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PŘIJATÉ ZÁKONY A ZMĚNY
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Novela zákona o zpravodajských službách
27. srpna 2015 nabyla účinnosti novela
zákona o zpravodajských službách, která
těmto institucím značně rozšiřuje jejich
pravomoci zejména ve vztahu k bankám.
Hlavním účelem novely je zlepšení
efektivity potírání hospodářské kriminality
a boje proti daňovým únikům v oblasti
sledování finančních toků podezřelých
subjektů. Oproti dosavadní právní úpravě,
podle které Generální finanční ředitelství
vázané povinností mlčenlivosti nemohlo
informace získané při správě daní sdílet se
zpravodajskými službami, jsou
zpravodajské služby nyní oprávněny od
GFŘ požadovat poskytnutí těchto informací
a ze strany GFŘ nedochází k porušení
povinnosti mlčenlivosti.
Novela zákona o účetnictví
Novelou zveřejněnou pod číslem 221/2015
Sb. byla do českého právního řádu
s účinností od 1. ledna 2016 transponována
Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/34/EU o ročních účetních závěrkách,
konsolidovaných účetních závěrkách a
souvisejících zprávách některých forem
podniků., která má za cíl především snížit
administrativní zátěž malým a středním
podnikům.
Novela zavádí novou kategorizaci účetních
jednotek a konsolidačních skupin a stanoví,
které účetní jednotky jsou tzv. subjekty
veřejného zájmu. Jsou jimi mimo jiné
banky, spořitelní a úvěrní družstva,
pojišťovny nebo zajišťovny, penzijní
společnosti či zdravotní pojišťovny.
Vybraným účetním jednotkám se znovu
umožňuje vést jednoduché účetnictví. Jedná
se především o spolky, odborové
organizace, církve apod. s příjmy a
hodnotou majetku nepřesahující 3 mil. Kč.
Novela také blíže vymezuje, co se rozumí
jednoduchým účetnictvím.
Změna zákona o daních z příjmů a zákona
o rezervách
Zákonem č. 221/2015 Sb. dochází v zákoně o
daních z příjmů k vynětí zřizovacích výdajů

z nehmotného majetku. Tyto údaje budou
od 1. ledna 2016 považovány za výdaje
běžného období. Zřizovací výdaje
zaevidované v majetku poplatníka do 31.
prosince 2015 budou i nadále považovány
za nehmotný majetek a budou podléhat
režimu účinnému před touto novelizací.
Do zákona o daních z příjmů také přibude
úprava hospodářského výsledku o rezervy
na nakládání s elektroodpadem ze solárních
panelů.
Novelizuje se i zákon o rezervách pro
zjištění základu daně z příjmů, ohledně
rezerv na nakládání s elektroodpadem ze
solárních panelů uvedených na trh do 1.
ledna 2013.
Vyhláška MPSV umožňující výpočet
průměrné mzdy pro rok 2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí
stanovilo k 1. lednu 2016 výši všeobecného
vyměřovacího základu za rok 2014,
přepočítávacího koeficientu a některých
dalších údajů pro účely výpočtu důchodů.
Všeobecný vyměřovací základ za rok 2014
činí 26 357 Kč, přepočítací koeficient pro
jeho úpravu byl stanoven na 1,0246. Tyto
dva údaje vycházející ze statistických dat let
2014 a 2015 jsou rozhodující pro výpočet
důchodů přiznávaných v roce 2016. Jejich
součinem je vyjádřena průměrná mzda pro
rok 2016.
Průměrná mzda je rozhodující pro výpočet
maximálního vyměřovacího základu pro
pojistné na sociální zabezpečení, minimální
zálohy na pojistném pro OSVČ apod.
Průměrná mzda pro rok 2015 ve výši
26 611 Kč se zvyšuje na 27 006 Kč v roce
2016 a maximální vyměřovací základ pro
pojistné na sociální zabezpečení se zvyšuje
z 1 277 328 Kč pro rok 2015 na 1 296 288 pro
rok 2016.
LEGISLATIVNÍ ČINNOST
Posun účinnosti zákona o evidenci tržeb u
ubytovacích a stravovacích služeb
Účinnost EET se pravděpodobně posune o
čtyři měsíce. Poslanecká sněmovna
projednává návrh Ministerstva financí na
prodloužení legisvakanční lhůty EET
z původních tří na sedm měsíců.
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Legisvakance – období mezi vyhlášením
zákona a jeho účinností – má být svou
délkou úměrná rozsahu a významu změn,
které přijímaný zákon přináší a poskytnout
jeho adresátům dostatek času k seznámení
se s předpisem a přizpůsobení se. Jejím
prodloužením Ministerstvo financí reaguje
na kritiku technické roviny realizace zákona
i výrazný politický tlak, zároveň tím chce
docílit i hladšího uvedení zákona do praxe.
Bude-li EET přijat v prosinci roku 2015,
pravděpodobná účinnost zákona se tím
posouvá do druhé poloviny roku 2016.
Návrh novely zákona o daních z příjmů
Vláda předložila Poslanecké sněmovně k
projednání novelu zákona o daních
z příjmů, která se týká zvýšení daňového
zvýhodnění na dvě resp. tři a více
vyživovaných dětí o 3 600 Kč resp. o 7 200
Kč ročně, a to s účinností od 1. ledna 2016.

Pro oblast daňovou je rozhodná
ekonomická logika, resp. skutečný stav
věcí, tedy zda se předmětný závazek
projevil v majetkové sféře daňového
subjektu. Pokud určitý skutečnost nastala
(závazek se fakticky realizoval) a měla
dopad do majetkových poměrů
zúčastněných stran, zpravidla se odrazí
také v daňové oblasti. Naproti tomu v
případě, kdy by bylo možné zjištěnou
absolutní neplatnost řešit tím, že dojde k
vrácení uskutečněného plnění, anebo k
plnění na základě závazku ještě nedošlo,
nebo je možná obnova takového stavu, jako
by předmětný závazek nikdy neexistoval,
účinky tohoto jednání se do daňové oblasti
nepromítnou.

Dále se od nového roku rozšíří množina
příjmů ze zdrojů na území České republiky
pro zahraniční daňové rezidenty o podíly
na zisku vyplácené i jiných osobám, než
jsou členové obchodních korporací. Tento
režim se bude vztahovat na fyzické i
právnické osoby bez rozdílu.

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.

Ke změně dochází i u zdanění příjmů
fyzických osob provozujících výrobny
elektřiny, na které nebude v důsledku
novely energetického zákona provozovateli
udělována licence. Tyto příjmy nebudou již
příjmem ze samostatné činnosti, ale
ostatním příjmem podle § 10 zákona o
daních z příjmů.

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.

Novelou by mělo dojít i k transpozici
evropské směrnice upravující zdanění mezi
mateřskými a dceřinými společnostmi při
rozdělování zisku tak, aby se zabránilo
dvojímu nezdanění u tzv. hybridních
zápůjček (kdy z důvodu rozdílné
kvalifikace finančních úvěrových nástrojů
jeden stát takový nástroj považuje za
zápůjčku a druhý za vklad do společnosti).
JUDIKATURA
Dopad absolutní neplatnosti závazků do
daňové oblasti
Podle nedávného rozsudku NSS může i
absolutně neplatné právní jednání mít za
určitých okolností daňově právní účinky.

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

Srpen/Září 2015 (č. 4) – Daňové novinky – Strana 2

