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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

již  několik  let  probíhá  na  globální  úrovni  diskuse  o  tom,  jak  zame-
zit  praktikám  vyhýbání  se  daňovým  povinnostem  v  mezinárodním 
zdanění.  Tato  diskuse  se  odehrává  především  na  půdě  Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v rámci projektu BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting). Výsledkem těchto snah je balíček 
doporučení vydaný OECD koncem roku 2015, který obsahuje návrh 
opatření, jak tyto praktiky potírat, a to prostřednictvím změny národ-
ních legislativ i dvoustranných mezinárodních daňových smluv.

Tyto  změny  se  dotknou  i  společností  založených  či  podnikajících 
v České republice. V návaznosti na doporučení  formulovaná v  rám-
ci projektu BEPS byl vypracován návrh směrnice EU proti praktikám 
vyhýbání se daňovým povinnostem, tzv. Anti-Tax-Avoidance Directi-
ve. Ta požaduje, aby členské státy včetně Česka implementovaly do 
svých daňových zákonů řadu nových opatření, která by bránila těmto 
praktikám.

Jedním z navrhovaných opatření této směrnice, které patrně zasáhne 
řadu společností, je omezení odečitatelnosti výpůjčních nákladů včet-
ně úrokových nákladů na 30 % ukazatele EBITDA (provozní zisk před 
odečtením úroků, daní a odpisů), případně na částku 1 milion EUR, 
je-li vyšší. Evropský parlament navíc navrhl změnu směrnice, jež limit 
na bázi ukazatele EBITDA ještě zpřísňuje, a to z 30 % na 10 %. Je 
třeba  si  uvědomit,  že  toto  omezení  se  vztahuje  na  veškeré  půjčky 
společnosti, ať už od spřízněných osob, nebo od třetích stran, např. 
bank. Členské státy EU budou mít možnost (avšak nikoliv povinnost) 
tento limit uvolnit v případě společností, které jsou součástí skupiny, 
lze-li prokázat, že obecná míra zadluženosti společnosti není vyšší než 
míra zadluženosti skupiny, jejíž součástí společnost je.

Zatím není zcela jisté, zda a kdy bude směrnice přijata, a pokud ano, 
pak v  jaké podobě a  jak přesně bude  transformována do české zá-
konné úpravy. Předsednictví v Radě EU navrhuje přijetí směrnice již 
v průběhu roku 2016 s tím, že účinnost na úrovni členských států by 
nastala už v roce 2017. Přijímání daňových směrnic EU však může být 
s  ohledem  na  požadavek  jednomyslného  schválení  všemi  členský-
mi státy zdlouhavé a lze očekávat, že různé zájmové skupiny budou 
aktivně lobovat, aby ovlivnily konečnou podobu směrnice. Nicméně 
je zde patrná silná politická vůle řady vlád vypořádat se s tím, co je 
vnímáno  jako  rozšířená  praxe  vyhýbání  se  daňovým  povinnostem 
v mezinárodním zdanění. Zdá se tedy, že směrnice dříve či později, 
v té či oné podobě bude přijata. V této chvíli by se společnosti měly 
především ujistit, že vědí,  jaké dodatečné náklady a požadavky mo-
hou očekávat a jaké kroky je třeba učinit.
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Do vnějšího připomínkového řízení vstoupil návrh novely zákona 
o DPH. Platit by měl od 1. ledna 2017 a mimo jiné ruší speciální
pravidla pro společnost, rozšiřuje režim přenesení daňové povin-
nosti a zavádí nový typ daňového subjektu – nespolehlivé osoby.

Do  vnějšího  připomínkového  řízení  vstoupil  návrh  novely  zákona 
o DPH. Platit by měl od 1. ledna 2017 a mimo jiné ruší speciální pra-
vidla pro společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity), rozšiřuje
režim přenesení daňové povinnosti a zavádí nový typ daňového sub-
jektu  –  nespolehlivé  osoby.  Návrh  čeká  ještě  standardní  legislativní
proces na půdě Poslanecké sněmovny a Senátu, nejdůležitější navr-
hované změny shrnujeme však už nyní.

1. Společnost (dříve sdružení bez právní subjektivity)
Návrh počítá se zrušením specifické úpravy registrace a postupů při
správě DPH u společnosti. Nové podmínky jsou postaveny na samo-
statném působení každého člena společnosti. Přechodná ustanovení
dávají společnostem možnost uplatnit ještě v roce 2017 a 2018 pravi-
dla podle zákona o DPH ve znění účinném do konce roku 2016.

Boj proti podvodům
2. Rozšíření lokálního reverse-charge
Ministerstvo financí nepolevuje v boji proti karuselovým podvodům. 
Nadále pokračuje v uplatňování metody přenesené daňové povinnosti 
u dalších vybraných kategorií zboží a služeb u tuzemských transakcí.
Nově by měl být režim zaveden na poskytnutí pracovníků pro stavební
nebo montážní práce a dále u různých forem nucených dodání majet-
ku.

3. Nespolehlivá osoba
Nový institut by měl zajistit možnost označit statutem nespolehlivosti
i  jiné osoby než  jsou plátci, pokud vykazují srovnatelně společensky
škodlivé jednání jako nespolehlivý plátce. Cílem tohoto opatření je za-
mezit účelovému rušení registrace již označených nespolehlivých plát-
ců. Deregistrací se totiž „zbaví“ statutu nespolehlivého plátce a pak
se mohou opětovně registrovat jako plátci bez této nálepky. Při obcho-
dování s nespolehlivými osobami by odběratel ručil za neodvedenou
daň podobně jako při obchodování s nespolehlivými plátci.

4. Rozšíření ručení
Novela by měla rozšířit okruh situací, kdy příjemce zdanitelného plnění
ručí za DPH neodvedenou poskytovatelem, a to konkrétně o případ,
kdy je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta ve virtuální měně (např.
bitcoin, litecoin nebo czech crown coin).
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Uskutečnění zdanitelného plnění ve specifických případech
5. Plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi
Zdanitelné plnění poskytované po dobu delší než 12 měsíců, u které-
ho nedojde během tohoto období k přijetí úplaty s povinností přiznat
DPH, se má považovat za uskutečněné nejpozději posledním dnem
každého kalendářního roku.

6. Povinnost odvést DPH z přijatých záloh
V návaznosti na rozsudky Evropského soudního dvora se doplňuje vý-
čet údajů, které musí být o plnění známy ke dni přijetí zálohy, aby v ta-
kovém případě vznikla povinnost přiznat DPH ještě před uskutečně-
ním plnění. To bude dostatečně definováno, pokud bude známo zboží,
které se má dodat či  služba,  která se má poskytnout,  sazba, místo
plnění a osoba, která je uskutečňuje. Nová definice potvrdí dosavadní
výklad okamžiku vykázání DPH při prodeji poukázek/voucherů.

7. Přefakturace služeb
V případě, kdy plátce nakoupí službu a tuto přeúčtuje na jinou osobu
(a požaduje za službu od této osoby úplatu), by měl být za den usku-
tečnění  zdanitelného  plnění  považován  až  den  vystavení  daňového
dokladu. Toto pravidlo se použije, pokud plátce nebude přeúčtovávat
plnění  rozvahově  a  zároveň  nebude  uplatňovat  související  nárok  na
odpočet a navyšovat přeúčtovanou částku.

Další změny
8. Úprava definice dlouhodobého majetku
V případě dlouhodobého majetku pronajatého na základě finančního
leasingu bude muset nájemce sledovat účel použití pronajatého ma-
jetku pro účely případných úprav původně uplatněného nároku na od-
počet DPH.

9. Manka
Případy nedoložených mank, zničení, ztrát nebo odcizení obchodního
majetku by se neměly dále posuzovat jako použití pro účely nesouvi-
sející s ekonomickou činností plátce. Znamená to, že nevznikne po-
vinnost odvést DPH na výstupu, nýbrž povinnost vyrovnat původně
uplatněný odpočet DPH na vstupu.

10. Vracení DPH turistům ze zemí mimo EU
Kvůli zjednodušení a snížení zatížení celní správy navrhuje novela za-
vedení možnosti elektronického potvrzování výstupů zboží z Evropské
unie při vracení DPH turistům. Zvažuje se rovněž zvýšení hodnoty na-
koupeného zboží v jednom kalendářním dnu, u kterého lze žádat o vra-
cení daně, na 4 000 Kč včetně daně.

11. Rozšíření definice osoby povinné k dani
Za osobu povinnou k dani by měl být nově považován podílový fond
a podfond investičního fondu.

Veronika Jašová
vjasova@kpmg.cz
T: +420 222 123 754

Klára Sauerová
ksauerova@kpmg.cz
T: +420 222 123 613
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První kontrolní hlášení jsou podána. Deklarovaná data nyní čile 
zkoumají správci daně a, jak se dozvídáme i ze strany Generálního 
finančního ředitelství, správcům daně nastávají žně. Ukazuje se 
však, že používané procesní postupy nejsou vždy zcela standard-
ní. Plátci by tak měli být obezřetní, jaké informace správcům daně 
poskytují.

Dle prvních dotazů ze strany správců daně na plátce DPH se ukazuje, 
že finanční správa se nejvíce zaměřuje na rozdíly v tuzemských plně-
ních. Jde především o situace, kdy odběratel vykáže nárok na odpo-
čet ve vyšší hodnotě, než  je hodnota daně na výstupu, kterou vůči 
němu uplatnil dodavatel. Jako první se na mušku dostávají odběratelé. 
Správce daně je většinou nejdříve kontaktuje neformálně e-mailem či 
telefonicky, případně se rovnou nahlásí na místní šetření.

S odvoláním na součinnost si správce daně vyžádá dodatečné infor-
mace k vykázaným přijatým plněním. Nejčastěji jde o kopie daňových 
dokladů  za přijatá plnění,  doklady o platbách  za uskutečněná plnění 
a další důkazní prostředky prokazující přijetí zdanitelného plnění (např. 
smlouvu  s  dodavatelem,  nabídky,  předávací  protokoly,  dodací  listy, 
skladištní listy apod.). Potud by postup správce daně nebyl nijak odliš-
ný od dřívější praxe.

Správci  však  zároveň  požadují  detailní  informace  ohledně  ošetření 
podnikatelského rizika ve vztahu k obchodním partnerům, především 
zda plátce ověřil, že jde o osobu oprávněnou jednat jménem dodavate-
le apod. Správce daně zpravidla požaduje doložení dokladů a informací 
obratem.  Plátce  daně  poučí  o  institutu  ručení  za  neodvedenou  daň 
a o možnosti zvláštního způsobu zajištění daně úhradou dlužné daně 
za dodavatele.

V takovém přístupu správců daně však  lze spatřovat několik proble-
matických aspektů. Jde o procesní nastavení neformální komunikace 
a dále pak o rozsah požadovaných informací ve vazbě na vznik ručení 
za neodvedenou daň či dokonce doměření daně z titulu neoprávněné-
ho uplatnění odpočtu daně.

Z  procesního  hlediska  nemá  neformální  kontakt  ze  strany  správce 
daně oporu v daňovém řádu. Není jasné, dle jakých ustanovení daňo-
vého řádu se taková komunikace řídí a jaká má plátce práva – napří-
klad, zda se může dovolávat určité lhůty pro dodání informací správci 
či v jakém rozsahu je povinen informace poskytnout a jak tyto infor-
mace budou následně využity. V případě telefonického kontaktu navíc 
plátce nemá kontrolu nad tím, zda a v jaké podobě učiní správce daně 
o komunikaci úřední záznam.

První kontrolní hlášení přináší žně správci daně
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Určitou výhodu neformálního přístupu lze na druhou stranu spatřovat 
v rychlejším vyměření daně a vrácení případného nadměrného odpo-
čtu. To v případě, že prvotně identifikované rozdíly se ukáží pouze jako 
nepřesné vykázání údajů v kontrolním hlášení.

K neformální komunikaci se správcem daně ohledně kontrolního hlá-
šení je proto třeba přistupovat s velkou rozvahou. Pro větší právní jis-
totu je možné požadovat vydání oficiální výzvy k odstranění pochyb-
ností dle daňového řádu. Co se týká poskytovaných informací, plátce 
by měl být obezřetný, protože veškeré poskytnuté informace mohou 
být použity správcem daně při případném řízení o doměření daně. Bliž-
ší informace vám rád poskytne váš kontaktní partner v KPMG.
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Nová celní legislativa vstoupí v platnost 1. května 2016. Řadu ob-
lastí celní správy čekají významné změny. Hlavním cílem celního 
kodexu Unie je zefektivnění celního řízení.

Nejvýznamnější změny se týkají především následujících oblastí:

•  změny ve stanovení celní hodnoty
  – ukončení použití metody „první cena pro vývoz“
  – modifikace v zahrnování licenčních poplatků do celní hodnoty
•  zavedení centralizovaného celního řízení (tj. možnosti podání celní 

deklarace u celního úřadu členského státu, který vydal povolení, 
přičemž zboží bude fyzicky dovozeno do jiného státu určení)

•  zavedení povinného složení celní záruky pro jednotlivé celní reži-
my (mimo subjekty s certifikací AEOC – oprávněný hospodářský 
subjekt pro celní zjednodušení)

•  komunikace s celními úřady bude povinně v elektronické podobě
•  platnost závazných informací o původu i sazebním zatřídění zboží 

po dobu tří let; poskytování závazných informací bude zpoplatněno
•  nová  definice  vývozce  pro  účely  celní  dokumentace  –  musí  být 

usídlen na území EU

Celní kodex Unie se snaží zejména zefektivnit celní řízení. Nová opat-
ření v podobě centralizovaného celního řízení či elektronické komuni-
kace by měla pozitivně ovlivnit náklady vývozců i dovozců a umožnit 
jim využívat výhod nabízených informačními technologiemi a jednot-
ným trhem. Na druhou stranu mohou zároveň vzniknout jednorázové 
vstupní náklady, např. v důsledku nutnosti získání nových celních po-
volení či povinné elektronické komunikace s celní správou.

Celní kodex Unie ovlivní také českou celní legislativu. Předpokládáme, 
že do poloviny roku 2016 by měla vstoupit v platnost nová právní nor-
ma,  jejíž název dosud není pevně stanoven  (celní  řád nebo stávající 
celní zákon).

Celní kodex Unie již brzy v platnosti
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Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo na stránkách fi-
nanční správy Sdělení k vybraným problémům v oblasti zdaňová-
ní bezúplatných příjmů. V něm potvrdilo závěry prezentované na 
březnovém jednání Koordinačního výboru Komory daňových po-
radců a GFŘ a nastínilo také svůj pohled na daňový režim jiných 
plnění, zejména kapitálových vkladů.

GFŘ v  rámci  projednání  příspěvku na  jednání Koordinačního  výboru 
potvrdilo své předběžné závěry, o kterých jsme již podrobně informo-
vali v předchozím vydání Aktualit. Daňové poplatníky  jistě potěší, že 
finanční správa nakonec ustoupila ve svém striktním pohledu na otáz-
ku  aplikovatelnosti  pravidel  pro  převodní  ceny  na  bezúplatná  plnění 
mezi spojenými osobami. Tato pravidla se tak neuplatní na vybrané, ze 
zákona bezúplatné vztahy – typicky výpůjčku, výprosu či bezúročnou 
zápůjčku.

Bohužel  se  poplatníci  ve  sdělení  nedočkali  komplexního  uchopení 
dané problematiky. Sdělení do značné míry kopíruje závěry příspěvku 
projednávaného Koordinačním výborem. Nad rámec otázek řešených 
příspěvkem výslovně potvrzuje, že vklady společníka do společnosti 
(a to v podobě jakéhokoli plnění ve prospěch vlastního kapitálu) a ob-
dobné přesuny majetku od společníka nepředstavují z pohledu daně 
z příjmů bezúplatný, a tedy zdanitelný příjem společnosti.

Bezúplatné příjmy pohledem Generálního 
finančního ředitelství

Jana Fuksová
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Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podpo-
ru experimentálního vývoje a aplikovaného výzkumu. O podporu 
se v rámci dotačního programu Epsilon mohou ucházet podni-
ky a výzkumné instituce, které řeší projekt samostatně nebo ve 
spolupráci s dalšími účastníky. Uchazeči musí prokázat schopnost 
projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků. Nejdůležitější 
podmínky této veřejné soutěže shrnujeme níže:

Nejvýznamnější změny se týkají především následujících oblastí:
•  Doba příjmu návrhu projektů: 16. března – 27. dubna 2016
•  Doba řešení projektů: zahájení řešení projektu nejdříve 1. listopa-

du 2016, nejpozději 1. března 2017
•  Délka řešení projektu je minimálně 36 měsíců, max. 48 měsíců
•  Finanční podpora:
  – max. částka podpory na 1 projekt je omezena na 3 mil. eur (cca    

81,5 mil. Kč)
  – výše podpory u vybraného projektu je určena na základě zhodno-

cení návrhu projektu
•  Stanovení míry podpory: max. míra podpory na 1 projekt je 60  % 

celkových uznatelných nákladů, u vybraných projektů z oblasti ži-
votního prostředí až 80 %

•  Způsobilými náklady jsou v rámci tohoto programu provozní nákla-
dy, zejména pak:

  – osobní náklady – náklady na mzdy nebo platy a povinné odvody 
na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

  – náklady na subdodávky
  – přímé náklady související s projektem – náklady na ochranu práv 

duševního vlastnictví, provozní náklady, část odpisů dlouhodobé-
ho hmotného a nehmotného majetku, cestovní náklady

  – nepřímé náklady související s projektem
•  Projekt musí generovat alespoň jeden aplikovaný výsledek z níže 

uvedených a realizovat jej v praxi do 3 let od ukončení projektu:
  – průmyslový vzor, užitný vzor Gprot – prototyp
  – funkční vzorek, ověřená technologie, patent
  – léčebný postup
  – specializovaná mapa s odborným obsahem
  – certifikovaná metodika
  – památkový postup
  – software, poloprovoz
•  Další informace jsou k dispozici na webu TAČR.

Rádi s vámi probereme detaily programu v kontextu plánovaných vý-
vojových aktivit vaší společnosti.

Podpora výzkumu a vývoje – program 
Epsilon otevřen

Pavlína Stachová
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Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo návrh další novely 
zákoníku práce. Pokud úspěšně projde legislativním procesem, 
čekají nás podstatné změny. Dotknou se především úpravy práce 
z domova, pracovních podmínek top manažerů, dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr nebo dovolené. Ačkoli novela 
částečně vychází vstříc potřebám zaměstnavatelů, převažujícím 
rysem je posílení ochrany zaměstnanců.

Návrh novely přináší detailnější regulaci podmínek výkonu práce mimo pra-
coviště zaměstnavatele. Na přání odborářů budou zaměstnavatelé muset 
zaměstnancům nahrazovat veškeré náklady, které jim při práci z domova 
vzniknou. Nastavení způsobu prokazování výše nákladů a jejich kompenza-
ce bude pro zaměstnavatele administrativně náročné. Za účelem preven-
ce sociální izolace budou také povinni umožnit zaměstnancům pracujícím 
z domova pravidelný kontakt s ostatními kolegy. Dalším úkolem zaměstna-
vatelů pak bude zajištění bezpečného přenosu dat z míst, kde zaměstnanci 
„home office“ tráví. Nová podrobná úprava nemusí praxi zaměstnavatelů 
vyhovovat a může je od poskytování oblíbeného benefitu odradit.

Z  iniciativy  odborů  se  bude  zřejmě  přepisovat  také  úprava  dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zaměstnanci pracující na 
základě dohody o pracovní činnosti budou mít nově nárok na placenou 
dovolenou. Regulace zaručené mzdy, maximální délky směn nebo po-
vinných přestávek v práci by se měla vztáhnout na obě dohody – tedy 
i na dohodu o provedení práce.

Návrh také počítá se vznikem zvláštní kategorie tzv. vrcholových řídí-
cích zaměstnanců. Do této skupiny se zařadí top manažeři s měsíční 
mzdou alespoň sto tisíc korun. Po dohodě se zaměstnavatelem si bu-
dou moci sami rozvrhovat pracovní dobu, budou se ale muset vzdát 
příplatků ke mzdě nebo její náhrady při překážkách v práci.

Ministerstvo dále plánuje změnit způsob výpočtu dovolené. Novou jed-
notkou by se namísto týdne měla stát hodina. Dnešní způsob stanovení 
nároku na dovolenou  totiž může být nespravedlivý k zaměstnancům, 
kteří mají nestejně dlouhé směny. Zaměstnavatelé však již dnes v těch-
to případech dovolenou  zpravidla přepočítávají  tak,  aby  ji  zaměstnan-
cům neférově nekrátili. Nový systém by navíc přinesl povinnosti  i za-
městnavatelům, jimž ten současný problémy nezpůsobuje.

Kromě výše popsaných změn novela zaměstnavatelům ukládá povin-
nost  provádět  opatření  k  prevenci  stresu  zaměstnanců.  Úlevou  pro 
zaměstnavatele  bude  zmírnění  přísných  pravidel  pro  doručování  pí-
semností zaměstnancům nebo zjednodušení kolektivního vyjednávání 
v  případě,  kdy  u  zaměstnavatele  působí  více  odborových  organizací. 
Znění novely se ještě může změnit při projednávání v Parlamentu. Účin-
nost je plánována na duben 2017, úprava dovolené by se měnila k lednu 
2018.
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Na podpis premiéra čeká novela zákona o stavebním spoření. Ta 
má umožnit, aby prostředky shromážděné na účtech stavebního 
spoření, které jsou vedeny na jméno nezletilého dítěte, vybírali 
jeho rodiče i bez souhlasu soudu. Dosavadní právní úprava pod-
pořená judikaturou považovala takové transakce za nikoliv běž-
nou záležitost v rámci správy jmění nezletilého.

Ačkoliv  podobná  právní  úprava  platila  již  za  občanského  zákoníku 
z  roku  1964,  teprve  rekodifikace  spolu  s  rozhodnutím  Nejvyššího 
soudu v roce 2014 přiměla některé stavební spořitelny zpřísnit jejich 
dosud benevolentní přístup k vyplácení prostředků ze stavebního spo-
ření, pokud šlo o účty vedené na nezletilé dítě. I když to byli ve většině 
případů  rodiče,  kdo  pravidelně  spořili  peněžní  částky  na  daný  účet, 
prostředky na něm se považují za majetek dětí. V případě zrušení ta-
kového účtu či výběru významné částky jde o záležitost nikoliv běžnou 
a rodič jako zákonný zástupce dítěte potřebuje k danému aktu přivole-
ní soudu. V opačném případě totiž spořitelny riskovaly žaloby ze strany 
zletilého dítěte, popřípadě druhého z rodičů.

Tento přístup má – alespoň ve vztahu ke stavebnímu spoření – změnit 
novela zákona o stavebním spoření. Návrh obsahuje jediný paragraf, 
který uvádí, že ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považu-
je za běžnou záležitost při správě jmění dítěte. Toto pravidlo má však 
platit  pouze  v  případě,  že  k  ukončení  smlouvy  dojde  až  po  uplynu-
tí  doby  šesti  let  (po  kterých  vzniká nárok na  státní  podporu)  a  také 
v případě, že s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka souhlasí 
všichni jeho zákonní zástupci. Nebudou-li tyto podmínky splněny, dle 
textu novely bude k ukončení smlouvy výslovně nutný souhlas soudu. 
Zákon o stavebním spoření má i nadále obsahovat, že uzavření nebo 
změna smlouvy se považují za běžnou záležitost při správě jmění dí-
těte.

Novela má nabýt účinnosti okamžikem jejího vyhlášení ve Sbírce zá-
konů. Po jejím podpisu premiérem a vyhlášením tak mohou stavební 
spořitelny přistoupit ke změně své praxe ohledně ukončování smluv 
o stavebním spoření.

Stavební spoření dětí nebo rodičů?
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Hospodářský výbor Evropského parlamentu publikoval předběž-
nou verzi zprávy k směrnici proti agresivnímu daňovému pláno-
vání, kterou připravuje Evropská komise. Výbor například navr-
huje zpřísnit pravidla pro daňovou uznatelnost úroků nastavením 
maximálního limitu ve výši 10 % EBITDA.

Nejdůležitější změna navrhovaná hospodářským výborem z pohle-
du  českých  daňových  poplatníků  se  týká  omezení  daňové  uzna-
telnosti  úrokových  nákladů.  Komise  obecně  navrhovala  omezit 
úrokové  náklady  (převyšující  úrokové  příjmy)  ze  souhrnu  půjček 
od spřízněných i nespřízněných osob 30 % ekonomického ukaza-
tele EBITDA (provozní zisk před odečtením úroků, daní a odpisů). 
Pokud by byly úrokové náklady nižší než stanovený limit, bylo by 
možné  tento  „nevyužitý  prostor“  zohlednit  při  kalkulaci  uznatel-
ných  nákladů  v  dalších  obdobích.  Pravidlo  se  nemá  uplatnit  vůči 
finančním institucím.

Hospodářský výbor navrhuje snížit  limit uznatelnosti úroků na 10 
% EBITDA a omezit možnost zohlednění „nevyužité“ části pouze 
na následující dvě zdaňovací období. Dále navrhuje uplatnit obec-
nou výjimku pro finanční instituce pouze po dobu dvou let s tím, že 
se následně vyhodnotí, zda trvají důvody pro tento odlišný přístup.

Další  změny  navrhované  výborem  se  týkají  např.  opatření  vůči 
hybridním  instrumentům  (mají  zahrnovat  také  instrumenty  užité 
ve  třetích  zemích)  nebo  zdanění  zisku  zahraničních  ovládaných 
společností v rámci základu daně mateřské společnosti (upravené 
podmínky by mohly vést k častějšímu užívání tohoto pravidla). Vý-
bor také navrhuje rozšířit předmět směrnice tak, aby zohledňovala 
mimo jiné i problematiku stálých provozoven, schránkových firem 
a definici převodních cen.

Zpráva  s  vyjádřením  konečného  postoje  Evropského  parlamentu 
má být schválena na jeho plenární schůzi v červnu. Evropský par-
lament má v procesu schvalování daňových směrnic pouze konzul-
tační roli, a tak se Rada EU nemusí jeho návrhy řídit. S ohledem na 
dřívější vyjádření ministrů financí jednotlivých států EU lze přitom 
očekávat, že minimálně část navrhovaných změn nebude pro Radu 
přijatelná.

Postoj Evropského parlamentu 
k tzv. směrnici Anti-BEPS
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Koncem března zveřejnila OECD na svých webových stránkách 
standardizovaný elektronický formát pro výměnu informací 
v rámci country-by-country reportingu, a to včetně návodu pro 
uživatele – daňové správy.

V rámci změn prosazovaných v oblasti převodních cen odsouhla-
sila OECD třístupňový přístup k dokumentaci převodních cen. Ta 
bude  kromě  masterfile  a  lokální  dokumentace  obsahovat  také 
country-by-country reporting („CbCR“). Koncem března zveřejnila 
OECD na svých webových stránkách standardizovaný elektronický 
formát pro výměnu  informací v  rámci CbCR, a  to včetně návodu 
pro uživatele – daňové správy.

Účelem zavedení jednotného elektronického formátu CbCR je za-
jistit  hladkou  a  efektivní  implementaci  opatření  programu  BEPS. 
CbCR sdílený daňovými správami umožní správcům daně v jednot-
livých zemích získat základní informace o struktuře transakcí nad-
národních korporací, o globální alokaci zisku a zaplacených daních 
v jednotlivých státech a další důležité informace.

První  výměna  reportů  CbC  má  začít  v  roce  2018.  Bude  se  týkat 
informací  souvisejících  s  rokem  2016.  Reporting  CbC  se  bude 
vztahovat na skupiny společností s ročním konsolidovaným obra-
tem přesahujícím 750 mil.  eur. Česká státní  správa  již připravuje 
zákonnou úpravu, na jejímž základě se bude CbCR implementovat 
v České republice. Ta by měla být hotová do konce roku 2016.

Další krok v prosazování BEPS do praxe
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V únoru proběhla výměna názorů mezi americkým ministerstvem 
financí a představiteli Evropské Komise na podobu vyšetřování 
nedovolené státní podpory nadnárodních firem.

V únoru zveřejnilo ministerstvo financí USA otevřený dopis adre-
sovaný prezidentu Evropské komise („EK“). Dopis reaguje na sou-
časné dění v EU zejména v souvislosti s vyšetřováním nedovolené 
státní podpory, která byla v minulosti poskytnuta některým poplat-
níkům se sídlem v EU ve formě daňových výhod.

V  červnu  a  říjnu  2014  zahájila  EK  ve  spolupráci  s  Úřadem  pro 
ochranu  hospodářské  soutěže  (UHOS  EU)  kontroly  zaměřené  na 
společnosti, jimž byly v minulosti poskytnuty daňové výhody, které 
byly později posouzeny jako poskytnutí nedovolené státní podpory. 
Jednalo se například o společnosti Apple, Starbucks, Fiat Finance 
and Trade a Amazon. Americké ministerstvo financí vyjádřilo oba-
vy, že takovýto postup EK vytváří znepokojující precedens v oblasti 
mezinárodních  daní.  Žádá  proto  Komisi  o  přehodnocení  přístupu 
v této záležitosti na základě následujících námitek:
1.  Penalizace společností se uplatňuje retroaktivně, na základě nové 

expanzivní interpretace pravidel pro poskytování státní podpory.
2.  Zdá  se,  že  vyšetřování  jsou  na  americké  společnosti  zaměřena 

disproporčně ve vztahu k dalším šetřením.
3.  Zdá se, že v některých případech usiluje EK o zdanění příjmů, na 

které dle mezinárodních standardů nemá právo.
4.  Přístup UHOS EU a EK podkopává mezinárodní daňové smlouvy 

uzavřené mezi USA a členskými státy EU.
 
Představitelé EK v odpovědi americkému ministerstvu zdůraznili spo-
lečný cíl daňových správ – tedy agendu BEPS. Připomněli, že z okolo 
170  rozhodnutí  vydaných od  roku 1999, v nichž EK nařizovala vrátit 
státní podporu, se  jen nepatrná část  týkala amerických společností. 
Zdůraznili, že smyslem evropských pravidel státní podpory je zaručit 
rovnou konkurenci na  jednotném evropském trhu a že  tato pravidla 
rozhodně nezpochybňují americký daňový systém nebo mezinárodní 
daňové smlouvy. Konečně EK odmítla, že by zaváděla extenzivní inte-
pretaci těchto pravidel, naopak se opírá o pravidla zakotvená v systé-
mu převodních cen (princip tržního odstupu).

Nechme se překvapit, kam tato výměna názorů mezi USA a EU pove-
de. Dle našeho názoru lze očekávat určité ochlazení vztahů mezi USA 
a EU v oblasti koordinované snahy o potírání nežádoucích agresivních 
daňových praktik.

Námitky amerického ministerstva financí 
proti postupu Evropské komise
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Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu nedávno rozhodl, že 
daňové penále má povahu trestu. Jasnější obrysy nyní dostávají 
i úvahy o praktickém využití tohoto judikátu. Zároveň je tu několik 
zcela čerstvých rozhodnutí Nejvyššího správního soudu týkajících 
se penále. Jejich závěry jsou pro poplatníky příznivé, vyplatí se pro-
to zapátrat v šanonech po starších platebních výměrech na penále. 
Nová judikatura totiž může zpětně otevřít cestu k jeho prominutí.

Jedním z principů  trestního práva, podle kterého  je v kontextu  judi-
katury NSS třeba poměřovat i uplatnění daňového penále, je uložení 
trestu podle práva účinného v době spáchání činu. Pokud by bylo mož-
né chápat jako součást trestní normy i právní úpravu prominutí, nabízí 
se úvaha, zda by penále týkající se období před rokem 2011 nemohlo 
být nyní prominuto. A to podle tehdy platné právní úpravy obsažené 
v zákoně o správě daní a poplatků, byť bylo vyměřeno později v době, 
kdy následná právní úprava prominutí penále neumožňovala.

Také v případě penále sděleného v rámci platebního výměru před ně-
kolika lety, kdy jste se proti doměření daně odvolali a rozhodnutí o od-
volání jste obdrželi v nedávné době nebo je teprve obdržíte, má smysl 
zvážit možnost prominutí penále. Podle výkladů Generálního finanční-
ho ředitelství sice nelze podle dnešní právní úpravy žádat o prominutí 
penále sděleného platebním výměrem před rokem 2015, tento přístup 
ale nemusí být v kontextu zmíněné  judikatury udržitelný. Zákon totiž 
možnost prominutí penále váže na okamžik jeho vzniku a NSS v jed-
nom ze svých nedávných rozhodnutí konstatoval, že penále vzniká až 
v návaznosti na právní moc dodatečného platebního výměru, nikoliv již 
v důsledku jeho vydání. Pokud jste tedy aktuálně obdrželi rozhodnutí 
o odvolání proti dodatečně vyměřené dani, určitě se  i přes uvedené 
nejednoznačnosti vyplatí zvážit možné kroky ke snížení penále.

Lze předpokládat, že finanční správa tento nový trend v judikatuře ne-
přivítá s nadšením a nebude mít proto tendenci ji ve své rozhodovací 
praxi aplikovat. O to zajímavější však mohou být navazující soudní roz-
hodnutí.
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Podle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze není přípustné, aby ob-
chodní korporaci společně zastupoval člen statutárního orgánu 
s prokuristou. Zdá se tak, že končí odborná diskuze na toto téma 
a že společnosti, které tohoto způsobu zastupování dosud využí-
valy, jej nyní budou muset přehodnotit.

Po  rekodifikaci  občanského  práva  v  roce  2014  vyvstaly  diskuze  na 
téma, zda se změnil přístup ke společnému jednání člena statutárního 
orgánu  (např.  jednatele) a prokuristy. V době úpravy obchodního zá-
koníku totiž nebyl tento způsob jednání za společnost přípustný (což 
dovodila  judikatura), ač  jej některé soudy vedoucí obchodní  rejstříky 
historicky zapsaly. V názorech na možnost takového nastavení zastu-
pování  dle  nové  úpravy  byla  odborná  veřejnost  značně  rozpolcena. 
Zatímco někteří  i nadále  tento způsob  jednání odmítali,  jiní byli pře-
svědčeni, že jej nová úprava dovoluje. Poslední názorová skupina pak 
zastávala názor, že je třeba rozlišovat, zda jde o společnost s jediným 
jednatelem,  kterého  by  podmíněné  jednání  společně  s  prokuristou 
nedovoleně omezovalo, či o situaci, kdy má společnost obecně nasta-
vené pravidlo čtyř očí; a tedy ji mohou zastupovat např. společně dva 
jednatelé anebo alternativně právě prokurista s jedním z jednatelů.

Situaci, zdá se, vyřešily dva nedávné rozsudky Vrchního soudu v Praze 
(14 Cmo 184/2014 a 14 Cmo 576/2014). Soud v nich  takovýto způ-
sob zastupování společnosti odmítl, když jej prohlásil za rozporný se 
zákonnou právní úpravou a z toho důvodu neplatný. Dotčeným společ-
nostem tak byl odmítnut návrh na zápis takového způsobu jednání do 
obchodního rejstříku. Dle našich informací se však již řadě společností 
podařilo nechat právě takovýto způsob jednání do obchodního rejstří-
ku zapsat. K závěrům výše zmíněných rozsudků se však dle vyjádření 
některých svých soudců chystá přihlásit i Nejvyšší soud ČR. V případě 
rozporné judikatury nižších (rejstříkových) soudů by tak mělo v dohled-
né době dojít  ke  sjednocení  ve  smyslu  zákazu  takovéhoto  způsobu 
zastupování.

Společnosti  se  zapsaným  zastupováním  prostřednictvím  prokuristy 
společně s jednatelem by tak, stejně jako jejich smluvní partneři, měly 
být velice obezřetné a řádně vyhodnotit možná rizika plynoucí z neplat-
nosti takového zastoupení.
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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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• 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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