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Dohoda mezi Českou republikou a
Monackým knížectvím o výměně
informací
Ministerstvo zahraničních věcí sjednalo
Dohodu mezi Českou republikou a
Monackým knížectvím o výměně informací
v daňových záležitostech. Na základě této
dohody má finanční správa České
republiky možnost získávat na dožádání
informace potřebné k zjištění, stanovení a
vybírání daní. Tato dohoda je tak dalším
nástrojem pro daňovou správu, který jí
pomůže získat informace potřebné pro
účely správy daní.

Problémové otázky
oznámení osvobozených
příjmů

Dohoda se však netýká daně z přidané
hodnoty, protože Monako se při výměně
informací ve věcech DPH řídí předpisy EU.

Novela zákonného
opatření Senátu o dani
z nabytí nemovitých věcí

Dohoda se uplatňuje pro daňové trestné
činy od 2. března 2016 a pro všechny ostatní
záležitosti od 1. ledna 2017.

Změna Smlouvy o sociálním
zabezpečení mezi Českou
republikou a Spojenými státy
americkými
Dne 1. května 2016 vstoupila v platnost
Doplňková smlouva, která pozměňuje
Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi
Českou republikou a Spojenými státy
americkými. Smlouva o sociálním
zabezpečení je tak doplněna o ustanovení,
které rozšiřuje její působnost i na právní
předpisy týkající se veřejného zdravotního
pojištění v České republice. Díky této
doplňkové smlouvě by již nemělo docházet
k duplicitě plateb na veřejné zdravotní
pojištění ze strany amerických občanů, kteří
byli vysláni do České republiky k výkonu
práce na dobu nepřesahující 5 let a museli
hradit pojistné na zdravotní pojištění jak
v ČR, tak v USA. Po dobu vyslání do ČR,
která nepřesáhne 5 let, nebudou vyslaní
pracovníci podléhat českým právním
předpisům v oblasti zdravotního,
důchodového a nemocenského pojištění a
nevznikne jim povinnost platit povinné
pojistné v ČR.

Neúčinnost elektronické formy
podání pro účely DPH
Již v minulosti jsme informovali o přijetí
zákona o elektronické evidenci tržeb a dále
doprovodného zákona, kterým se mění

některé zákony v souvislosti s EET. Kromě
jiných se mění i zákon č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty. Konkrétně
ustanovení § 101a týkající se elektronické
formy podání, které nabylo účinnosti
1. května 2016. Nově je na podání, které
bylo učiněno datovou zprávou v
neodpovídajícím formátu či struktuře
zveřejněné správcem daně, neúčinné. Je na
něj tedy pohlíženo, jako by nebylo podáno
vůbec. Stejná situace nastává, pokud plátce
učiní podání v listinné podobě, ale měl
povinnost jej učinit elektronicky.
V případě plátců s měsíčním zdaňovacím
obdobím bude neúčinnost podání
daňového přiznání podle nové úpravy
posuzována poprvé za měsíc květen 2016.
Ohledně podání kontrolního hlášení a
souhrnného hlášení se postupuje se
obdobně.
U plátců se čtvrtletním zdaňovacím
obdobím se neúčinnost podání daňového
přiznání bude poprvé posuzovat za 2.
čtvrtletní 2016. U kontrolního hlášení
podávaného právnickými osobami se
čtvrtletním zdaňovacím obdobím měsíčně,
se bude neúčinnost podání podle nové
úpravy posuzovat poprvé za měsíc květen
2016.

Problémové otázky oznámení
osvobozených příjmů
Komora daňových poradců ČR se společně
s generálním finančním ředitelstvím
zabývaly problematickými otázkami
ohledně povinnosti fyzických osob
oznamovat od 1. ledna 2015 osvobozené
příjmy, které překročí částku 5 milionů Kč.
Limit 5 mil. Kč se posuzuje z hlediska
jednotlivých dosažených příjmů (vzniklých
ze stejného titulu nebo plynoucích od
stejného plátce) s tím, že tyto příjmy se
v průběhu zdaňovacího období nesčítají.
Ledaže by se jednalo o jejich účelové
rozdělení s ohledem na oznamovací
povinnost.
Generální finanční ředitelství souhlasilo
např. se závěrem, že pokud by byl
osvobozený příjem hrazen ve splátkách a
nešlo by o účelové rozdělené tohoto příjmu,
bude se z hlediska limitu pro oznámení
posuzovat vždy výše jednotlivé splátky.
Dále v situaci, kdy je v jednom čase
jednomu subjektu prodáno více věcí
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s jedinou úhradou, bude se jednat o jeden
posuzovaný příjem.
Fyzické osoby by si také měly dát pozor na
případy, kdy byl prodej (osvobozený
příjem) realizován před 1. lednem 2015, ale
splátky poplynou i po 31. prosinci 2014.
V takovém případě bude nutné oznamovat
osvobozené příjmy, pokud překročí limit 5
mil. Kč.

Novela zákonného opatření
Senátu o dani z nabytí nemovitých
věcí
V návrhu zákona, kterým se mění zákonné
opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani
z nemovitých věcí, je mimo jiné nově
upravena osoba poplatníka daně z nabytí
nemovitých věcí tak, že poplatníkem daně
by měl být vždy nabyvatel nemovité věci a
nebude již uplatňován institut ručitele
daně. Dále by mělo dojít ke zjednodušení
určení základu daně v případě směny, a
osvobození prvního úplatného nabytí
nových staveb a jednotek se bude vztahovat
pouze na stavby a jednotky dokončené
nebo užívané, nikoliv tedy na rozestavěné
stavby a jednotky. Poslanecká sněmovna
tento návrh již schválila a nyní putuje návrh
k projednání do Senátu. Původní účinnost
této novely byla stanovena na 1. dubna
2016, ale vzhledem k legislativnímu
procesu je plánovaná účinnost posunuta na
1. den třetího měsíce po jeho vyhlášení,
tedy nejdříve na 1. září 2016.

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

Ema Conevová

econevova@ksb.cz

Jan Černohouz

jcernohouz@ksb.cz

Alena Jurič

ajuric@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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