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Smlouva o zamezení dvojího
zdanění mezi ČR a
Lichtenštejnskem
Ve Sbírce mezinárodních smluv byla
zveřejněna smlouva mezi Českou
republikou a Lichtenštejnským knížectvím
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z
majetku a Protokol k této smlouvě. Důležité
je, že tato smlouva rozšiřuje okruh zemí, se
kterými má česká finanční správa možnost
výměny informací o všech druzích daní,
tedy ne pouze k uplatňování dané smlouvy,
jsou-li takové informace potřeba pro správu
daní. Jedná se přitom i o poskytování
informací, které sama daňová správa
dožádaného státu nemá k dispozici, či je
nepotřebuje pro vlastní daňové řízení.
Smlouva s Lichtenštejnskem je příkladem
smlouvy sjednané podle aktuálního znění
modelové konvence OECD, která kromě
tradičních institutů obsahuje i nové články,
např. článek 26 o vzájemné pomoci při
výběru daní nebo článek 28, který
umožňuje smluvnímu státu po konzultaci
s druhým státem odepřít jakékoli osobě
výhody plynoucí ze smlouvy, jestliže by
podle jeho názoru poskytnutí takové
výhody znamenalo zneužití této smlouvy.

Protokol ke smlouvě o zamezení
dvojího zdanění mezi ČR a
Ukrajinou
V lednu 2016 rovněž nabyl účinnosti
protokol, který upravuje pravidla
k výkladu a provádění smlouvy o zamezení
dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
mezi Českou republikou a Ukrajinou. Jeho
ustanovení se provádějí ve vztahu k
daňovým obdobím, která začnou běžet od
1. ledna 2016 a později. Text Protokolu
zatím nebyl publikován ve Sbírce
mezinárodních smluv.

Česká republika součástí dohody
proti zneužívání převodních cen
Ministerstvo financí připojilo během
zasedání Výboru pro fiskální záležitosti
OECD v Paříži svůj podpis k mnohostranné
dohodě o výměně zpráv podle zemí (tzv.
Country-by-Country Reporting – „CBCR“)

a zapojilo tak Českou republiku mezi 31
států, které si budou automaticky
vyměňovat informace sestavované
nadnárodními společnostmi, jejichž sdílení
je považováno za klíčové pro hodnocení
převodních cen a zvýšení transparentnosti
transakcí nadnárodních společností.
Výměna zpráv předpokládá ještě přijetí
navazující národní právní úpravy, na jejímž
základě pak budou některé společnosti se
sídlem v tuzemsku vypracovávat CBCR za
celou nadnárodní skupinu a pravidelně jej
předávat Finanční správě ČR. Tato
povinnost by se však měla vztahovat jen na
skupiny spojených osob, které za daný
fiskální rok dosáhnou konsolidovaných
příjmů alespoň ve výši 750 mil. EUR. Pokud
by mateřská/holdingová společnost sídlila
v zemi, která se nepodílí na CBCR,
povinnost zpracovat CBCR by přešla na
jiného člena skupiny, např. i na společnost
z České republiky.

Balíček Anti-BEPS opatření
Evropská komise předložila balíček
s nejvýznamnějšími návrhy proti
účelovému snižování základu daně a
přesouvání zisků ve snaze zabránit
agresivním daňovým praktikám
společností, zvýšit daňovou
transparentnost mezi členskými státy a
zajistit pro všechny podniky na jednotném
trhu spravedlivější podmínky pro
hospodářskou soutěž. Navazuje tím na
akční plán OECD a odráží i aktuální
globální politický a ekonomický přístup ke
zdanění příjmů obchodních společností.
Balíček zahrnuje mimo jiné právně závazná
opatření, která budou muset členské státy
zavést pro zamezení agresivních metod
daňového plánování, doporučení členským
státům týkající se smluv o zamezení
dvojího zdanění, kdy by státy měly upravit
svoje daňové smlouvy tak, aby nemohly být
využívány k agresivnímu daňovému
plánování, či návrh týkající se výměny
daňových informací o nadnárodních
společnostech působících v EU mezi
členskými státy.

Nedovolené daňové zvýhodňování
v Belgii
Evropská komise vydala v lednu konečné
rozhodnutí ve věci daňových výhod, které
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nadnárodním společnostem od roku 2005
po deset let poskytovala Belgie. Komise
dospěla k závěru, že tato zvýhodnění
nejdou v souladu s pravidly Evropské unie
o státní pomoci a tyto společnosti musí
poskytnuté výhody vrátit. Komise odhadla,
že nejméně 35 nadnárodních, z větší části
evropských a převážně výrobních
společností mohlo mít osvobozeno od
zdanění 50 %, v některých případech až
90 % zisku.

Daňové novinky Vám zasíláme jako
obchodnímu partnerovi advokátní
kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud si
nepřejete, aby Vám byly nadále
doručovány, můžete se odhlásit zde:

Celková odhadovaná částka, kterou nyní
musí belgická Finanční správa od těchto
společností vymoci, se blíží 700 mil. EUR.
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Na základě nového pokynu D-23 GFŘ
dojde od druhé poloviny května k přesunu
spisů poplatníků na tzv. spravující územní
pracoviště, kde budou umístěny spisy
podle územních obvodů spadajících pod
příslušné pracoviště a to podle rozvrhu
uvedeného v pokynu. I po přesunu se však
vždy bude jednat o územní pracoviště
spadající pod původní místně příslušný
finanční úřad.
Na územních pracovištích, kde byl spis
původně umístěn, budou moci poplatníci
získat již jen výpis z elektronické části
spisu. Nahlížet do spisu budou moci pouze
na spravujícím územním pracovišti.

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze
základní informace, které v žádném
případě nemohou nahradit plné znění
příslušných právních předpisů. Informace
uvedené v těchto Daňových novinkách
nejsou právní radou nebo stanoviskem.
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík
nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity či
jednání vzniklé v důsledku informací
v tomto vydání obsažených.
V případě potřeby podrobnějších informací
a při řešení konkrétních problémů se
laskavě obraťte na kteréhokoliv daňového
poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc
Balaštík. Velmi rádi Vám poskytneme
podrobnější informace k výše uvedené
problematice.
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