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Vážení obchodní přátelé,
dostává se k Vám první vydání našeho
legislativního občasníku v roce 2015. Stejně
jako v předchozích letech Vás i letos budeme upozorňovat na čerstvé novinky z oblasti
účetnictví a daňového práva. Pokusíme se
věnovat nejen již schváleným a v život uvedeným změnám pro rok 2015, ale nastíníme
i určitý výhled do roku 2016, na který nám
vláda slibuje zavedení kontrolního hlášení
DPH a elektronickou evidenci tržeb. Oba tyto
instrumenty budí zejména v podnikatelské
sféře značně rozporuplné reakce a v případě,
že skutečně projdou včas celým legislativním procesem, je potřeba se na tyto změny,
s ohledem na jejich účinnost od 1. 1. 2016,
začít připravovat již nyní.
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Rok 2015 nám přináší opět řadu změn v oblasti DPH, které upravují povinnosti
plátců daně z přidané hodnoty. Ještě větší změny nás ovšem čekají od roku
2016. Rád bych na tomto místě upozornil alespoň na nejpodstatnější legislativní
změny v této oblasti.
Změna zákona o omezení plateb v hotovosti a dopad na DPH
S účinností od 1. 12. 2014 zákon č. 261/2014 mění zákon o omezení plateb
v hotovosti. Touto legislativní změnou se snižuje limit pro hotovostní platby
z částky 350 000 Kč nově na částku 270 000 Kč. Tato skutečnost má přímou
vazbu na § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ve vztahu k ručení příjemce zdanitelného plnění, kde při platbě na jiný než zveřejněný účet se příjemce zdanitelného plnění stává ručitelem za daň, pokud úplata za toto plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona o omezení plateb v hotovosti. Nově se v souvislosti
s touto změnou snižuje limit pro ručení při platbě na jiný než zveřejněný účet
z částky 700 000 Kč na 540 000 Kč.

Jsme
sociálním
partnerem
školních
vzdělávacích
programů
www.escapeconsult.cz
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Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
Od 1. 1. 2015 reaguje zákon o DPH na novelizaci směrnice 2006/112/ES o společném systému DPH ve věci
místa poskytnutí služby. Dle článku 58 směrnice je místem
plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového
a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb
osobě nepovinné k dani (občanům – nepodnikatelům) vždy
místo usazení příjemce (místo bydliště) a to bez ohledu
na osobu poskytovatele. Do 31. 12. 2014 byla tato služba
zdaňována u poskytovatele služby. Aby se poskytovatel
elektronických služeb nemusel registrovat k dani v jednotlivých členských státech, je mu umožněno využít zvláštní
režim jednoho správního místa označovaný MOSS (mini
One Stop Shop). Po přihlášení do tohoto systému odvádí
poskytovatel služeb daň přímo do jednotlivých členských
států a to v příslušných sazbách jednotlivých zemí. Zdaňovací období v systému MOSS je vždy čtvrtletní (§ 110q),
daňové přiznání se podává vždy do 20. dne měsíce následujícího (§ 110r) a pro přepočet měny se používá kurz ECB
k poslednímu dni čtvrtletí. Podrobně upravuje zákon o DPH
problematiku zvláštního režimu jednoho správního místa
v § 110a – 110ze.
Zavedení druhé snížené sazby daně ve výši 10 %
Novela zákona o DPH, zveřejněná ve sbírce zákonů jako
zákon č. 262/2014 Sb. zavádí od 1. 1. 2015 druhou sníženou sazbu DPH na položky vybraného zboží definovaného
přílohou č. 3 a zákona. Zejména se jedná o počáteční a pokračující dětskou výživu, mlýnské výrobky, slad a škroby,
léky (nově i pro veterinární účely) a tištěné knihy. Je třeba
upozornit na textaci zmíněné přílohy, zejména na skutečnost že druhé snížené sazbě podléhá zboží, které odpovídá
současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové
části této přílohy. Textace dále přesně upravuje jaké zboží
je považováno za počáteční a pokračující dětskou výživu,
mlýnské výrobky a tištěné a obrázkové knihy. Vzhledem
k tomu, že formulář přiznání k DPH nereagoval na tuto zákonnou úpravu, vykazuje se druhá snížená sazba společně
se sníženou sazbou 15 % v řádku č. 41 pro sníženou sazbu.
Dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti
Novela zákona o DPH č. 360/2014, která vyšla ve sbírce zákonů 31. 12. 2014 ☺, zavádí od 1. 1. 2015 dva
dočasné režimy přenesení daňové povinnosti, kde tyto
režimy pro určité dodání zboží nebo poskytnutí služby jsou
stanoveny nařízením vlády. První dočasný režim přenesení

daňové povinnosti (definovaný v § 92f zákona) umožňuje
vládě vybrat nařízení z komodit uvedených v příloze č. 6
zákona položky, u kterých bude režim PDP uplatněn. Režim
se uplatní u dodávek zboží, pokud celková částka základu
daně překročí 100 000 Kč.
Od 1. 4. 2015 stanovila vláda nařízením 361/2014 Sb.
kterých položek se tento režim týká. Konkrétně se tedy
jedná o obiloviny a technické plodiny, kovy včetně drahých
kovů, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná
zařízení (notebooky, tablety) a videoherní konzole. Druhý
dočasný režim (mechanismus rychlé reakce - § 92g) umožňuje nařízením vlády na dobu maximálně devíti měsíců
stanovit použití režimu PDP u plnění, u nichž Evropská komise nemá proti použití tohoto režimu námitky. Do tohoto
režimu se tedy může na přechodnou dobu dostat v zásadě
jakékoliv plnění, u nějž vláda bude cítit riziko daňových
úniků.
Co nového v DPH od 1. 1. 2016?
Výše zmíněná novela zavádí s účinností od 1. 1. 2016
povinnost předkládat kontrolní hlášení DPH. Právnické
osoby budou hlášení předkládat měsíčně, fyzické osoby
v termínu daňového přiznání (měsíčně nebo čtvrtletně).
V kontrolním hlášení se budou uvádět jednotlivá uskutečněná a přijatá plnění ve vazbě na jednotlivá daňová identifikační čísla. Cílem je zajistit křížovou kontrolu odvodu daně
a nároku na odpočet.
Od 1. 1. 2016 dochází také k nové úpravě uplatnění
daně nebo osvobození od daně při dodání nemovitých věcí
včetně stavebních pozemků. Cílem je naplnit účel sledovaný směrnicí, který má za cíl osvobodit jen dodání nezastavěných pozemků, které nejsou určeny k zástavbě.
Srovnání 2015/2016.
2015 se zdaňují:
»» pozemky na které je vydáno stavební povolení, nebo
na kterém je stavba nebo inženýrská síť ve vlastnictví
plátce
»» pozemky, které tvoří funkční celek se stavbou (bez
ohledu na parcelní číslo (§ 48 odst. 3), např. zahrady
u rodinných domů.
2016 se budou zdaňovat mimo výše uvedené:
»» stavební pozemky – nová definice, nemusí být vydáno stavební povolení, ale i pozemky určené k zástavbě např. dle územního plánu, případně dle návrhu
na změnu územního plánu, nebo pozemky, v jejichž
okolí jsou prováděny práce (např. zasíťování).

Přestože hlavním předmětem naší činnosti je vedení
účetnictví, dokážeme klientům nabídnout komplexní
portfolio ekonomických činností. Přenechejte nám
administrativu své firmy a věnujte se jejímu rozvoji!

www.escapeconsult.cz
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Daň z příjmů fyzických a právnických osob
– přehled základních změn v roce 2015
autor
Ing. Vendula
Opravilová
daňový
poradce č.
04993

Od 1. 1. 2015 došlo ke změnám v zákoně o daních z příjmů (586/1992 Sb.). Tyto změny se týkají především fyzických
osob, kdy došlo k podpoře rodin s dětmi zavedením školkovného nebo zvýšením slevy na dani za druhé a další vyživované dítě. Naopak zde můžeme sledovat snahu více „zdaňovat podnikatele“ zavedením výdajových stropů.

Daň z příjmů fyzických osob
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
V §35c došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé,
třetí a každé další vyživované dítě žijící s poplatníkem
ve společně hospodařící domácnosti. Výše slevy na první
dítě zůstává 13 404 Kč ročně, u druhého dítěte si bude poplatník moci uplatnit 15 804 Kč ročně a u třetího a každého
dalšího dítěte až 17 004 Kč ročně. Toto daňové zvýhodnění
se může překlopit až do daňového bonusu, avšak pouze do
výše 60 300 Kč, což platilo i v roce 2014.
„Školkovné“
V § 35ba se v odstavci 1 doplnilo nové písmeno g), sleva
za umístění dítěte. Podmínky uplatnění slevy jsou blíže
specifikovány v § 35bb. Tuto slevu lze poprvé uplatnit za
zdaňovací období roku 2014 maximálně do výše minimální
mzdy u každého dítěte v ročním zúčtování nebo daňovém
přiznání.
Sleva na poplatníka
Dle § 35 ba odst. 1 písm. a) zákona si mohou od roku
2015 uplatnit slevu na dani i osoby pobírající starobní
důchod, to platní i zpětně pro roky 2013 a 2014. V této souvislosti opět dochází k povinnosti zdanit pravidelně vyplácené důchody v případě, kdy součet pravidelně vypláceného
důchodu, příjmů ze závislé činnosti, samostatné činnosti
a příjmů z nájmu přesáhne ve zdaňovacím období částku
840 000 Kč.
Omezení výdajových paušálů
Limit pro maximální využití procentních paušálních výdajů byl rozšířen i na zemědělské podnikání a podnikání na
základě živnostenského zákona, pro které dosud žádná
hranice vymezena nebyla. Všechny příjmy ze samostatné
činnosti budou tak mít svůj paušální výdajový strop při
příjmu 2 000 000 Kč. Dle §7 odst. 7 lze při 80% paušálu
uplatnit maximálně 1 600 000 Kč jako výdaje a při 60%
paušálu pak 1 200 000 Kč.
Zdaňování autorských honorářů
Od roku 2015 jsou příjmy autora za příspěvek do novin,
časopisů, rozhlasu nebo televize samostatným základem
daně pro zdanění 15% srážkovou daní tak, jak tomu bylo
před rokem 2014. V loňském roce tu byla možnost tyto
příjmy zahrnout do daňového přiznání a uplatnit si k nim
výdaje, to už letos nebude možné. Limit zůstává zachován
na úrovni 10 000 Kč měsíčně, do této výše bude plátcem
sražena 15% daň, nad tuto hranici má poplatník povinnost
zdanit příjem v daňovém přiznání.
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Příspěvky na životní pojištění
Dochází k úpravě § 6 odst. 9 písm. p) bod 3, kdy se
zpřísňují podmínky pro daňové osvobození příspěvků
zaměstnavatele placených na soukromé životní pojištění
zaměstnanců. Nově se v předmětném ustanovení zákona
o daních z příjmů stanovuje, že daňové osvobození se vztahuje pouze na pojistné smlouvy o tzv. soukromém životním
pojištění, ve kterých je oproti loňské úpravě ujednáno, že za
trvání pojištění zde není možná výplata jiného příjmu, který
není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.
Podobně je upraven i § 15 odst. 6 pro případ, že si poplatník pojistné platí sám.
Pokud by přece jen k výběru došlo, je povinností poplatníka dodanit příspěvky od zaměstnavatele a částky, o které
byl snižován daňový základ, za posledních deset let.
Pojišťovny na změnu zákona zareagovaly poměrně jednotně. Klientům rozeslaly dodatky ke smlouvám tak, aby
byly daňově uznatelné i nadále. A ti, kteří mají sjednán i příspěvek zaměstnavatele, dostali také potvrzení pro zaměstnavatele, že smlouvy odpovídají novým podmínkám zákona
o daních z příjmů.
Oznamovací povinnost u osvobozených příjmů
Z úplně nového § 38v zákona o daních z příjmů vyplývá,
že pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží
osvobozený příjem v částce vyšší než 5 mil. Kč, je povinen
toto oznámit správci daně do konce lhůty pro podání daňového přiznání za období, ve kterém tento příjem obdržel.
Nevztahuje se to na příjem, o kterém může údaje správce
daně zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup
a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
V případě, že poplatník tuto povinnost nesplní, bude
správcem daně vyzván a hrozí mu pokuta 0,1 % z daného
příjmu, pokud splnil dodatečně bez vyzvání, 10 % pokud
splní v náhradní lhůtě po vyzvání a 15 % pokud nesplní ani
po vyzvání.
Solidární daň a daňové přiznání
K další změně dochází v § 38 odst. 4. Odpadá povinnost
podávat daňové přiznání u poplatníků daně z příjmů
fyzických osob, u kterých dojde k solidárnímu zvýšení daně
pouze u zálohy dle § 38ha, ale celková výše příjmů za rok
nedosáhne rozhodné částky. Tomuto poplatníkovi je možné
provést roční zúčtování záloh u zaměstnavatele.
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ky od jednoho zaměstnavatele až do úhrnné výše jistin
300 000 Kč. Úrok obvyklý se potom dodaní zaměstnanci
z částky jistiny převyšující stanovený limit.

Zápůjčky od zaměstnavatele
Nově se v § 6 odst. 9 písm. v osvobozuje majetkový
prospěch zaměstnance plynoucí z bezúročné zápůjč-

Daň z příjmů právnických osob
Bezúročné zápůjčky
Od nového roku je předmětem daně z příjmů právnických osob příjem plynoucí z přijatých bezúročných zápůjček
podle § 19b zákona o daních z příjmů, který se zahrnuje do
základu daně. Novelizace zákona však umožňuje takovéto
bezúplatné příjmy od daně osvobodit, pokud výše těchto příjmů nepřesáhne od jednoho poplatníka částku 100 000 Kč
za zdaňovací období. Pokud bude stanovena výše fiktivních
úroků nad tuto hranici, poplatník bude povinen zdanit celou
částku bezúplatného příjmu.
Zákon také nově umožňuje základ daně opět snížit
o částku bezúplatných příjmů, avšak pouze pokud byly
použity na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.
Pozor tedy na půjčky týkající se osvobozených příjmů.
Subjekty kolektivního investování
Do zákona byl vložen nový § 17b, který upravuje množinu fondů, pro které bude platit daňový režim se sníženou
sazbou 5 %. Pojem „základní investiční fond“ a podmínky

v ustanovení § 17b tak výrazně omezily množinu investičních fondů využívající výhody 5% sazby daně z příjmů.
Předmět daně poskytovatele zdravotních služeb
V § 18 a odst. 5 písm. c) bylo doplněno, že poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí takový veřejně prospěšný
poplatník, který má oprávnění k poskytování zdravotních
služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby. Nejedná
se tedy o subjekty, které zdravotní služby poskytují pouze
doplňkově a ke své činnosti nepotřebují takového oprávnění.
Vklady majetku do svěřenských fondů
Nový § 21f zákona stanovuje, že na vyčlenění majetku
do svěřenského fondu a zvýšení majetku svěřenského fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti, se hledí jako
na vklad do obchodní korporace a nelze je tedy považovat
za bezúplatný příjem. Stejně se bude postupovat v případě fundace nebo ústavu.

Společná ustanovení
Dodanění neuhrazených polhůtních závazků
Lhůta pro dodanění neuhrazeného závazku po splatnosti byla zkrácena z 36 měsíců na 30 měsíců od splatnosti.
Změna se váže na zákon o rezervách, který zkracuje období,
po jehož uplynutí lze tvořit opravné položky k nepromlčeným
pohledávkám v plné výši, na 30 měsíců a která vychází
z obecné úpravy promlčecí lhůty z nového občanského
zákoníku (3 roky). Nový režim se použije pro pohledávky,
potažmo závazky, splatné po účinnosti novely.
Definice finančního leasingu
Novela zákona o daních z příjmů zpřesňuje v § 21d
definici finančního leasingu a zavádí kromě podmínek, dříve
stanovených v § 24 odst. 4 zákona, přenesení odpovědnosti
za předmět leasingu i rizik s ním spojených z poskytovatele

na uživatele finančního leasingu. Minimální doba trvání
finančního leasingu odpovídá minimální době odpisování
hmotného majetku stanovené v zákoně o daních z příjmů.
Upřesnění daňových dopadů při změně účetní metody
V § 23 odst. 3 písm. a) bod 15. zákona došlo k upřesnění daňových důsledků při změně účetní metody. Základ
daně se zvyšuje pouze u změny účetní metody, která ovlivnila výsledek hospodaření. Tato změna byla také promítnuta
v § 23 odst. 3 písm. b) bod 6., kdy základ daně naopak
snižujeme u změny účetní metody ovlivňující výsledek hospodaření. Příkladem změny metody neovlivňující výsledek
hospodaření je např. změna v tvorbě účetních opravných
položek.

Profesionální přístup
Dlouholetá praxe
Úspora nákladů
Daňové poradenství nejen v Brně
Pobočky v Brně, v Praze a v Bratislavě
www.escapeconsult.cz
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Rok 2015 přinesl řadu významných změn
a novinek ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti
autor
Jitka
Hrozníčková

Některé z nich se týkají již ročního zúčtování daně za
zdaňovací období 2014, jako například nezdanitelná část
základu daně – tzv. bezúplatné plnění, dříve označované
jako dar (§ 15 odst. 1 ZDP), nyní je možné poskytnout dar
i zařízení pro péči o toulavá a opuštěná zvířata. Celková
hodnota bezúplatného plnění, o kterou lze snížit základ
daně, byla zvýšena na 15 % základu daně (do roku 2013 to
bylo jen 10 %).
Novinkou pro zúčtování daně 2014 je pak „školkovné“,
tedy sleva na dani za umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku (§ 35bb ZDP). Sleva je
poskytována maximálně ve výši minimální mzdy, to je pro
rok 2014 ve výši 8 500 Kč na jedno dítě. Nárok na slevu
doloží poplatník (zaměstnanec) potvrzením zařízení (školky)
a vyplněním přílohy k Prohlášení k dani.
Nyní se zaměřím na dvě změny ve zdaňování poplatníků
daně ze závislé činnosti platné od 1. 1. 2015.
První velkou změnou je, že od ledna 2015 dochází ke
změně v oblasti daňové zvýhodnění na dítě (§ 35c a § 35d
ZDP). Nově je daňové zvýhodnění poskytováno v rozdílné
výši podle počtu dětí:
»» 1117 Kč měsíčně (13 404 Kč ročně) na první dítě
»» 1317 Kč měsíčně (15 804 Kč ročně) na druhé dítě
»» 1417 Kč měsíčně (17 004 Kč ročně) na třetí a každé
další dítě
O pořadí dětí ve společně hospodařící domácnosti rozhoduje poplatník (zaměstnanec). Vhodné je číslovat děti od
nejmladšího k nejstaršímu, abychom nemuseli měnit pořadí
v případě, že zletilé dítě ukončí studium.
V souvislosti s odstupňovanou výší daňového zvýhodnění byl pro zdaňovací období 2015 vydán nový formulář
Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti - vzor č. 24,
ve kterém poplatník daně (zaměstnanec) uvede všechny
vyživované děti v domácnosti, tedy i ty děti, na něž daňové
zvýhodnění uplatňuje druhý z poplatníků (manžel, druh,
partner atd.). To je velká změna oproti dřívějšku, kdy naopak
do Prohlášení k dani bylo třeba uvádět jen a pouze děti, na
které zaměstnanec daňové zvýhodnění uplatňoval.
Děti v domácnosti se se posuzují společně, to ovšem
neznamená, že si poplatník může uplatnit daňové zvýhodnění i na děti druha/družky z předchozího vztahu, jak se mylně
domnívají někteří daňoví poradci. Nadále totiž platí podmínka, že uplatnit lze pouze dítě, na které „daňově dosáhnu“,
to je dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči nahrazující péči
rodičů, dítě „svéprávné“ (do 26 let), které studuje a v době
zletilosti nadále žije ve společné domácnosti s pěstouny,
dále vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů (tím se
rozumí i registrovaný partner), nikoli však dítě druha/družky
z předchozího vztahu. Vnuka lze uplatnit pouze v případě, že jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové
zvýhodnění uplatnit. Nelze tedy uplatnit daňové zvýhodnění
na vnuka jenom proto, že oba jeho rodiče jsou OSVČ, jak se
domnívají a radí svým klientům někteří daňoví poradci. Toto
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je mylný výklad a ze strany kontroly FÚ to může být posouzeno jako obcházení zákona.
Je vydán nový tiskopis Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků o tom, zda a v jakém pořadí daňové zvýhodnění uplatňuje. Poplatníkem se rozumí manžel/manželka,
druh/družka, registrovaný partner, babička a dědeček.
Druhou významnou změnu přináší Zákon č. 267/2014
Sb. s účinností od 1. 1. 2015. Tato změna se týká Soukromého životního pojištění (SŽP), a to jak z pohledu
osvobození příspěvků poskytovaných zaměstnavatelem na
zaměstnancovo SŽP, tak i z pohledu uplatnění nezdanitelné
části základu daně v ročním zúčtování daně zaměstnance.
K dvěma platným podmínkám daňové uznatelnosti SŽP (2 x
60) přibyla nová podmínka, a sice nemožnost výplaty (výběru) jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá
zánik pojistné smlouvy.
V praxi to znamená „uzamčení“ vložených finančních
prostředků až do dovršení 60 let věku. Tato podmínka se
vztahuje i na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2015.
Podle přechodného ustanovení bylo třeba do 31. 3.
2015 uzavřít s pojišťovnou dodatek k pojistné smlouvě, ve
kterém byla sjednána nemožnost výběru ani části naspořených finančních prostředků.
Pokud poplatník nesjednal dodatek, nedoložil zaměstnavateli smlouvu upravenou tak, aby splňovala podmínky pro
daňové úlevy, příspěvky od zaměstnavatele podléhají dani
a odvodům pojistného u zaměstnance, a to i za měsíce
leden až březen 2015.
Rovněž při ročním zúčtování daně ze závislé činnosti za
zdaňovací období 2015 si nebude moci poplatník (zaměstnanec) uplatnit zaplacené pojistné jako nezdanitelnou část
základu daně.
Pojišťovna by mu neměla ani vystavit potvrzení o zaplaceném pojistném na jeho soukromé životní pojištění.
Pokud by se poplatník, který splňuje podmínky osvobození příspěvků od zaměstnavatele, v budoucnu například
dostal do tíživé finanční situace a sjednal si dodatek
umožňující čerpání finančních prostředků (a tím by porušil
formální podmínku smlouvy), musí toto neprodleně oznámit
svému zaměstnavateli (jako plátci daně).
Jestliže poplatník finanční prostředky skutečně vybere,
poruší tím materiální podmínku smlouvy a má povinnost
podat přiznání k dani a dodanit příspěvky zaměstnavatele
jako příjem ze závislé činnosti podle § 6 ZDP (nenavýšený
o povinné pojistné) a to až do 10 let zpětně (ne však za
dobu před 1. 1. 2015).
Plátce daně (zaměstnavatel) bude další příspěvky na
SŽP zdaňovat a odvádět sociální a zdravotní pojištění.
V této souvislosti je vydán nový tiskopis Potvrzení zdanitelných příjmů, do kterého se uvádí i příspěvky zaměstnavatele poskytnuté na SŽP zaměstnance.
Změn ve zdaňování je pochopitelně více, budeme se jim
věnovat v některém z příštích vydání našeho Newsletteru.
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Elektronická evidence tržeb
Zákon o evidenci tržeb, který by měl ve svém důsledku omezit úniky v dani z přidané hodnoty a dani z příjmů, by měl
vstoupit v platnost k 1. 1. 2016. V současné době je po vnějším připomínkovém řízení a podle vyjádření náměstkyně
ministra financí Simony Hornochové diskuse probíhá konstruktivně.
autor
Ing. Kamila
Procházková
daňový
poradce č.
04996

Zkušenosti z minulých let již máme. V roce 2005 prosadila fiskální zákon ČSSD, KDU-ČSL a Unie Svobody. Účinnost
zákona byla stanovena na 1. 1. 2007. Po předčasných volbách v roce 2006 však vláda Miroslava Topolánka nejprve
posunula účinnost na 1. 1. 2008 a po té jej úplně zastavila.
To mělo neblahé důsledky zejména pro dovozce fiskálních
pokladen, kteří se na nový zákon připravili. Registrační
pokladny dovezli, nechali certifikovat a většině těchto společností pak zůstalo nemalé množství pokladen skladem.
Mnohé to dovedlo k velkým finančním potížím, některé dokonce ke krachu. Aby se tato situace neopakovala, je velmi
důležitá politická shoda.
A co by měla elektronická evidence přinést? Kromě již
zmíněného lepšího výběru daní a tedy možného snížení
deficitu ve státním rozpočtu, také například efektivnější zacílení daňových kontrol na možné podvodné praktiky a tedy
snížení zátěže poctivých poplatníků omezením namátkových
daňových kontrol, dále odstranění nerovných podmínek
v konkurenčním boji, ale také větší ochranu a stabilitu pro
zaměstnance.
Technické řešení EET (elektronické evidence tržeb) vyžaduje zařízení, které umožňuje elektronickou komunikaci
přes internet a připojení v okamžiku přijetí platby. Bude
čistě na podnikateli, jaký pokladní software a jaké pokladní
zařízení zvolí, pokud zajistí odeslání datové zprávy a vydání

účtenky. V praxi by to fungovalo tak, že podnikatel zašle
datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě.
Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky. Podnikatel účtenku vytiskne a předá
zákazníkovi. Ten si pak může ověřit evidenci přijaté tržby
pomocí webové aplikace finanční správy. Toto řešení je pro
obchodníky oproti certifikovaným registračním pokladnám
jednodušší a levnější. Nároky tu budou kladeny zejména na
kvalitu internetového připojení a spolehlivost a propustnost
datové sítě.
Náběh na tento sytém by měl probíhat v několika fázích.
Od 1. 1. 2016 by měl platit pro osoby poskytující stravovací
a ubytovací služby. V druhé fázi (pravděpodobně od dalšího
čtvrtletí) by měli následovat osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě. Po zhodnocení systému a zvážení
okolností by byly do systému začleňovány další okruhy
podnikatelů, kteří přijímají platby v hotovosti.
Zda fiskální zákon skutečně vstoupí v platnost 1. 1.
2016 zatím není jisté. Rychlé zavedení EET nemůže být na
úkor možnosti testování vybraných subjektů, zda vše probíhá tak, jak má. Rovněž je třeba dát časový prostor poplatníkům k pořízení potřebných přístrojů a odzkoušení software.
Nebude tedy vnímáno jako tragédie, pokud dojde k posunu
tohoto termínu. Důležité je, aby bylo vše dobře připravené
a náběh celého systému proběhl hladce.

Změna zdaňování investičních fondů od roku 2015
Novelou zákona o dani z příjmu přijatou před koncem roku 2014 (Zákon 267/2014 Sb.) provedla vláda vcelku razantní
zásah do zdaňování investičních fondů.

Ing. Michal
Markvart
daňový
poradce č.
04650

Až do účinnosti této novely používaly všechny investiční
fondy daňové zvýhodnění spočívající v sazbě daně z příjmu
5 % (oproti sazbě 19 % pro právnické osoby).
S argumentací, že je třeba změnit nevyhovující stav
v této oblasti zdanění, který umožňuje legální snižování
daňové povinnosti u účelově založených investičních fondů,
zavádí novela pojem „základní investiční fond“ a sazbu daně
z příjmu 5 % umožňuje použít právě jen u tohoto typu fondu.
Mezi základní investiční fondy budou nadále patřit pouze tyto typy fondů:
a) investiční fond podle zákona upravujícího investiční
společnosti a investiční fondy, jehož akcie nebo podílové listy jsou přijaty k obchodování na evropském
regulovaném trhu,
b) otevřený podílový fond podle zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy,
c) investiční fond a podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy investující v souladu se svým statutem více než 90 % hodnoty
svého majetku do:
1. investičních cenných papírů,
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2. cenných papírů vydaných investičním fondem nebo
zahraničním investičním fondem,
3. účastí v kapitálových obchodních společnostech,
4. nástrojů peněžního trhu,
5. finančních derivátů podle zákona upravujícího
investiční společnosti a investiční fondy,
6. práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech 1 až 5 v evidenci a umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou
alespoň obdobným způsobem jako oprávněný
držitel,
7. pohledávek na výplatu peněžních prostředků z účtu,
8. úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem.
Zahraniční fondy musí být srovnatelné s fondy uvedenými pod body a) až c) a jeho domovským státem musí být
členský stát Evropské unie, nebo stát tvořící Evropský
hospodářský prostor.
U ostatních investičních fondů, nesplňující definici základního, bude zdanění totožné jako u běžných právnických
osob, tedy 19 %, s odůvodněním, že se svým charakterem
blíží běžnému podnikání a daňové zvýhodnění není žádoucí.
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