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PŘIJATÉ ZÁKONY A ZMĚNY
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Prokazování původu majetku a majetková
přiznání

Novela zákona o spotřebních daních

Dne 2. června 2015 předložila vláda
Poslanecké sněmovně návrh zákona o
změně zákonů v souvislosti
s prokazováním původu majetku
(Sněmovní tisk 504/0). Tímto zákonem by
také mělo dojít ke změnám zákona o daních
z příjmů a trestního zákoníku.

1. července 2015 nabyla účinnosti novela
zákona o spotřebních daních č. 157/2015 Sb.,
která zavádí plošné zdanění surového
tabáku a nová pravidla pro distributory
pohonných hmot. Novela dále upravuje
pravidla pro složení kauce u osob
skladujících surový tabák a u distributorů
pohonných hmot.
Rozšíření režimu přenesení daňové
povinnosti na obiloviny a technické
plodiny
Nařízením vlády č. 155/2015 Sb. došlo, ve
snaze omezit podvody na DPH, k rozšíření
režimu přenesení daňové povinnosti v
oblasti obilovin a technických plodin.
Smlouva mezi Českou republikou a
Kolumbijskou republikou o zamezení
dvojímu zdanění
Pod číslem 39/2015 Sb. m.s. byla ve Sbírce
zákonů zveřejněna smlouva mezi ČR a
Kolumbií o zamezení dvojímu zdanění a
zabránění daňovému úniku v oboru daní z
příjmu.
Smlouva bude aplikována na daně vybírané
srážkou u zdroje a na příjmy vyplácené
nebo připisované počánaje 1. lednem 2016.
Obdobně se smlouva vztahuje na ostatní
zdanitelné příjmy plynoucí v době od 1.
ledna 2016.

PŘIPRAVOVANÉ NEBO
PROJEDNÁVANÉ ZÁKONY
Zvýšení spotřební daně z tabákových
výrobků
V Poslanecké sněmovně je projednávána
novela zákona o spotřebních daních
zvyšující daňové zatížení tabákových
výrobků postupně v průběhu tří
následujících let. Zvýšení spotřební daně se
bude týkat jak cigaret, tak i doutníků,
cigarillos a sypaného tabáku a mělo by mít
rovnoměrný dopad na všechny cenové
kategorie.

Návrh zákona má za cíl m.j. budoucí
efektivnější využití stávajících institutů
daňového a trestního práva. Zároveň
stanoví nová (speciální) pravidla za účelem
odhalení zatajených či nezdaněných příjmů
poplatníka a jejich následného zdanění.
Nová právní úprava by měla dát správcům
daně dostatečně účinné nástroje k
prokázání existence těchto příjmů a jejich
následnému zdanění, zejména pokud
daňový subjekt nespolupracuje se správcem
daně.
Mezi stávající mechanismy, které již slouží
prokazování původu majetku, aniž by byly
návrhem zákona měněny, patří:
a) stavění lhůty pro stanovení daně
v případě trestního stíhání pro trestný
čin související s určitou daní – nové
ustanovení účinné od od 1. ledna 2015;
b) oznámení o většině příjmů fyzických
osob osvobozených od daně za rok 2015,
pokud přesáhnou jednotlivě 5 mil. Kč;
c) změna právní úpravy daňových
trestných činů a prolomení lhůty pro
stanovení daně při pravomocném
odsouzení za daňový trestný čin,
d) ustanovení zákona o střetu zájmů, ve
znění pozdějších předpisů.
Mechanismy, které by měly být pro účely
koncepce prokazování původu majetku
využity v upravené (speciální) podobě,
patří:
a) stanovení daně podle pomůcek podle
daňového řádu a zákona o daních z
příjmů;
b) prohlášení o majetku podle daňového
řádu a zákona o daních z příjmů;
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c) trestný čin porušení povinnosti učinit
pravdivé prohlášení o majetku podle
trestního zákoníku.
Projednávání návrhu bylo v prvním čtení
dne 19. 6. 2015 přerušeno.
V této souvislosti odkazujeme také na
poslanecký návrh zákona o majetkovém
přiznání z roku 2014, který upravuje
podmínky a postup při podávání přihlášení
a přiznání majetku a jejich využívání pro
účely daně z příjmů fyzických a
právnických osob, včetně příslušných
sankcí. Jeho účelem je dle důvodové zprávy
omezit daňové úniky, popřípadě jim zcela
zamezit. Poslanecká sněmovna v únoru
2015 projednávání tohoto návrhu přerušila
a odročila do doby předložení vládního
návrhu (k čemuž zatím nedošlo).
INFORMACE Z FINANČNÍ SPRÁVY
Uplatňování DPH u skupiny
Sdělením Finanční správy z 30. června 2015
GFŘ zveřejnilo informaci o sjednocení
postupu při aplikaci DPH u skupiny
v konkrétní věci. Důvodem je především
aplikace jednotného přístupu k uplatňování
DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek
Soudního dvora EU týkající se služeb
poskytovaných zřizovatelem provozovně,
která je členem skupiny.
SDEU rozhodl, že tyto služby představují
zdanitelná plnění poskytovaná
zřizovatelem skupině. A skupině coby
příjemci uvedených služeb vzniká
povinnost odvést splatnou daň z přidané
hodnoty. GFŘ k těmto závěrům SDEU
podotýká, že v situaci, kdy zřizovatel
poskytuje své provozovně plnění, považují
se tato plnění za plnění poskytnutá celé
skupině a nelze je tedy kvalifikovat pro
účely DPH jako plnění vnitropodniková.
Dle GFŘ není podstatné, zda se sídlo
zřizovatele či provozovna nacházejí na
území EU nebo ve třetí zemi.
DPH u nemovitých věcí po 1.1.2015
Dne 13. července 2015 byla na webových
stránkách Finanční správy zveřejněna
Informace GFŘ k uplatňování zákona o

DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015. Tento
materiál se zaměřuje na sjednocení výkladu
uplatnění daně z přidané hodnoty u
nemovitých věcí.
V Informaci se rekapituluje či upřesňuje
obsah jednotlivých pojmů používaných
v zákoně o DPH, které souvisí
s nemovitými věcmi včetně upozornění na
změny oproti předchozí úpravě. Informace
dále obsahuje vzorové příklady některých
zdanitelných plnění v této oblasti
s uvedením jejich daňového režimu.
Závěrem GFŘ uvádí dříve vydané
informace k uplatňování DPH v této oblasti
a upozorňuje, jaká jejich ustanovení se již
od 13. 7. 2015 nepoužijí.
Registrační údaj „skutečné sídlo“
Připomínáme povinnost daňových subjektů
uvádět jako povinný registrační údaj
oznamovaný správci daně své skutečné
sídlo ve smyslu § 429 občanského zákoníku.
Pokud se formálně zapsané sídlo fyzické
nebo právnické osoby (osoby povinné
k dani pro účely DPH) liší od sídla
skutečného, má tato osoba povinnost
nahlásit správci daně své skutečné sídlo
prostřednictvím formuláře „Oznámení o
změně registračních údajů“.
V případě nenahlášení skutečného sídla
daňového subjektu nebo neoznámení jeho
změny, může správce daně pokutu až do
výše 500 000 Kč a u plátců DPH rozhodnout
o jeho nespolehlivosti či přistoupit ke
zrušení registrace DPH.
Důkazní břemeno plátce DPH
k prokazatelnosti poskytnutých plnění
Upozorňujeme na další rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu (čj. 9 Afs
181/2014), které potvrzuje vzrůstající
požadavky na daňové subjekty ve věci
prokazování jejich tvrzení a s tím spojeného
shromažďování důkazních prostředků.
Stěžovatelka v posuzovaném případě
uplatnila odpočet DPH z pořízeného zboží
a správce daně následně zahájil vytýkací
řízení. V tomto řízení přezkoumal všechny
důkazní prostředky, kterými žalobkyně
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dokládala vznik nároku na odpočet daně.
Jednalo se o daňové a účetní doklady,
stvrzenky, knihy jízd či výslechy
dosažitelných svědků. Správce daně
rozhodl, že žalobkyně neprokázala
předloženými důkazními přijetí zboží od
deklarovaných dodavatelů, neboť se tyto
dodavatele nepodařilo kontaktovat a
z ostatních provedených důkazů nebyl
prokázán původ zboží.
Vzhledem k tomu, že dle soudu je jednou z
hmotněprávních podmínek vzniku nároku
na odpočet daně prokázání toho, že plnění
bylo poskytnuto deklarovaným
dodavatelem a stěžovatelka v tomto smyslu
původ zboží neprokázala, byl jí nárok na
odpočet podle soudu správcem daně
správně odepřen. Soud sice v této
souvislosti konstatoval, že žalobkyně není
nijak činěna odpovědnou za to, že
společnosti, s nimiž obchodovala, byly
nekontaktní, ale taková skutečnost v ní
měla vyvolávat vážné pochybnosti o
důvěryhodnosti osob, jež jménem těchto
společností vystupovaly. Soud zdůraznil, že
pro účely posouzení nároku na odpočet
DPH je třeba, aby daňový subjekt při
nákupu zboží dbal na pozdější
prokazatelnost poskytnutého plnění.
Zároveň zopakoval, že daňový subjekt stíhá
důkazní povinnost, kterou nelze splnit
pouhým předložením daňových dokladů.

Daňové novinky Vám zasíláme jako
obchodnímu partnerovi advokátní
kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud si
nepřejete, aby Vám byly nadále
doručovány, můžete se odhlásit zde:
http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn.

Kontakty na daňový tým KŠB:
tel. č.:

224 103 316

Pavla Blažková

pblazkova@ksb.cz

Jan Černohouz

jcernohouz@ksb.cz

Alena Jurič

ajuric@ksb.cz

Tomáš Lízner

tlizner@ksb.cz

Helena Navrátilová hnavratilova@ksb.cz

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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