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Chybné kontrolní hlášení vstřícnější postup správce daně

autentizační údaje apod. bude možné žádat
od 1. 9. 2016.

Generální finanční ředitelství vydalo interní
pokyn podřízeným finančním úřadům, jak
mají postupovat při prověřování možných
chyb ve zpracovávaných kontrolních
hlášeních. Podle těchto pravidel správci
daně rozdělí chybná kontrolní hlášení do
dvou kategorií podle výše daně či
nadměrného odpočtu vykázaného
v přiznání k DPH.

Doprovodný zákon např. zavádí

V první kategorii se nachází plátci
s povinností odvést daň (bez ohledu na její
výši) nebo s nadměrným odpočtem do
50 000 Kč. Ti mají být vyzváni správcem
daně nejprve neformálně, tedy telefonicky
či e-mailem k podání vysvětlení a doložení
požadovaných skutečností a též
k odstranění chyby. Další postup se pak
bude odvíjet od míry poskytnuté
součinnosti plátce. Bude-li jeho vysvětlení
dostatečně průkazné, správce daně sepíše
pouze úřední záznam, v opačném případě
bude dále postupovat běžnou formální
cestou.
Správce daně naopak bude postupovat
formálně vždy, když v přiznání k DPH
bude uplatněný nárok na vrácení
nadměrného odpočtu větší než 250 000 Kč.
V případě pochybností ohledně údajů
uvedených v kontrolním hlášení zahájí
správce daně postup k odstranění
pochybností formou výzvy.
Při nadměrném odpočtu DPH ve výši mezi
50 000 Kč a 250 000 Kč ponechává GFŘ
správcům daně na vlastním uvážení, jaký
postup zvolí s ohledem na jejich kapacitní a
další možnosti.
Na kolik je výše uvedený postup v souladu
se zákonem, je diskutabilní, neboť uvedený
přístup nemá oporu v daňovém řádu ani
v zákoně o DPH a za daných okolností není
jasné, zda jej lze považovat za správní
uvážení v diskreci správce daně.

Zákon o elektronické evidenci
tržeb
Dne 13. 4 2016 byl vyhlášen ve Sbírce
zákonů zákon č. 112/2016 Sb., o elektronické
evidenci („EET“) a příslušný doprovodný
zákon č. 113/2016 Sb. První etapa EET u
ubytovacích a stravovacích služeb bude
zahájena k 1. 12. 2016, přičemž o



slevu na dani z příjmů fyzických osob
až 5 tis. Kč (při splnění určité
minimální výše dílčího základu daně
ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP)
pro poplatníka, který v daném období
poprvé zaeviduje tržby podle zákona
o EET



snižuje od 1. 12. 2016 sazbu DPH ze
současných 21 % na 15 % u
stravovacích služeb.

Projekt digitálního zpracování
tištěných faktur pomocí QR kódu
Komora daňových poradců ČR zastřešuje
projekt tzv. QR Faktury, jehož cílem je
vytvořit standard QR kódu, jenž by se stal
běžnou součástí obchodních faktur a byl
kompatibilní s nejpoužívanějšími účetními
a ekonomickými počítačovými programy.
QR kód (Quick Response Code) je
technologickým nástupcem klasických
čárových kódů, je však výrazně složitější,
dovede obsáhnout větší a různorodější
obsah informací a je odolnější
k interpretačním chybám při počítačovém
zpracování.
Na novém typu faktury by tak tento kód
v zašifrované a počítačem rozpoznatelné
formě obsahoval významné údaje z
dokumentu, např. číslo faktury, datum
splatnosti, den uskutečnění zdanitelného
plnění, základ daně a daň, datum
vystavení, ale i např. logo vystavitele
faktury, odkaz na vybrané webové stránky
apod. Softwarově by pak bylo zajištěno
spolehlivé načtení dat a jejich předání
k dalšímu zpracování.
Úspěšným dovršením projektu by se tak
otevřela řada možností, jak urychlit
zpracování faktur a minimalizovat náhodné
chyby při ručním zpracování obsažených
údajů.
Projekt je zatím v pilotní fázi a do konce
dubna probíhá veřejné připomínkové řízení
QR Faktury.

Konec bankovního tajemství?
Se zpětnou účinností od 1. ledna 2016
vstoupil v platnost zákon č. 105/2016 Sb.,
který novelizuje zákon o mezinárodní
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spolupráci při správě daní a zavádí nový
globální standard pro automatickou
výměnu informací o finančních účtech - tzv.
GATCA.
Vzhledem k tomu, že GATCA je z hlediska
obsahu automatické výměny informací
velmi podobný americkému standardu
FATCA, resp. naplňuje v něm obsažené
požadavky, novela ruší a nahrazuje zákon o
výměně informací o finančních účtech s
USA pro správu daní.
Cílem GATCA je zajistit, aby správci daně
ze smluvních států měli k dispozici
informace ze zemí, ve kterých mají daňoví
poplatníci (právnické či fyzické osoby)
vedeny bankovní účty, o výši určitých
druhů příjmů a stavech na účtech apod.,
a mohli tak lépe dohlédnout na to, zda
poplatníci řádně plní své daňové
povinnosti.
Jednotlivé finanční instituce
smluvních zemí GATCA budou aplikovat
ve vztahu k jimi vedeným účtům
předepsaný postup, který určuje, jaké účty
budou této výměně informací podléhat a
které konkrétní informace budou jednou
ročně za uplynulé období vyměňovány.
Oznamovací povinnost zahrnuje zejména
identifikaci účtu, jeho zůstatky, případně
hrubou výši dividend či úroků a výnosů
z finančního majetku a další údaje.

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.
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

Tuzemské finanční instituce dále musí
identifikovat tzv. oznamované účty,
kterými jsou všechny nově zakládané účty a
již založené účty, jejichž zůstatek přesáhl od
31. 12. 2015, či kdykoli v budoucnu
přesáhne, ekvivalent 250 tis. USD u
právnických osob, resp. 1 mil. USD u
fyzických osob.
Přijetí standardu GATCA má být dalším
výrazným krokem v boji proti daňovým
únikům. Je nepochybné, že bankovní
tajemství je prolomeno a spolu s
připravovanými změnami dalších evidencí,
jakkoliv neveřejných, se postupně zužuje
rozsah doposud právními předpisy
chráněného soukromí všech osob.

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
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