince  2016.  V  první  vlně  se  bude  nová  povinnost  týkat 
tržeb z ubytovacích a stravovacích služeb. O tři měsíce později dojde k roz-
šíření na tržby z maloobchodu a velkoobchodu.

•  U krácení daně zřejmě bude opět  trestná  i příprava  tohoto činu. Novelu 
trestního řádu schválila Sněmovna. Okruh trestných činů, za něž mohou 
nést  odpovědnost  firmy,  se  zřejmě  dle  právě  schválené  novely  zákona 
o trestní odpovědnosti firem významně rozšíří. Soud ale bude moci spo-
lečnosti trestní odpovědnosti v některých případech zprostit. Novelu pří-
slušného zákona schválila Sněmovna.

•  Vláda schválila návrh novely insolvenčního zákona, která se zaměřuje na 
problematické  jevy  insolvenčních  řízení. Jedním ze záměrů Ministerstva 
spravedlnosti je zvýšení míry ochrany před praktikami podvodných oddlu-
žovacích společností. Další klíčovou změnou je omezení tzv. šikanózních 
návrhů, kdy soudce bude mít možnost  rozhodnout,  že se podaný  insol-
venční  návrh  nezveřejní  v  insolvenčním  rejstříku  a  následně  bude  moci 
zneužívající návrh odmítnout. Novela se též zaměřuje na zjednodušení ce-
lého procesu oddlužení, kdy část agendy soudů by se měla přesunout na 
insolvenční správce. Ministerstvo spravedlnosti bude mít také efektivnější 
systém správního trestání, který bude aplikovat vůči správcům, kteří svoji 
činnost nevykonávají v souladu se zákonem.

•  Ve Sbírce zákonů bude publikován v nejbližší době pod č. 105 zákon, který 
zavádí automatickou výměnu informací o finančních účtech. Na jeho zákla-
dě budou finanční instituce (včetně některých svěřenských fondů) povinny 
sbírat informace o svých klientech, rezidentech ve smluvních státech. Tyto 
informace budou pravidelně oznamovat Finanční správě ČR. Oznamováno 
bude také zrušení účtu v průběhu kalendářního roku a budou oznamovány 
také nezdokumentované účty. Některé účty budou z oznamování vyňaty 
dle vyhlášky, která bude publikována pod č. 108. Oba předpisy mají účin-
nost dnem vyhlášení, což bude 6. dubna 2016. Poprvé budou informace 
vyměňovány v roce 2017 za rok 2016.

•  Vláda předložila do Sněmovny novelu zákona o pojišťovnictví a novelu zá-
kona o pojišťovacích zprostředkovatelích (tisky 750 a 751).

•  Vláda předložila do Sněmovny (tisk 759) návrh novely zákona o auditorech. 
Předkládaný návrh zahrnuje v souladu s požadavky evropské legislativy pře-
devším opatření posilující nezávislost auditora a kvalitu povinného auditu, 
organizaci práce při provádění povinného auditu, zavedení vnitřního řídícího 
a kontrolního systému u auditorských společností a dále snížení náročnosti 
uznávání kvalifikace auditorů a schvalovacího procesu napříč EU.
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