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Rozšíření režimu tzv. reverse
charge na telekomunikační služby
Ve Sbírce zákonů ČR bylo publikováno dne
19. září 2016 Nařízení vlády č. 296/2016 Sb.,
o rozšíření režimu přenesení daňové
povinnosti o telekomunikační služby.
S účinností od 1. října 2016 se tak u
telekomunikačních služeb bude uplatňovat
tzv. reverse charge v rámci dočasného
použití režimu přenesení daňové
povinnosti. Tato nová povinnost se týká
pouze podnikatelů podnikajících
v elektronických komunikacích.
Reverse charge se uplatní při poskytování
velkoobchodních služeb na základě
i)
smluv o přístupu k sítím
elektronických komunikací
ii) smluv o propojení sítí elektronických
komunikací či
iii) nákupu a prodeje těchto služeb.
V kontrolním hlášení, v číselníku kódů
předmětu plnění (oddíly A1 a B1
kontrolního hlášení) je doplněna nová
položka 21 - Poskytnutí vymezených služeb
elektronických komunikací. Byly také
aktualizovány Pokyny k vyplnění
kontrolního hlášení k 20. 9. 2016 dostupné
na internetových stránkách Finanční
správy)a zároveň byly publikovány
Informace Generálního finančního
ředitelství k aplikaci režimu přenesení
daňové povinnosti u poskytnutí služby
elektronických komunikací.

Smlouva o zamezení dvojímu
zdanění s Íránem
16. září 2016 bylo ve Sbírce mezinárodních
smluv publikováno pod č. 47/2016 Sb. m. s.
sdělení Ministerstva zahraničních věcí o
sjednání Smlouvy mezi vládou České
republiky a vládou Íránské islámské
republiky o zamezení dvojímu zdanění a
zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmů a Protokolu k ní. Smlouva se
vztahuje na daně z příjmů fyzických a
právnických osob, případně na jakékoliv
daně stejného či podobného charakteru.
Nedílnou součástí Smlouvy tvoří také
Protokol. Smlouva byla podepsána dne 30.
dubna 2015 a vstoupila v platnost dne 4.
srpna 2016.

Ustanovení Smlouvy se budou provádět
k 1. lednu 2017 pokud jde o daně vybírané
srážkou u zdroje, a pokud jde o ostatní
daně z příjmů, na příjmy za každý daňový
rok začínající první den roku 2017.

Zákon o prokazování původu
majetku ve znění přijatém
Senátem schválen
Návrh zákona o prokazování původu
majetku ve znění přijatém Senátem
schválila Poslanecká sněmovna 6. září 2016.
Senát návrh zákona vrátil sněmovně
s jedním pozměňovacím návrhem týkajícím
se snížení hranice, od které bude
prokazování původu majetku povinné, ze 7
mil. Kč na 5 mil. Kč. Po podpisu prezidenta
byl zákon publikován ve Sbírce zákonů pod
č. 321/2016 Sb. Zákon nabude účinnosti 1.
prosince 2016.

Novela zákona o auditorech
publikována ve Sbírce zákonů
Dne 21. září 2016 byla publikována ve
Sbírce zákonů České republiky, pod číslem
299/2016 Sb., novela zákona o auditorech,
jež reflektuje směrnici Evropského
parlamentu a Rady č. 2006/43/ES o
povinném auditu ročních a
konsolidovaných účetních závěrek a
nařízení č. 537/2014 o specifických
požadavcích na povinný audit subjektů
veřejného zájmu.
Změny se týkají převedším auditu subjektů
veřejného zájmu (kótované společnosti,
banky, pojišťovny, a další). Novela dále
zvyšuje vliv výboru pro audit a rozšiřuje
obsah auditorské zprávy tak, aby přinesla
obsáhlejší informace jdoucí nad rámec
standardizovaného výroku auditora.
Novela zákona o auditorech je účinná od
1. října 2016.

Zákon o centrální evidenci účtů již
publikován ve Sbírce zákonů
Dne 21. září 2016 byl ve Sbírce zákonů
publikován zákon o centrální evidenci účtů
a zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o centrální
evidenci jako zákon č. 300/2016 Sb., resp.
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301/2016 Sb. Jak jsme již avizovali, na
základě tohoto zákona má být vytvořena
tzv. centrální evidence účtů, která má
obsahovat informace o číslech a majitelích
bankovních účtů fyzických a právnických
osob u bank a družstevních záložen v České
republice. Evidence účtů má sloužit
k odhalování trestné činnosti a stíhání
pachatelů trestných činů tím, že urychlí
získávání informací o existenci bankovních
účtů. Účinnost obou zákonů je stanovena na
6. října 2016, přičemž některá ustanovení
zákona č. 300/2016 Sb. týkající se
zprovoznění evidence budou účinná od 1.
ledna 2018.

Nařízení Komise týkající se IFRS
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kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud si
nepřejete, aby Vám byly nadále
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Evropská komise přijala Nařízení (EU)
2016/1703, jež má vyjasnit aplikaci
mezinárodního účetního standardu IFRS 10
Konsolidovaná účetní závěrka, jehož novela
byla přijata a zveřejněna v prosinci 2014.
Důvodem pro přijetí uvedeného nařízení je
ten, že standard IFRS 10 obsahuje odkazy
na IFRS 9 Finanční nástroje, který nelze
v současné době použít, protože nebyl Unií
přijat. Nařízení explicitně stanovuje, že
všechny odkazy na IFRS 9 uvedené
v příloze je třeba považovat na odkazy na
IFRS 39 Finanční nástroje: účtování a
oceňování. Nařízení bylo publikováno
v úředním věstníku EU dne 22. září 2016 a
je závazné a přímo použitelné ve všech
členských státech, s účinností zpětně od 1.
ledna 2016.

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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