ČERVENEC 2016 č. 6
Celní kodex Unie nabyl
účinnosti
Výměna informací
v daňových záležitostech
Moderní daňový systém
aneb „MOJE daně“
Plánované novely zákonů
v oblasti sociálního
zabezpečení
KDP ČR představila nový
standard QR faktura

Celní kodex EU nabyl účinnosti
Dne 1. června 2016 nabyl plné účinnosti
celní kodex EU (dále také „UCC“), který byl
již částečně účinný od konce října 2013.
Cílem nového celního kodexu je
modernizace evropského celního systému a
snaha snížit administrativní a časovou zátěž
zúčastněné subjekty. Celní kodex přináší
možnost např. oprávněného subjektu
("AEO") provádět některé úkony celního
řízení za celní orgány, jako je
samovyměření dovozního a vývozního cla
či provádět určité kontroly pod celním
dohledem apod. Dále UCC zavádí
centralizované celní řízení, které má
umožnit předložení zboží ke kontrole
celním orgánům v místě svého určení i
přesto, že celní prohlášení je podáno
v místě, kde má podnikatel sídlo.
V souvislosti s tímto institutem dochází
k přechodu na elektronickou komunikaci a
zavedení celní IT infrastruktury, jež má
přinést snížení administrativních nákladů,
usnadnit komunikaci a urychlit dopravu
zboží k jeho příjemci. Na druhé straně
dochází ke zpřísnění podmínek pro některé
transakce se zbožím. Zavádí se tzv. jistota
za celní dluh, neboli zajištění celního dluhu,
které bude povinné pro každý zvláštní
režim, jakým je například tranzit či
uskladnění. Pro subjekty s povolením
AEO-C bude umožněno snížení částky
jistoty, případně úplné osvobození od
jistoty. S UCC souvisí další předpisy, mimo
jiné národní celní řád, který nahrazuje
zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon.

Výměna informací v daňových
záležitostech
Evropská komise zveřejnila 3. června 2016
Směrnici Rady (EU) 2016/881, která
novelizuje směrnici týkající se automatické
výměny informací v oblasti daní (Směrnici
2011/16/EU, týkající se povinné automatické
výměny informací v oblasti daní). Novelou
směrnice se Evropská komise snaží
předcházet agresivnímu daňovému
plánování a škodlivé daňové soutěži.
Skupiny nadnárodních podniků by měly
každoročně poskytovat informace o výši
výnosů, zisku před zdaněním a zaplacené a
dlužné dani z příjmu, a to pro každý stát či
jurisdikci, ve které podnikají. Ve zprávě se

bude uvádět také počet zaměstnanců,
základní kapitál, nerozdělené zisky a
hmotná aktiva v každém státě či daňové
jurisdikci a dále bude povinné identifikovat
každou entitu v rámci skupiny, která
provozuje podnikatelskou činnost v určité
zemi. Povinnost podávat zprávy podle
jednotlivých zemí se bude týkat jen skupin
nadnárodních podniků s konsolidovaným
obratem 750 mil. EUR a vyšším. Členské
státy jsou povinny novou směrnici
implementovat do 4. června 2017
s účinností od 5. června 2017.

Moderní daňový systém aneb
„MOJE daně“
Moderní daňový systém je nový projekt
Ministerstva financí, který má přinést
zjednodušit daňový systém v České
republice a nahradí stávající zastaralý a
neefektivní výběr daní. MOJE daně s sebou
přinesou nový zákon o daních z příjmů,
jehož hlavním cílem bude zjednodušení
pravidel, vytvoření podmínek pro
integrovaný systém správy daní a
pojistného (ISS) a důraz na stabilitu a
daňovou neutralitu. Hlavním důvodem pro
vytvoření nového zákona je nahradit
dosavadní právní úpravu, která je zastaralá
a obsahuje výjimky podle dnes již
neplatných vyhlášek. Měl by být vytvořen
jednoduchý koncept, který si pak jednotlivé
vlády uzpůsobí své politice pomocí
katalogu, ze kterého budou vybírat své
programové priority. Samotný zákon o
daních z příjmů tedy nebude obsahovat
konkrétní parametry, jako je například
sazba daně. Předpokládaný termín pro
předložení návrhu zákona je stanoven na
září 2017 a účinnost od ledna 2020. Kromě
zákona o daních z příjmů je součástí
projektu i vytvoření nového IT systému
finanční správy, který je nezbytným
předpokladem moderního daňového
systému. Další prioritou jsou také změny v
oblasti daně z přidané hodnoty, např. cílem
je zadržovat pouze spornou část
nadměrného odpočtu a nikoliv celého
nadměrného odpočtu až do ukončení
řízení.

Plánované novely zákonů v oblasti
sociálního zabezpečení
Ministerstvo práce a sociálních věcí
připravilo návrh zákona, kterým se mění
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zákon o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Cílem návrhu je mj. zavedení
diferencovaných sazeb pojistného na
sociální zabezpečení v závislosti na počtu
nezaopatřených dětí, o které poplatníci
pojistného pečují. Novela se bude týkat
zaměstnanců a osob samostatně výdělečně
činných. Plánované sazby pojistného by
měly být o jeden procentní bod vyšší pro ty
poplatníky, kteří nepečují o žádné
nezaopatřené dítě, a naopak zvýhodněni o
jeden procentní bod by měli být ti, kteří
pečují alespoň o dvě nezaopatřené děti.
Ministerstvo chce takto motivovat k vyšší
porodnosti a posílit princip zásluhovosti
pracujících rodičů na výchově dětí.
Navrhované řešení bude znamenat snížení
příjmů státního rozpočtu o cca 4,2 mld. Kč
ročně oproti současnému stavu.

jednání vzniklé v důsledku informací
v tomto vydání obsažených.

KDP ČR představila nový
standard QR faktura

tel. č.:

Pavla Blažková

pblazkova@ksb.cz

O přípravách projektu s názvem QR
faktura, na kterém se podílela Komora
daňových poradců, jsme informovali již
dříve. Nyní KDP ČR představila nový
standard QR faktur, jehož cílem je
jednodušší a rychlejší přenos údajů z faktur
do účetního systému. Výhodou použití QR
faktury je především automatizovaný
přenos údajů z faktur do účetních systémů
bez lidského zásahu. Tím by se měl snížit
počet chybně zadaných údajů a náklady na
jejich dohledávání a nápravu. Uživateli
stačí mít čtečku QR kódu a účetní program,
který podporuje QR faktury. Princip
spočívá v naskenování QR kódu, díky
němuž se automaticky předvyplní
příslušná pole účetního záznamu v účetním
programu. Díky QR fakturám by mělo dojít
ke snížení počtu chyb v kontrolních
hlášeních, které jsou způsobené nepřesným
přepisem účetních dat.

Ema Conevová

econevova@ksb.cz

Jan Černohouz

jcernohouz@ksb.cz

Alena Jurič

ajuric@ksb.cz

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:
224 103 316

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
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