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PŘIJATÉ ZÁKONY A ZMĚNY
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o
účetnictví
V souvislosti s novelou zákona o účetnictví
byly ve Sbírce zákonů ze dne 5. října 2015
zveřejněny i novely tří prováděcích
vyhlášek upravujících účetní postupy
podnikatelů (500/2002 Sb.), bank (501/2002
Sb.) a pojišťoven (502/2002 Sb.). Vyhlášky
mění strukturu výkazů, účtování o
zásobách a majetku a dal.
Jejich přijetí je dalším krokem k dokončení
transpozice evropské směrnice o ročních
účetních závěrkách, konsolidovaných
účetních závěrkách a souvisejících zprávách
některých forem podniků.
Výměna finančních informací mezi
Lichtenštejnskem a EU
Evropská unie a Lichtenštejnsko podepsaly
28. října 2015 dohodu, kterou se
Lichtenštejnsko zavázalo poskytovat
informace o finančních účtech občanů EU
počínaje rokem 2017.
Toto opatření má zlepšit dodržování
daňových zákonů a pozměňuje předchozí
dohodu z roku 2004, na základě níž se
Lichtenštejnsko zavázalo postupovat
v souladu s evropskou směrnicí o zdanění
příjmů z úspor v podobě úrokových plateb,
a to zejména v oblasti vykazování těchto
příjmů
Informace zahrnující údaje shromážděné již
za rok 2016 se budou vztahovat na zůstatky
na účtech ke konci roku, veškeré příjmy
z prodeje finančních aktiv i přeshraniční
příjmy z úroků, dividend a licenčních
poplatků.
Obdobná dohoda byla uzavřena i se
Švýcarskem, kde k první výměně informací
však dojde až v roce 2018. Evropská unie
jedná o podobných dohodách i s Monakem,
Andorrou a San Marinem
LEGISLATIVNÍ ČINNOST
Zvýšení spotřební daně na cigarety
Krabička cigaret by měla zdražit od 1. ledna
příštího roku o 3,60 Kč a v dalších dvou
letech až o další 2 Kč. Důvodem je nutnost
dostát závazkům vyplývajícícm z evropské
směrnice, která požaduje na spotřební dani
90 Eur z každých 1000 cigaret.

Intervencí České národní banky došlo v
listopadu 2013 k oslabení koruny vůči euru
a po přepočtu na eura i k nižšímu
daňovému výnosu ze stávající spotřební
daně, která tak na 90 Eur z 1000 cigaret nyní
nedosahuje.
Zvýšení spotřební daně se bude týkat jak
cigaret a ostatních tabákových výrobků ,
tak i tabáku určeného ke kouření.
Daň z nabytí nemovitosti by měl platit jen
kupující
Vláda schválila návrh novely zákonného
opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých
věcí. Hlavní změna spočívá ve sjednocení
osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých
věcí s osobou nabyvatele.
Podle současné právní úpravy mají
prodávající a kupující nemovitosti možnost
uzavřít dohodu, kdo daň uhradí a pokud
není sjednána, platí, že poplatníkem daně je
prodávající. Kupující však v takovém
případě ručí za to, že prodávající daň
skutečně uhradí.
Přijetím návrhu by došlo k odstranění této
možnosti volby poplatníka a zároveň k
zániku institutu ručení kupujícího.
Návrh dále zjednodušuje určení základu
daně v případě směny, rozšiřuje předmět
daně o případy smluvního prodloužení
práva stavby, převzetí jmění společníkem,
vyjasňuje úpravy týkající se inženýrských
sítí a obsahuje řadu dalších změn, jejichž
hlavním cílem je odstranění praktických
nedostatků právní úpravy a provedení
věcných požadavků, které si praxe
vyžádala.
Celní zákon se změní na celní řád
Ministerstvo financí připravuje návrh
nového celního řádu, který by měl nahradit
roztříštěné a nedostačující zbytky právní
úpravy cela. Ta je nyní obsažena především
v celním zákoně (z něhož po vstupu ČR do
Evropské unie zbyla v podstatě pouze
kostra obsahující již jen nezbytná pravidla
určená pro celní orgány) a částečně i ve
správním a daňovém řádu, zatímco
hmotněprávní a do značné míry i
procesněprávní úprava cla a celního řízení
byla koncentrována na evropské úrovni do
nového celního kodexu Unie (dříve celního
kodexu Společenství).
Ministerstvo chce v souladu s celním
kodexem Unie reagovat připravovaným
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zákonem na praxí nejčastěji zaznamenané
aplikační problémy celních předpisů a
sjednotit postupy při celních kontrolách,
dohledu a celních řízeních pro hladší
průběh rozšíření elektronizace celního
prostředí.
Dojde i ke zjednodušením v oblasti zajištění
celního dluhu, u nepřímého zastoupení
v různých fázích celního řízení i
v provádění kontrol po propuštění zboží.
Značnou pozornost věnuje návrh též
dohledu nad mezinárodním obchodem
Evropské Unie se třetími zeměmi a pohybu
zboží přes její vnější hranice.
Tyto a další změny obsažené v celním řádu
by měly vstoupit v účinnost 1. května 2016.
Finanční kontroly v příštím roce přitvrdí
Ministr financí Andrej Babiš se vyjádřil
k plánovanému zvýšení počtu zaměstnanců
jeho rezortu o cca 700 nových pracovníků
během příštího roku. Mimo nutnosti zvýšit
stavy kvůli připravované elektronické
evidenci tržeb a kontrolním hlášením DPH
zdůraznil dlouhodobý podstav ve Finanční
správě a Celní správě. V souvislosti
s vysokými daňovými úniky uvedl, že
z důvodu nedostatečných kontrolních
kapacit se zejména z Prahy stal téměř
daňový ráj.
Počínaje rokem 2016 lze tedy předpokládat
zvýšení aktivit Finanční správy a Celní
správy a to zejména v hlavním městě.
Lepší výměna daňové judikatury v rámci
EU
Rada pro hospodářské a finanční věci EU
(ECOFIN) se 6. října 2015 dohodla na
společném návrhu směrnice o efektivnější
povinné výměně informací vyplývajících z
daňových rozhodnutí s přeshraničním
dopadem.
Navrhovaná směrnice je součástí opatření,
jejichž cílem je zabránit daňovým únikům a
obcházení daňových zákonů. Jejím
prostřednictvím by mělo dojít i
k příslušným změnám směrnice 2011/16/EU
o správní spolupráci v oblasti daní.
Zástupci ECOFIN předpokládají s ohledem
na hladký a rychlý průběh uzavření
dohody, že konečný návrh směrnice by
mohl být dokončen ještě před koncem roku
2015 a transponován do právních řádů
členských států unie do 1. ledna 2017.

BEPS
OECD vydalo 13 závěrečných zpráv
obsahujících 15 klíčových doporučení
v rámci iniciativy BEPS – jde o společnou
iniciativu téměř 90 zemí zastřešenou OECD
a G20 s cílem zabránit snižování základu
daně a přesměrovávání zisku do zahraničí,
při němž může docházet k tzv. dvojímu
nezdanění.
Zprávy zahrnují doporučení například pro
oblast digitální ekonomiky, obcházení
statutu stálé provozovny, omezení v oblasti
úroků, přístupu a dokumentace k
převodním cenám i efektivnějšího řešení
sporů.
Akční plán OECD schválili 8. října ministři
financí zemí G20 a navrhovaná doporučení
projektu BEPS budou ještě projednána na
společném listopadovém summitu
představitelů G20.
Veřejná konzultace k modernizaci DPH
z přeshraničního elektronického obchodu
Evropská Komise zahájila veřejnou
konzultaci s cílem najít efektivní způsoby,
jak zjednodušit pravidla pro platbu DPH z
přeshraničních transakcí elektronického
obchodu v EU.
Komise chce získat zpětnou vazbu k
fungování souvisejícího zjednodušujícího
zvláštního režimu jednoho správního místa
Mini One Stop Shop (MOSS) a k závazkům,
které Komise učinila ve sdělení „Strategie
pro jednotný digitální trh v Evropě“
spočívajícím v rozšíření režimu MOSS a
platby na online prodej hmotného zboží
uvnitř EU a ve třetích zemích, v zavedení
zjednodušujícího opatření společného pro
celou EU (práh DPH), v kontrolách, které
může provádět domovská země a které
zahrnují jednotný audit přeshraničních
podniků pro účely DPH a ve zrušení
osvobození od DPH při dovozu malých
zásilek od dodavatelů ze třetích zemí (tj.
zemí, které nejsou členy Unie).
Ke konzultaci jsou vyzývány podniky,
veřejnost i organizace zastupující zájmy
odvětví a mohou se jí zúčastnit až do 18.
prosince 2015

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze
základní informace, které v žádném
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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.
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
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