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Úvodní slovo
Jan Žůrek, partner odpovědný za daňové poradenství, KPMG Česká republika

Daňoví poplatníci nejsou a nemohou být nikdy spokojeni s daňovým 
systémem, který je nutí odvádět část zisku do veřejných rozpočtů. Pokud 
se však podíváme na současný daňový systém platný v České republice 
a porovnáme jej s okolními státy, dospějeme k názoru, že to, co musíme 
odvádět doma, není zase tak zlé. Bohužel, v dnešní turbulentní době, kdy se 
svět potýká s dopady globální ekonomické krize, je jedno jisté – současný 
systém nebude dlouho zachován. 

Obrovský propad státních financí bude 

nutit vládu, aby nějak reagovala 

a pokusila se nastolit větší rovnováhu 

mezi příjmy a výdaji. Předvolební 

kampaň se asi daňovým tématům 

nevyhne. Politické strany zatím váhají 

mezi populistickými hesly a návrhy 

racionálních opatření, která by však 

voliče mohla bolet. Řadu nepopulárních 

opatření tak pravděpodobně učiní 

úřednická vláda.

Je zajímavé, že v řadě zemí na západ 

od našich hranic existuje dlouhodobá 

zkušenost, že volby v době krize 

vyhrávají spíše pravicové strany. Možná 

je to tím, že voliči od nich očekávají 

rozumné ekonomické kroky vedoucí 

k oživení hospodářství a příliš nevěří 

rozdávačným slibům levicových stran, 

které zvyšují zadlužení země na dlouhé 

období. Toho si je určitě vědoma 

i česká levice. 

Obecné dilema však zůstává – zdanit 

spotřebu, a tím rozložit zátěž na celou 

populaci, nebo více zdanit příjmy 

menšině, těm, kteří jsou nejúspěšnější 

v ekonomické soutěži a vykazují 

nejvyšší příjmy (zisky). Samozřejmě 

s rizikem, že nastane odliv kapitálu 

do zahraničí a část potenciálních 

investorů raději zamíří do zemí se 

srovnatelnou ekonomickou úrovní, ale 

příznivějšími daněmi. V této oblasti 

existuje ostrá konkurence, ale našimi 

protějšky nejsou Velká Británie, 

Německo či Francie, ale Polsko, 

Maďarsko, Rumunsko nebo 

Slovensko. Argumentace, že se naše 

daně musí blížit vyspělým státům EU, 

je demagogická, neboť naše 

ekonomická úroveň nás staví do jiné 

výkonnostní ligy. 

I bez ohledu na výsledek voleb 

a následné zásahy do daňového 

systému je pravděpodobné, že se zvýší 

intenzita daňových kontrol s cílem 

vybrat více na daních. Je proto důležité, 

aby poplatník znal všechny procesní 

postupy, které ho mohou ochránit před 

některými nepříjemnými překvapeními. 

Významnou roli v těchto situacích také 

hraje analýza judikátů. 

Lze očekávat, že se správci daně 

zaměří především na oblast 

převodních cen s cílem dodatečně 

navýšit základ daně a tím 

i inkasovanou daň. Většina českých 

firem je totiž zapojena do mezinárodní 

dělby práce a v rámci skupin 

zahrnujících spřízněné osoby se 

exportují a importují velké objemy 

zboží a služeb. 

Ověření, že transakce probíhají 

za použití cen přijatelných pro místní 

daňové úřady, není nijak triviální 
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„Je zajímavé, že v řadě zemí na západ od našich 
hranic existuje dlouhodobá zkušenost, že volby 
v době krize vyhrávají spíše pravicové strany.“
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a vyžaduje součinnost zkušeného 

daňového poradce. V nejnovějším 

vydání našeho časopisu pro  

top management Horizonty se  

proto snažíme seznámit čtenáře 

s našimi zkušenostmi v těchto  

a dalších oblastech týkajících se  

daňové problematiky. 

Za všechny své kolegy z oddělení 

Daňového poradenství vám přeji, 

abyste v Horizontech našli pro své 

podnikání užitečné, srozumitelné 

a hlavně praktické informace. 
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První pololetí roku 2009 jsme stáli v čele Evropské unie.  
Doslova a do písmene. Český premiér předsedal zasedání  
Evropské Rady, český ministr financí Radě ECOFIN a čeští  
úředníci měli pod kontrolou veškeré přípravy, které jednáním  
na nejvyšší politické úrovni předcházely. Pracovní skupiny,  
přípravná jednání, následná jednání, bilaterální setkání a vyjednávání,  
to vše jsme plánovali, organizovali a řídili.
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Jak jsme 
(s)ladili daně 
v Evropě

Ekonomická a politická situace 
na mezinárodní scéně byla značně 
neklidná. O vnitropolitické situaci 
v České republice snad raději už 
znovu nemluvit. Podmínky pro výkon 
českého předsednictví v Radě EU 
byly ztíženy nejen těmito okolnostmi, 
ale především tím, že jsme všichni 
dělali poprvé to, co jsme doposud 
zblízka jiné ani dělat neviděli. Byla jsem 
jedním z mnoha těchto úředníků, kteří 
se snažili ze všech sil, aby se nestalo 
to, co nám posledních pár týdnů 
před začátkem roku 2009 otevřeně 
naznačovali francouzští kolegové 
v médiích i při osobních setkáních, tedy 
že to určitě nezvládneme a Evropská 
unie dělá fatální chybu, že se na půl 
roku dává všanc možná sympatickým, 
ale určitě zcela nezkušeným a velmi 
pravděpodobně také naprosto 
nekompetentním lidem z maličkého 
státu kdesi uprostřed Evropy. Já sama 

jsem předsedala pracovní skupině 
Rady pro daňové otázky – přímé daně 
a pokusím se přiblížit, co nás v daňové 
oblasti nejvíce zaměstnávalo.

daně zprvu  
nebyly prioritou
Priority, které si Česká republika 
zvolila pro celé předsednictví 
(Ekonomika, Energetika a Evropská 
unie ve světě), na daňovou oblast 
nijak mimořádně nepoukazovaly. 
Oblast přímých daní měla zůstat zcela 
mimo střed pozornosti. V souvislosti 
s celkovým politicko-ekonomickým 
klimatem na mezinárodní úrovni se 
však situace v průběhu předsednictví 
poněkud změnila a bylo nutné 
reagovat na aktuální problémy 
a hrozby vyplývající z finanční krize 
a hospodářské recese. Úspěchy 
dosažené například v oblasti snížených 

sazeb DPH se počítají k vůbec těm 
nejvýznamnějším, ačkoliv priority se 
o tomto tématu zmiňovaly jen  
velmi skromně.

snížené sazby dpH
Evropská rada v prosinci 2008 uložila 
v rámci Plánu obnovy úkol, aby členským 
státům, které si to přejí, bylo umožněno 
uplatňovat v některých odvětvích snížené 
sazby DPH. Cílem tohoto opatření bylo 
podpořit zaměstnanost v sektorech 
ohrožených finanční krizí. České 
předsednictví zahájilo v lednu debatu 
na vysoké úrovni o aplikaci snížených 
sazeb DPH na služby s vysokým 
podílem lidské práce jako jsou například 
restaurační a kadeřnické služby, opravy 
a renovace soukromých obytných budov, 
domácí pečovatelské služby, čištění oken 
a úklid v domácnostech, opravy obuvi, 
koženého zboží a bytového textilu. Velmi 
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obtížná jednání ministrů, která proběhla 
opakovaně i na dalších dvou setkáních 
Rady, vyústila v uzavření politické 
dohody a následné přijetí směrnice, 
která všem členským státům trvale 
umožňovala uplatňovat snížené sazby 
DPH u vybraných místně poskytovaných 
služeb s vysokým podílem lidské práce. 
Předsednictví se tak díky politicko-
ekonomické situaci a velké obratnosti při 
vyjednávání na úrovni ministrů podařilo 
uzavřít jednu z dlouholetých diskusí.

daňové úniky, 
modernizace  
daňových pravidel
Boj proti daňovým únikům a modernizace 
daňových pravidel byly vlajkovými 
loděmi českého předsednictví v daňové 
oblasti pro oblast přímých i nepřímých 
daní již od počátku. V oblasti nepřímých 
daní schválili ministři financí změnu 
směrnice týkající se boje proti daňovým 
únikům spojeným s dovozem zboží. 
Pokud se jedná o přímé daně, boj proti 
daňovým únikům a zlepšování vzájemné 
spolupráce mezi daňovými správami 
zejména výměny informací mezi státy 
sahají daleko za hranice Evropské unie. 

tlak na daňové ráje
O zapojení daňových rájů do širší 
mezinárodní spolupráce usiluje Evropská 
unie spolu s OECD mnoho let. Od roku 
1996, kdy G7 požádala OECD, aby 
učinila kroky v boji proti škodlivé daňové 
soutěži, byla učiněna řada opatření. 
Do letošního jara však tento nátlak 
nezaznamenal významnější odezvu ze 
strany dotčených jurisdikcí. Určitým 
poslem dobrých zpráv bylo v tomto 
směru uzavření dvoustranné úmluvy 
o vzájemné pomoci v daňové oblasti 
mezi USA a Lichtenštejnskem v prosinci 
2008, která zahrnuje výměnu informací 
na žádost v plném rozsahu podle čl. 26 
Modelové smlouvy OECD, tedy včetně 
prolomení bankovního tajemství. 

Podobně jako u snížených sazeb DPH 
i zde se spolu s ekonomickou situací 
vystupňoval tlak, aby se dosáhlo 
výsledku. Státy a jurisdikce, které byly 
k pochybným daňovým praktikám 
tolerantní, začaly představovat reálné 
nebezpečí pro státy s tradičními 

daňovými systémy, jejichž veřejné 
rozpočty se pod vlivem finanční 
krize ocitly v ohrožení. Daňová 
transparentnost, spolupráce a především 
výměna informací pro daňové účely bez 
ohledu na národní pravidla na ochranu 
bankovního tajemství se staly prioritami. 

Před jarním setkáním G20 řada 
jurisdikcí, které dlouhodobě odmítají 
prolomení bankovního tajemství při 
výměně daňových informací, včetně 
některých evropských států, reagovala 
prohlášeními, že budou aplikovat 
mezinárodní standardy transparentnosti 
a výměny informací. Obávaly se totiž 
toho, že budou uvedeny na „černé listině„ 
OECD. Všechny dotčené jurisdikce 
vydaly před dubnovým summitem G20 
politická prohlášení, že spolupracovat 
budou a OECD nakonec uvedla 
pouze dvě skupiny států – ty, které 
standardy OECD dodržují, a ty, které 
je sice nedodržují, ale dodržovat se je 
zavázaly, respektive souhlasí s výměnou 
informací na požádání ve všech daňových 
záležitostech bez ohledu na vnitrostátní 
omezení v podobě ochrany bankovního 
tajemství, tak jak požaduje čl. 26 
Modelové smlouvy OECD.

Situaci v rámci Evropské unie do značné 
míry komplikuje specifický postoj 
Rakouska, Lucemburska a Belgie, které 
zatím standard OECD v této oblasti 
nedodržovaly a informace, na které se 
vztahovalo bankovní tajemství, ostatním 
státům neposkytovaly. 

Iniciativy směrem 
k dobré daňové správě
Evropská komise vydala dne 28. dubna 
2009 Sdělení k pokroku v oblasti dobré 
daňové správy, ve kterém poukázala 
na rostoucí konsensus v této oblasti, 
vyjádřila podporu prvkům dobré daňové 
správy na co nejširším geografickém 
základě a dala zvláštní důraz 
na koordinovaný přístup v rámci Evropské 
unie. Evropská komise apelovala na to, 
aby se co možná nejrychleji přijaly 
novely směrnic o vzájemné pomoci mezi 
daňovými správami, o vzájemné pomoci 
při vymáhání daňových pohledávek 
a směrnice o úsporách, a dále poukázala 
na to, že je nutné usilovat o rozšíření 

novelizovaných ustanovení směrnice 
o úsporách i na třetí státy.

Všem uvedeným iniciativám Evropské 
komise se české předsednictví intenzivně 
věnovalo. Dosažený pokrok se promítl 
v závěrech Rady ECOFIN z června 2009, 
které zdůraznily nejdůležitější momenty 
a obsahovaly politickou výzvu pro 
budoucí období. Mimořádného významu 
je potvrzení bezvýhradného prolomení 
bankovního tajemství při výměně 
daňových informací na žádost a potvrzení 
některých základních principů obsažených 
v návrhu novely směrnice o zdanění úspor.

Změny ve směrnici 
o úsporách
Návrh změny směrnice o úsporách 
předložila Evropská komise v listopadu 
2008. Technická novela, jejímž cílem 
je zabránit obcházení zdanění příjmů 
z úspor, obsahuje změny v definici 
skutečného vlastníka, platebního 
zprostředkovatele, úrokového příjmu 
a řadu dalších legislativně-technických 
úprav. Pracovní skupina jednala o návrhu 
v celém jeho rozsahu. Členské státy se 
v zásadě shodly, že si přejí zamezit tomu, 
aby se ustanovení směrnice obcházela. 
U některých detailů a způsobu, jak toho 
dosáhnout, však mají rozdílné představy. 
Některé členské státy si přejí minimálně 
nutný zásah do stávající úpravy, jiné vidí 
uspokojivé řešení v tom, že se rozšíří 
celý systém na podstatně širší okruh 
příjmů a subjektů. Přesto se členské 
státy dohodly na základních principech 
a Evropská komise by v souladu se 
závěry Rady z června 2009 měla zahájit 
neformální jednání o přistoupení k novele 
v budoucnosti se třetími státy, které 
společný systém zdanění úrokových 
příjmů také uplatňují (Švýcarsko, San 
Marino, Monako, Lichtenštejnsko 
a Andorra a některá závislá území).

Kromě toho se některé členské státy 
snaží vyvíjet tlak na Lucembursko 
a Rakousko, kterým spolu s Belgií 
směrnice umožňuje po přechodné 
období uplatňovat srážkovou daň místo 
automatické výměny informací, aby 
co nejdříve od srážkové daně upustily 
a začaly uplatňovat automatickou výměnu 
informací v plném rozsahu. Belgie o svém 
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záměru nahradit od roku 2010 srážkovou 
daň systémem automatické výměny 
informací informovala již v dubnu tohoto 
roku. Pro Rakousko a Lucembursko se 
jedná s ohledem na objemy majetku 
spravovaného jejich finančním sektorem 
o problém mimořádného významu, který 
přesahuje z ekonomické do politické oblasti.

vzájemná pomoc mezi 
daňovými správami
V únoru 2009 předložila Evropská 
komise návrh směrnice o vzájemné 
pomoci mezi daňovými správami, jehož 
cílem je nahradit stávající směrnici  
č. 799/77/EHS. Předsednictví vytipovalo 
některé okruhy návrhu, u kterých 
úvodní diskuse ukázala, že bude 
nutná podrobnější analýza, a zahájilo 
diskusi o těchto tématech. Jednalo 
se zejména o věcnou působnost 
směrnice a otázku zahrnutí příspěvků 
na sociální zabezpečení do působnosti 

směrnice, stanovení pravidel pro účast 
daňových úředníků, respektive výkonu 
jejich pravomocí v jiném členském 
státě, automatickou výměnu informací, 
prolomení bankovního tajemství 
při výměně informací, pravidla pro 
mlčenlivost ohledně informací získaných 
při mezinárodní výměně informací, 
doložku nejvyšších výhod v oblasti 
výměny informací a tzv. komitologii.

Spolu s návrhem směrnice o vzájemné 
pomoci mezi daňovými správami 
předložila Evropská komise i návrh 
směrnice o vzájemné pomoci mezi 
daňovými správami při vymáhání 
pohledávek, který by měl zjednodušit 
a usnadnit vzájemnou spolupráci při 
vymáhání daní mezi členskými státy. 
Problematické a diskutované okruhy 
do značné míry kopírují oblast obecné 
spolupráce mezi daňovými správami. 
České předsednictví se věnovalo 
i tomuto návrhu specificky, nicméně 

vzhledem k pozdnímu předložení návrhu 
se diskusi bohužel nepodařilo uzavřít. 

Delegace některých úkolů legislativního 
charakteru na speciální výbor vytvořený 
v intencích Rozhodnutí Rady ze dne  
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených 
Komisi se ukázala jako problematická 
u všech tří výše zmíněných návrhů. Řada 
členských států trvala na tom, že o všech 
otázkách týkajících se přímých daní je 
nutno rozhodovat vždy jednomyslně, 
nikoliv kvalifikovanou většinou, která pro 
jednání výboru vyplývá z výše zmíněného 
rozhodnutí. Kromě toho panuje 
všeobecný nesouhlas s delegováním 
úkolů, které jakkoliv zasahují do tvorby 
fiskální politiky. Pokud členské státy 
komitologii připouštějí, je to výhradně pro 
otázky technického a administrativního 
charakteru jako například elektronické 
formáty pro výměnu informací nebo 
tvorbu některých formulářů.

„Boj proti daňovým únikům 
a modernizace daňových pravidel 
byly vlajkovými loděmi českého 
předsednictví v daňové oblasti pro 
oblast přímých i nepřímých daní již 
od počátku.“
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Boj proti podvodům
Velmi významné téma, kterému jsme se 
s ohledem na politickou situaci museli 
intenzivně věnovat, bylo vyjednávání 
dohody o boji proti podvodům 
s Lichtenštejnskem, které za Evropská 
společenství vede Evropská komise. 
Po skandálu s příjmy umístěnými 
v Lichtenštejnsku v roce 2008 se některé 
členské státy začaly v této oblasti velmi 
aktivně projevovat a citlivě reagovaly 
na sjednání dohody mezi Lichtenštejnskem 
a USA o výměně daňových informací 
v rozsahu Modelové smlouvy OECD. 
Návrh dohody předložený Komisí v prosinci 
2008 obsahoval ustanovení o výměně 
daňových informací, avšak dohoda 
uzavřená mezi Lichtenštejnskem a USA 
a jarní politické prohlášení Lichtenštejnska, 
že bude akceptovat standard OECD pro 
výměnu informací v plném rozsahu, přinesl 
do vyjednávání nový impuls. Evropské 
komisi se nepodařilo vyjednávání do konce 
českého předsednictví uzavřít. Rada 
ECOFIN v průběhu českého předsednictví 
opakovaně zdůraznila význam spolupráce 
s Lichtenštejnskem v této oblasti a vyzvala 
Komisi, aby vyjednávání dokončila bez 
zbytečného odkladu.

Na konci předsednictví se na technické 
úrovni dále diskutovalo o možnosti 
vyjednávání úmluvy s obdobným 
rozsahem s Andorrou, San Marinem, 
Monakem a Švýcarskem. 

novelizace směrnice 
o úsporách
Velmi zajímavá je souvislost těchto 
úmluv s jednáním o novelizaci 
směrnice o úsporách. Tato směrnice 
obsahuje přechodné období pro Belgii, 
Lucembursko a Rakousko. Podle 
jejího stávajícího znění musí v souladu 
s rozhodnutím Rady všechny státy EU 
upustit od srážkové daně, pokud se 
Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, San 
Marino a Švýcarsko zavážou k výměně 
informací na žádost namísto aplikace 
srážkové daně a USA se zaváže k výměně 
informací na základě žádosti. 

Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, 
San Marino i Švýcarsko deklarovaly, že 
standardy OECD uplatňovat budou, a nyní 
se připravuje jednání o multilaterální 
smlouvě mezi Evropským společenstvím 
a těmito státy. Lucembursko je ve finální 
fázi vyjednávání o změně smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění s USA, 
která obsahuje ustanovení o výměně 
informací v rozsahu čl. 26 Modelu 
OECD. Všechny ostatní státy Evropské 
unie takové ustanovení v bilaterálních 
smlouvách s USA již mají. Vzhledem 
k tomuto je evidentní, že přechodná 
období ve směrnici o úsporách by mohla 
být zrušena. 

Standard OECD stejně jako podmínka 
směrnice však obsahuje povinnou 

výměnu informací s prolomením 
bankovního tajemství na žádost, 
nikoliv však povinnou, automatickou 
výměnu. Lucembursko a Rakousko se 
také přihlásily ke standardům OECD, 
nikoliv však k automatické výměně 
informací. Klíčové je prohlášení 
Švýcarska, že přistoupí ke standardu 
OECD. Vzhledem k tomu, že standard 
OECD zavazuje „pouze“ k výměně 
s prolomením bankovního tajemství 
na žádost, skončení přechodných 
období podle směrnice o úsporách 
by znamenalo pro lucemburský 
a rakouský finanční sektor podstatnou 
konkurenční nevýhodu. Ukončením 
přechodných období by totiž musely 
vyměňovat informace automaticky, 
zatímco Švýcarsko jen na žádost. 
Potenciální rozdíl v počtu případů  
dotčených výměnou informací  
v těchto státech je v takovém  
případě evidentní.
 
V průběhu našeho předsednictví jsme 
vedli diskusi i o návrhu na zdanění 
tabákových výrobků spotřební 
daní. Pokud jde o technické otázky 
návrhu, dosáhli jsme dohody u všech 
diskutovaných témat. V otázce 
navyšování minimálních sazeb daně 
z cigaret a ostatního tabáku ke kouření 
se vzhledem k rozdílným pozicím 
některých členských států nepodařilo 
prozatím politické dohody dosáhnout.

„Byli jsme středem pozornosti v Praze i Bruselu, všichni se 
zajímali o náš názor a bylo na nás, jak se postavíme k často 
velmi nesourodým návrhům a přáním členských států.“
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technická novela o dpH
Rada ECOFIN odsouhlasila text technické 
novely směrnice o DPH (dosažení 
tzv. „obecného přístupu“) týkající se 
zejména pravidel pro uplatnění nároku 
na odpočet daně při užívání majetku 
pro podnikatelské a nepodnikatelské 
účely a místa plnění při dovozu plynu 
a elektřiny. Před konečným přijetím 
této směrnice je nicméně ještě nutné, 
s ohledem na rozsah změn, které 
byly do původního návrhu Komise 
v rámci jednání Rady EU provedeny, 
získat nové stanovisko ze strany 
Evropského parlamentu. V oblasti DPH 
pokročilo české předsednictví rovněž 
v projednávání legislativních návrhů, které 
se zabývají zacházením s pojišťovacími 
a finančními službami z hlediska DPH.

předsednictví  
– mimořádné situace, 
nasazení i výkony
Předsednictví v Radě změnilo naše 
profesní životy na šest měsíců. 
Mimořádné situace, nasazení a výkony 
byly do značné míry srovnatelné 
s obdobím před vstupem České 
republiky do Evropské unie, kdy 
jsme po večerech dokončovali 
implementaci acquis communautaire. 
Je fér doplnit, že tentokrát státní správa 
dokázala vytvořit pro zúčastněné také 
mimořádné podmínky a dát tomuto 
úkolu odpovídající prioritu. Najednou 
jsme byli středem pozornosti v Praze 

i Bruselu, všichni se zajímali o náš 
názor a bylo na nás, jak se postavíme 
k často velmi nesourodým návrhům 
a přáním členských států. Za půl roku 
jsem strávila mnoho hodin (respektive 
o mnoho více než v běžném půlroce) 
telefonováním s generálními řediteli, 
státními tajemníky, představiteli 
profesních asociací a vysoce 
postavenými úředníky institucí Evropské 
unie a všichni se zajímali o to, co si 
myslím o tom či onom projednávaném 
ustanovení, a měli potřebu mi sdělit, co 
si o tom myslí oni sami. 

Všechna zasedání a schůzky musely být 
a byly řádně připraveny – od strategie 
přes organizaci až po vystoupení. Prošli 
jsme jednáními snadnějšími i obtížnějšími, 
některá témata se nám podařilo uchopit 
a posunout lépe než jiná, zaznamenali 
jsme úspěchy i neúspěchy. Jak již 
bylo mnohokrát popsáno, v polovině 
předsednictví přišla pro všechny z nás 
nesmírně obtížná chvíle. Zkusili jsme si 
nanečisto, jaké to je, když předsednictví 
skončí, a přesto jsme museli pokračovat 
dál, jakoby se nic nestalo. Někteří 
kolegové nám dali nepokrytě najevo, 
že pracovat pod vedením někoho, kdo 
vlastně ani neví, kdo je jeho nadřízeným, je 
otravuje, jiní se spolu s námi dokázali nad 
tuto nepříjemnost přenést s vědomím, že 
velká část odborné práce se jednoduše 
udělat musí za všech okolností. Fungovali 
jsme jako tým, každý znal svou roli a úkoly. 
Plnili jsme je svědomitě a s odhodláním. 

S pokračujícím časem však přibývalo 
únavy. Ke konci května mě stále častěji 
napadalo, jak moudrá byla myšlenka 
rotujícího předsednictví, které každých 
šest měsíců přináší alespoň trochu 
čerstvého větru do zkostnatělých 
evropských struktur. Ve chvíli, kdy jeden 
začíná být unaven, přemýšlí o snadnějších 
řešeních a polevuje v nasazení, přichází 
další, plný sil, odhodlání a nápadů. 

___________________________________
1 Směrnice Rady 2009/47/ES ze dne 5. května 2009, 

kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o 
snížené sazby daně z přidané hodnoty.

2 Model Tax Convention on Income and on Capital, 
17 July 2008, OECD Committee on Fiscal Affairs

3 COM/2009/201, Communication from the 
Commission to the Council, the European 
Parliament and the European Economic and 
Social Committee: Promoting Good Governance 
in Tax Matters

4 COM/2009/29, Proposal for a Council Directive on 
Administrative Cooperation in the Field of Taxation

5 COM/2009/28, Proposal for a Council Directive 
concerning mutual assistance for the recovery of 
claims relating to taxes, duties and other measures

6 COM/2008/727, Proposal for a Council Directive 
amending Directive 2003/48/EC on taxation of 
savings income in the form of interest payments

7 1999/468/ES

8 Se Švýcarskem sice úmluva o boji proti podvodům 
vyjednána je, ale nepokrývá daňovou oblast.

9 Belgie avizovala, že od roku 2010 bude uplatňovat 
automatickou výměnu informací.

Milena Hrdinková

Poradce náměstka  
ministra financí

sekce Daně a cla

Závěr
Dovolte mi, prosím, na konec osobní hodnocení. Všechno proběhlo hladce, bez 
závažnějších kolapsů, a to i díky tomu, že předsednictví v Radě trvá jen šest 
měsíců. Pro dlouhodobé fungování v této intenzitě zatím Česká republika nemá 
aparát. Evropská problematika v daňové oblasti nemá běžně takovou prioritu jako 
při předsednictví a v době, kdy „nepředsedáme Evropě“, jednoduše musíme 
vedle zajištění úkolů vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii 
plnit řadu dalších přinejmenším stejně naléhavých úkolů. Přesto věřím, že to, co 
jsme zažili v prvním pololetí letošního roku, nás neobyčejně obohatilo, a doufám, 
že dokážeme tyto zkušenosti obratně využít v legislativním procesu, který se 
i v daňové oblasti tiše a stále intenzivněji přesouvá z vládních a parlamentních 
budov v Praze do budov institucí ES v Bruselu.

Hodnocení a názory vyjádřené v textu nejsou oficiálním stanoviskem 
Ministerstva financí.
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V následujícím textu se budeme věnovat 
některým významným změnám. Chtěli 
bychom však zároveň upozornit, že 
v době přípravy tohoto článku byly 
veškeré navrhované novely pouze 
v podobě vládního návrhu zákona, který 
byl předložen Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. Konečná podoba novely 
tedy může být v některých ohledech 
odlišná. Je však možné předpokládat, 
že s ohledem na požadavky EU by se 
základní principy měnit neměly.

Místo plnění při 
poskytnutí služby
Nejvýznamnější změnou, kterou novela 
přináší, je změna obecného pravidla 
týkajícího se místa plnění u poskytnutí 
služeb poskytovaných mezi osobami 

povinnými k dani (obecně zejména 
mezi podnikateli v rámci tzv. služeb 
B2B). Novela zavádí obecné pravidlo, 
že místo plnění u těchto služeb bude 
ve státě příjemce služby. 

Přestože je již nyní toto pravidlo 
u mnoha služeb, které podnikatelé 
využívají, implementováno, novela jeho 
využití dále rozšiřuje. 

V praxi bude možno zaznamenat 
změnu například v následujících 
oblastech:

• práce na movité věci (například 
opravy, tzv. práce ve mzdě, apod.): 
Při poskytování těchto služeb již 
poskytovatel nebude povinen 

sledovat fyzický pohyb daného 
zboží. Ve všech případech bude 
místo plnění ve státě sídla příjemce 
služby, a to i v případech, kdy zboží 
po provedení prací zůstává v České 
republice. Tato změna usnadní 
například fakturaci záručních oprav. 
V současné době, pokud byla záruční 
oprava fakturována zahraničnímu 
(i z jiného členského státu EU) 
dodavateli, ale opravené zboží zůstalo 
v České republice, bylo nutno uplatnit 
českou DPH. Po 1. lednu 2010 by 
při splnění stanovených podmínek již 
tato služba české DPH nepodléhala. 
Obdobně bude možno postupovat 
i u dalších obdobných typů operací 
(zpracování cizího zboží, montáže 
materiálu apod.).

V souladu s požadavky Evropské unie by měla Česká republika  
k 1. lednu 2010 implementovat rozsáhlé změny zákona o DPH, které 
jsou součástí první fáze tzv. DPH balíčku. Další změny, které jsou jeho 
součástí, budou následovat s účinností od roku 2013 a 2015. Zároveň 
se změnami, které vyžaduje EU, upravuje navrhovaná novela zákona 
řadu dalších ustanovení, která mění některé existující principy. 
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„Záměrem pro 
zavedení nových 

pravidel pro určení 
místa zdanění služeb je 
omezit zatížení služeb 
daní v jiném státě, než 

ve kterém je služba 
spotřebována.“
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• dlouhodobý pronájem dopravních 
prostředků, který bude obecně 
podléhat zdanění v místě sídla/
provozovny nájemce (v současné 
době tento pronájem podléhá obecně 
DPH ve státě pronajímatele): Pouze 
v případě, že by se dopravní prostředek 
využíval v tuzemsku, avšak nájemce 
měl sídlo mimo Evropskou unii, 
podléhal by pronájem české DPH. 
Naopak v případech, kdy má nájemce 
sídlo v České republice, ale prostředek 
bude využíván mimo Evropskou unii, 
česká DPH se neuplatní (místo plnění 
bude v dané třetí zemi). 

• služby administrativního charakteru, 
které nelze zařadit do zpracování dat 
či účetních služeb: u těchto služeb 
se odstraní pochybnosti, zda budou 
podléhat DPH v zemi poskytovatele 
či příjemce služby, a zdanění se vždy 
uplatní ve státě příjemce. 

• zprostředkovatelské služby poskytované 
osobám se sídlem mimo Evropskou unii:  
V případě, že v současné době byla 
těmto osobám zprostředkována 
služba či dodání zboží s místem plnění 
v České republice, podléhalo i samotné 
zprostředkování české DPH. Po novele 
by místo plnění mělo být ve státě sídla 
zákazníka a zprostředkování by české 
DPH dále nepodléhalo.

• přepravní služby, kde například 
doprava v tuzemsku vždy podléhala 
české DPH: V případě, že však 
zákazníkem bude osoba se sídlem 
mimo Českou republiku, bude 
i v tomto případě místo plnění 
přeneseno do státu, kde sídlí zákazník.

Záměrem pro zavedení nových 
pravidel pro určení místa zdanění 
služeb je omezit zatížení služeb daní 
v jiném státě, než ve kterém je služba 
spotřebována. Tím se také sníží 
administrativní náklady příjemce, když 
bude uplatňovat nárok na vrácení 
zaplacené DPH prostřednictvím žádostí 
o vrácení DPH dle 8. a 13. Směrnice. 
V některých případech však může nový 
postup znamenat, že se celková daňová 
zátěž zvýší, a to například u subjektů, 

které mají krácený nárok na odpočet 
DPH a jsou jim poskytovány služby 
s místem plnění mimo Evropskou unii, 
které v současné době DPH  
podléhat nemusejí.  

V této souvislosti je nutno upozornit, 
že mnohé již existující výjimky ze 
základního pravidla zůstávají zachovány. 
To se týká například služeb spojených 
s nemovitostí, stravovacích služeb, 
přepravy osob, služeb v oblasti kultury, 
sportu, vědy, vzdělávání a zábavy, 
u kterých se budou stejně jako 
v současné uplatňovat zvláštní pravidla 
pro stanovení místa plnění.

souhrnné hlášení  
– nově i na služby
Výše uvedené změny a přenesení 
povinnosti uplatnit/vykázat DPH 
na příjemce služby na druhou stranu 
zvyšuje možnost, že vzniknou daňové 
úniky. Této hrozbě by měla čelit nová 
povinnost pro přeshraniční poskytovatele 
služeb, u nichž dojde k přenesení 
povinnosti vykázat DPH na zákazníka. 

Od 1. ledna 2010 budou totiž 
do souhrnného hlášení uváděny 
i informace o příjemci těchto služeb 
(DIČ) a o objemu poskytnutých služeb. 
V současné době se tyto informace 
vyžadují pouze u dodávek zboží do jiného 
členského státu Evropské unie. 

Z důvodu omezení daňových úniků se 
bude souhrnné hlášení (na služby i zboží) 
podávat měsíčně. Pouze u čtvrtletních 
plátců daně z přidané hodnoty, kteří 
pouze poskytují služby s místem plnění 
v jiném členském statě Evropské unie, 
se bude moci být podat čtvrtletně 
společně s daňovým přiznáním. 

Souhrnné hlášení bude nutno podávat 
pouze elektronicky. 

vrácení daně z jiných 
členských států eU
Od 1. ledna 2010 by se měl podstatně 
zjednodušit postup při žádosti o vrácení 
daně uhrazené v jiném členském státě 
EU než ve státě sídla a registrace plátce.
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Závěr
V souladu s dohodou ministrů 
financí EU se trvale přeřazují 
některé služby ze základní 
do snížené sazby DPH. Tento návrh 
je součástí samostatné novely 
zákona o DPH, a tak se může sazba 
změnit i dříve než 1. ledna 2010. 

Jedná se obecně o služby 
s vysokým podílem lidské práce, 
například kadeřnické a restaurační 
služby, opravy staveb určených 
k bydlení, opravy jízdních kol, 
oděvů a bytového textilu. 
Trvale budou ve snížené sazbě 
zařazeny také knihy na optických 
a zvukových médiích.
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Žádosti by mělo být s účinností od ledna 
2010 možné podávat elektronicky, a to 
v členském státě sídla plátce DPH a nikoli 
v členském státě, kde byla DPH zaplacena, 
jak je tomu nyní. Plátci DPH se sídlem 
v České republice by měli žádosti podávat 
přímo v České republice pro všechny 
státy, kde vrácení DPH nárokují. Žádost 
bude možno podat pouze elektronicky. 

Žádost o vrácení daně bude nově 
obsahovat některé náležitosti, které se 
v minulosti nepožadovaly. Na druhou 
stranu již nebude nutné k žádosti 
dokládat originály daňových dokladů. 

Termín pro podání žádosti o vrácení 
daně bude navíc prodloužen až do  
30. září kalendářního roku následujícího 
po období, za které se vrácení daně 
požaduje. Finanční úřad bude mít nově 
pouze čtyři měsíce na to, aby o žádosti 
rozhodl, případně si vyžádal doplňující 
údaje. V současné době je to šest 
měsíců, v praxi však ještě déle.  

Cena obvyklá 
u spřízněných osob
Novela zákona o DPH rovněž 
implementuje pravidla pro úpravu 
základu daně na úroveň ceny 

obvyklé v případech, kdy jsou 
vybrané transakce uskutečněny mezi 
spřízněnými osobami. 

Definice spřízněných osob je poměrně 
široká a zahrnuje zejména osoby 
kapitálově spojené (dostačující podíl 
je 25 procent na základním kapitálu či 
hlasovacích právech) či jinak spojené 
definované pro účely skupinové 
registrace, dále pak zaměstnance 
plátce či osoby blízké a osoby 
podnikající ve sdružení. Tato definice 
je tedy v některých ohledech širší 
než definice pro účely zákona o dani 
z příjmů (například zaměstnanci). 

Povinnost stanovení základu daně 
na úrovni ceny obvyklé je ovšem 
na druhou stranu omezena pouze 
na situace, kdy by se uplatněním jiné 
ceny mohly krátit rozpočtové příjmy. 
Například tedy v případech transakcí mezi 
dvěma plátci daně z přidané hodnoty, 
kteří mají plný nárok na odpočet, se toto 
ustanovení neuplatní. 

osvobození převodu 
obchodního podílu
V souladu s evropskou legislativou DPH 
je v navrhované novele zákona o DPH 

upřesněno, že převod obchodního podílu 
a rovněž tak převod členství v družstvu 
jsou plnění osvobozená od daně 
bez nároku na odpočet daně. Prodej 
obchodního podílu tedy již nebude 
považován za plnění nepodléhající DPH, 
ale bude od DPH osvobozen, jako je 
tomu v případě prodeje akcií.

V praxi se tato změna projeví 
zejména ztrátou možnosti uplatnit 
DPH na vstupu u služeb spojených 
s převodem obchodního podílu, jako je 
například související poradenství.

Uvedenou změnou se službou 
osvobozenou daně z přidané hodnoty 
stává také zprostředkování prodeje 
obchodního podílu. Pro osoby, které 
poskytují tyto služby, bude tato změna 
znamenat, že nemohou uplatnit nárok 
na odpočet u přijatých zdanitelných 
plnění, které s touto službou souvisejí. 
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Nálezy kontrol 
finančního úřadu
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V nálezech daňových kontrol existují 
některé oblasti, které si finanční 
úřady „oblíbily“ a pravidelně se 
opakují. Zároveň lze však vypozorovat 
i tendenci kontrolovat oblasti, které 
byly v minulosti opomíjeny, ale 
u jiných subjektů se ukázaly jako 
problematické. V neposlední řadě se 
správci daně v poslední době začínají 
ve zvýšeném rozsahu soustřeďovat 
také na problematiku obvyklých 
cen a ostatní aspekty související 
s transakcemi ve skupině. To je oblast, 
která je z hlediska řízení daňových rizik 
klíčová zejména pro velké společnosti, 
které jsou členy nadnárodních skupin.

U daně z příjmů právnických osob 
lze z poslední doby uvést například 
následující problematické oblasti:

1) Tvorba dohadných položek 
na mzdové bonusy
V mnoha společnostech se výplata 
ročních bonusů zaměstnancům váže 
na splnění určitých finančních ukazatelů 
nebo jiných úkolů v daném období. 
Ověření, zda se tyto úkoly splnily, se 
pak provádí až po skončení účetního 
období. Společnost ke dni účetní 
závěrky účtuje o (předpokládané) 
částce těchto bonusů prostřednictvím 
dohadné položky pasivní. 

Podle názoru některých finančních úřadů 
nicméně v případech, kdy k rozhodnutí 
o vyplacení bonusu a o jeho výši 
dochází až v dalším účetním období, 
nejsou splněny podmínky pro účtování 
o dohadné položce prostřednictvím 
daňových nákladů.  

Zahájení daňové kontroly vyvolává vrásky 
na čele nejednoho finančního ředitele, a to 
i v případech, kdy účetnictví společnosti 
prochází pravidelným auditem a daňové 
přiznání připravuje daňový poradce. Příchod 
správce daně je ve většině případů spojen 
nejen s rizikem případného doměrku, ale 
mnohdy také s výraznou administrativní 
zátěží pro finanční oddělení společnosti. 
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K vykázání případného závazku k výplatě 

takového bonusu by ale mělo dojít 

prostřednictvím (nedaňové) rezervy. 

K této problematice se v poslední době 

vyjádřila také Národní účetní rada. Podle 

ní v případech, kdy zaměstnanec vykonal 

v určitém účetním období práci, za kterou 

by mu měla náležet podle pravidel platných 

v daném roce odměna, by měla tato 

odměna být proúčtována v nákladech roku, 

kdy byla práce vykonána. V případech, kdy 

ze smlouvy s ohledem na způsob určení 

odměny není známa její přesná výše, ale 

právní nárok na ni vznikl již k rozvahovém 

dni, je v souladu s účetními předpisy nutno 

účtovat o dohadné položce pasivní, a to 

vždy na základě kvalifikovaných odhadů 

a informací dostupných ke dni sestavení 

účetní závěrky. 

Je však třeba upozornit, že pokud 

zaměstnanci podle platné smlouvy nárok 

na výplatu odměny nevzniká, nebo 

v situacích, kdy odměna bude vyplacena 

a v jaké výši, je plně v kompetenci 

některého orgánu společnosti bez 

ohledu na jím dosažené výsledky 

či splnění úkolů, bylo by účtování 

o dohadné položce zřejmě nesprávné. 

2) Tvorba opravných položek 

k pohledávkám a odpis pohledávek

K častým doměrkům dochází 

u pohledávek zejména kvůli nesprávné 

či neúplné dokumentaci, a to 

z následujících důvodů:

• tvorba opravných položek k pohledávkám 

nad 200 000 Kč či opravných položek 

převyšujících 20 procent neuhrazené 

hodnoty pohledávky u ostatních 

pohledávek, aniž bylo zahájeno soudní, 

správní, nebo rozhodčí řízení,

• tvorba opravných položek za dlužníky 

v případech, kdy daňový subjekt eviduje 

za dlužníkem také splatný závazek 

a nedošlo ke vzájemnému započtení,

• odpis pohledávky za dlužníkem 

v insolvenčním (konkurzním) řízení 

v jiných obdobích, než ve kterém 

insolvenční (konkurzní) řízení skončilo,

„Významné 
doměrky 
finanční úřady 
často doměřují 
u transakcí se 
spřízněnými 
osobami – a to 
jak po stránce 
stanovení 
obvyklé ceny, 
tak i po stránce 
dokumentační.“
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• odpis pohledávky za dlužníkem 

v insolvenčním (konkurzním) řízení 

při jeho zrušení z důvodu nedostatku 

majetku, přičemž pohledávka nebyla 

do řízení přihlášena.

3) Smluvní sankce

K významným daňovým doměrkům 

dochází také u smluvních sankcí. 

V souladu se zákonem o daních z příjmů 

se příjmy ze smluvních sankcí obecně 

zahrnují do základu daně až v okamžiku 

jejich zaplacení. V období, kdy je případně 

o těchto sankcích účtováno do výnosů 

a nedojde k jejich zaplacení, jsou ze 

základu daně vyloučeny a zahrnou se tam 

až v období přijetí příslušné platby. 

Pro některé situace však zákon o daních 

z příjmů stanoví, že je nezbytné tyto 

smluvní sankce do základu daně zahrnout 

i dříve. Může jít například o situace, kdy 

došlo k postoupení těchto pohledávek či 

jejich zániku (například prominutím). Tyto 

situace většinou nebývají z daňového 

hlediska správně zachyceny a v případě 

kontroly finančního úřadu bývají zdrojem 

častých doměrků. 

4) Transakce se spřízněnými osobami

Významné doměrky finanční úřady 

často doměřují u transakcí se 

spřízněnými osobami – a to jak 

po stránce stanovení obvyklé ceny, tak 

i po stránce dokumentační.

Zejména u poskytování služeb 

spřízněnými osobami však kromě 

dokumentace ke způsobu stanovení 

ceny finanční úřady často vyžadují 

také dokumentaci k poskytnuté 

službě samotné a chtějí prokázat, že 

tato služba byla skutečně poskytnuta 

a v jakém rozsahu. 

V případech, kdy je pak většina služeb 

poskytována pouze na základě obecné 

smlouvy typu poradenství (například tzv. 

smlouvy o poskytování manažerských 

služeb) a jednotlivé služby poskytují 

zaměstnanci servisní společnosti 

průběžně (osobní schůzky, telefonáty, 

e-maily apod.), je mnohdy složité či 
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přímo nemožné v okamžiku daňové 
kontroly dokumentaci prokazující plný 
rozsah poskytovaných služeb dohledat, 
a to zejména, když od okamžiku 
poskytnutí těchto služeb uplynulo delší 
časové období či došlo k personálním 
změnám. V případě nedostatečné 
dokumentace pak v této oblasti dochází 
ke značným doměrkům, protože správce 
daně zpochybní oprávněnost příslušného 
nákladu s tím, že poskytnutí služby 
v tvrzeném rozsahu nebylo prokázáno. 

Jak se bránit 
nesprávným doměrkům 
finančního úřadu?
Z našich zkušeností vyplývá, že řada 
rozhodnutí či úkonů finančního úřadu, 
která učiní v průběhu daňové kontroly, 
není plně v souladu s platnou legislativou. 
Tuto skutečnost je možno demonstrovat 
i na počtu odvolání, kterým bylo v roce 
2008 vyhověno. Podle informací 
Ministerstva financí bylo z celkového počtu 
22 629 odvolání vyřízených v roce 2008 
vyhověno přibližně v 83,6 procentech 
případů. Navíc přibližně v 94 procentech 
případů, kdy bylo odvolání vyhověno, 
k tomu došlo přímo na úrovni finančního 
úřadu, který původní rozhodnutí vydal.

Je tedy zřejmé, že včasné uplatnění 
práv daňového subjektu může vést 
k minimalizaci případných daňových 
doměrků. V souvislosti s průběhem 
a rozsahem daňové kontroly vydal 
v poslední době také Ústavní soud (ÚS) 
několik rozhodnutí, která mají významný 
vliv na dosavadní praxi finančních úřadů 
při daňových kontrolách. Ukazují také, že 
pochybení správce daně ve způsobu vedení 
daňové kontroly může mít v některých 
případech vliv na zákonnost vydaného 
rozhodnutí, a to i v případech, kdy z hmotně 
právního hlediska jsou nálezy finančního 
úřadu v souladu s platnou legislativou. 

Ústavní soud – lhůta pro 
doměření daně tři roky
V jednom ze svých nedávných rozhodnutí 
ÚS potvrdil, že lhůta pro doměření daně 

(pokud nedošlo k některému z úkonů, 

„Včasné uplatnění práv daňového 
subjektu může vést k minimalizaci 
případných daňových doměrků.“
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Závěr
V případech, kdy v rámci daňového 
řízení došlo k nesprávnému 
rozhodnutí správce daně či 
zkrácení práv poplatníka, lze proto 
vždy doporučit zahájení soudního 
řízení, neboť i ze statistiky 
ministerstva financi z roku 2008 
vyplývá, že z celkového počtu 
1 518 soudních rozhodnutí 
týkajících se rozhodnutí finančních 
orgánů bylo v téměř 45 
procentech případů rozhodnuto 
ve prospěch daňového poplatníka.

který by tuto lhůtu prodlužoval) je tři roky, 

a tak definitivně odmítl tzv. teorii 3+1. 

Pro daň z příjmů právnických osob zde 

platí, že v obecném případě například 

daňová kontrola za zdaňovací období 

roku 2006 může být zahájena nejpozději 

v kalendářním roce 2009 (nikoliv 2010 

podle dosavadní běžné praxe). Zároveň 

za zahájení kontroly nelze v žádném 

případě považovat pouhé oznámení 

správce daně, že se dostaví k daňovém 

subjektu k provedení kontroly. Tato 

skutečnost je významná zejména 

v případech, kdy toto oznámení (obvykle 

telefonické) je provedeno ke konci 

uvedené tříleté lhůty, aniž by byla 

kontrola v tomto období zahájena. 

Domníváme se, že v případech, kdy 

byla daň finančním úřadem dodatečně 

pravomocně doměřena, avšak podle 

uvedeného názoru ÚS již daň za příslušné 

období nebylo možné doměřit, je možno 

využít některých mimořádných opravných 

prostředků k napadení příslušného 

rozhodnutí. Jedná se zejména o možnost 

přezkumu daňového rozhodnutí podle 

§ 55b zákona o správě daní a poplatků či 

možnost prominutí vyměřené daně.

Ústavní soud – správné 
zahájení daňové kontroly
V souladu s nedávnými rozsudky ÚS je 

také významné správné zahájení daňové 

kontroly. Daňovou kontrolu by měl správce 

daně zahájit pouze v případě, že má 

důvodné pochybnosti o tom, zda je správně 

stanovena výše daně. Tyto pochybnosti by 

měl správce daně specifikovat při zahájení 

daňové kontroly. Pokud tyto pochybnosti 

ale v okamžiku zahájení daňové kontroly 

správce daně nemá, nelze podle ÚS 

daňovou kontrolu zahájit. Nedodržení 

podmínek pro zahájení daňové kontroly lze 

pak namítat v dalších fázích daňového řízení 

a tento argument lze též využít při odvolání 

či případném soudním řízení. 

Lhůty pro podání 
opravných prostředků 
či žalob
V této souvislosti je nutno také uvést, 
že právní předpisy stanoví poměrně 
striktní lhůty pro podání opravných 
prostředků či žalob proti rozhodnutím 
správce daně. Promeškání těchto lhůt 
ve většině případů vede k tomu, že je 
nemožné pokračovat v daňovém řízení 

a rozporovat rozhodnutí správce daně. 
Například pro podání správní žaloby 
u krajského soudu je nezbytné 
vyčerpat řádné opravné prostředky vůči 
správci daně. Žalobu tedy nelze podat 
v případech, kdy nebylo podáno odvolání 
proti rozhodnutí správce daně. Zároveň 
je pro podání žaloby stanovena poměrně 
krátká dvouměsíční lhůta ode dne 
doručení rozhodnutí o posledním řádném 
opravném prostředku. Po uběhnutí 
této lhůty již nelze soudní řízení zahájit. 
Daňovému subjektu tak v takovém 
případě zbývá pouze možnost, aby 
využil mimořádné opravné prostředky 
v rámci daňového řízení. Jejich účinnost 
s ohledem na to, že je nemožné zahájit 
soudní řízení a že o těchto opravných 
prostředcích opět rozhodují orgány 
správce daně (obvykle Ministerstvo 
financí), je značně omezená. 
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Převodní 
ceny v období 
ekonomického 
útlumu

Příjmy státních rozpočtů klesají, a převodní ceny 
mezi spřízněnými subjekty jsou proto vystaveny 
zvýšenému riziku kontroly ze strany finančních 
úřadů. Společnosti by měly reagovat na změněné 
ekonomické podmínky, které se mohou zásadně 
odlišovat od podmínek v době přijetí politiky 
převodních cen. Pozici společnosti při případné 
kontrole usnadní vhodné ošetření a důkladné 
zdokumentování celé oblasti, včetně změn 
vyvolaných současnou ekonomickou situací. 



2524 Horizonty říjen 2009 říjen 2009 Horizonty

téma tohoto vydání – Daňové poradenství téma tohoto vydání – Daňové poradenství

současná situace
Ekonomický útlum přináší napětí 
do nastavení převodních cen. Většina 
modelů pro jejich stanovení vznikala 
v období, kdy hospodářství stabilně 
rostlo. V těžkých dobách se ale rizika 
nesená jednotlivými subjekty projevují 
ve zhoršeném hospodářském výsledku. 
V dlouhodobé perspektivě sice mohou 
firmy očekávat růst, ale z krátkodobého 
pohledu se mnohdy musí soustředit 
na to, jakou zvolit strategii, aby přežily. 

Použité modely převodních cen 

dříve zajišťovaly odpovídající zisk pro 

všechny účastníky obchodního řetězce. 

V dnešních podmínkách to již nemusí 

plně platit. Není neobvyklé, že centrální 

podnikatel (často v zemi s nízkou sazbou 

daně) dosahuje ztráty a pobočky (často 

v zemích s vyšší sazbou daně) jsou 

s ohledem na zvolený obchodní model 

stále v zisku, ačkoliv celkově skupina 

dosahuje ztráty. Z pohledu skupiny se 

evidentně jedná o nezdravou situaci, 

která by mezi nezávislými subjekty 

zřejmě nebyla dlouhodobě udržitelná.

ohrožená srovnatelnost
Existující politiky převodních cen 

předpokládaly určitou ekonomickou 

situaci a na ni navazující cenové modely. 

Srovnatelnost použité ceny s cenou, 

za kterou by obdobná transakce proběhla 

mezi nezávislými subjekty, podmiňuje 

podle směrnice OECD o převodních 

cenách pro nadnárodní podniky a daňové 

správy pět základních faktorů:

• charakteristické vlastnosti majetku 

nebo služeb,

• funkční analýza,

• smluvní podmínky,

• ekonomické okolnosti,

• podnikatelské strategie.

V současné době se mohou snadno 

všechny faktory určující srovnatelnost 

transakcí změnit. Zaprvé je evidentní, 

že se změnily ekonomické okolnosti, 

zejména úroveň nabídky a poptávky 

na trhu a vzájemné konkurenční 

postavení kupujících a prodávajících. 

„Daňové správy budou 
bezpochyby věnovat zvýšenou 
pozornost tomu, jaké 
převodní ceny firmy používají 
a jaké úpravy v návaznosti 
na současnou situaci provedly.“
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Závěr
Současné ekonomické prostředí přináší do oblasti převodních cen napětí. 
Zároveň ale vytváří i prostor pro zvýšení efektivity celého obchodního řetězce. 
Pro řízení souvisejících daňových rizik je nezbytné, aby společnosti disponovaly 
dostatečnou dokumentací. Musí zejména ověřit a doložit změny ekonomických 
podmínek, analyzovat vzniklé ztráty, podložit použité ceny vhodnou srovnávací 
studií a obhájit provedené úpravy cenové politiky. 

Pro usnadnění orientace v této problematice jsme pro vás připravili krátký 
dotazník „Zdravotní kontrola“ stavu vašich převodních cen 2009, po jehož 
vyplnění můžete získat představu o tom, jak naléhavě vaše společnost 
potřebuje ošetřit rizika převodních cen. V případě vašeho dalšího zájmu můžete 
ve spolupráci s námi získat podrobnější odpovědi na položené otázky.

Marie Konečná
Partner

+420 222 123 625 
mkonecna@kpmg.cz

Daňové poradenství

Lubomír Moučka
Senior Manager

+420 222 123 514 
lmoucka@kpmg.cz

Daňové poradenství

význam dokumentace
Státy vydávají více peněz na podpůrné 
balíčky, avšak příjmy rozpočtů klesají. 
Daňové správy tak bezpochyby budou 
věnovat zvýšenou pozornost tomu, jaké 
převodní ceny firmy používají a jaké 
úpravy v návaznosti na současnou situaci 
provedly. Pravděpodobnost daňové 
kontroly a riziko daňového doměrku 
v oblasti převodních cen tak významně 
stoupají. Pozornosti pracovníků 
finančního úřadu určitě neuniknou 
vykázání ztráty z transakcí se spřízněnou 

stranou nebo úpravy ceny vedoucí 

ke zhoršenému hospodářského výsledku. 

Pokud firmy nebudou mít dokumentaci 

použitých cen a nebudou schopny je 

dostatečně zdůvodnit či jim bude chybět 

analýza příčin vzniku ztrát a provedených 

úprav, značně se tím ztíží jejich obhajoba 

nastalé skutečnosti. 

Z pohledu řízení rizika převodních cen tak 

vzrůstá význam dostatečné dokumentace 

jako nástroje, který prokazuje oprávněnost 

použitých cenových modelů a jejich změn.

Rovněž podnikatelská strategie se může 

pod tlakem okolností značně změnit. 

Může se ukázat, že kvalita nastavení 

smluvních podmínek je nedostatečná. 

Nelze ani vyloučit, že odpovědnost 

za vykonávané funkce a nesená rizika 

se pod tlakem projeví jako neudržitelná. 

Pokud se neprovedou odpovídající 

úpravy reagující na nové podmínky, 

mohou změny způsobit, že cenový 

model bude nefunkční.

Společnost by si proto měla ověřit, zda 

se jedná o zásadní změny, které mají 

podstatný dopad na srovnatelnost. 

V případě, že podstatný dopad 

mají, může změněná tržní situace 

v důsledku vést k dobrovolným 

i vynuceným změnám v použitých 

obchodních modelech. To prakticky 

znamená, že se převodní ceny musí 

nově nastavit.

Metodický postup
Postup jak ověřit platnost existující 

cenové politiky lze shrnout do tří 

základních kroků. 

1) Změnil se obchodní model? 

Odpovíme-li si na tuto otázku kladně, 

znamená to, že se zásadně změnily 

i podmínky, za kterých byla stanovena 

původní cenová politika. Měla by se proto 

vytvořit nová cenová politika.

2) Pokud se obchodní model zachoval, 

ale změnilo se ekonomické prostředí, 

je vhodné ověřit, zda existující cenová 

politika není ve svých předpokladech 

výrazně ovlivněna a zda se neodchýlila 

od skutečnosti. Podstatné ovlivnění by 

ohrozilo porovnatelnost s nezávislými 

transakcemi a znamenalo by to  

nutnost její revize.

3) Jestliže se ekonomické prostředí 

výrazně nezměnilo, lze ověřit možnost, 

zda nastalé situace nevyužít, například 

k tomu, aby se zvýšila provozní 

efektivita skupiny. Pokud ano, je to 

opět důvod zamyslet se nad novou 

cenovou politikou.
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Zaměstnanecké 
benefity.  
Jaké jsou jejich 
daňové dopady?

pro většinu zaměstnavatelů na českém 
trhu již plat zdaleka není jedinou složkou, 
kterou odměňují své zaměstnance. Firmy si 
konkurují a snaží se získat či udržet kvalitní 
pracovní sílu, a proto vedle sjednané mzdy 
poskytují i další peněžní či nepeněžní 
benefity s motivačním charakterem. 
některé z nich se postupem času staly 
téměř standardní součástí celkového 
balíčku odměny, který zaměstnavatelé 
zaměstnancům nabízejí. dalším důvodem, 
proč zaměstnavatelé benefity poskytují, 
je samozřejmě i to, že se snaží maximálně 
využít možných daňových výhod ve srovnání 
s odměňováním ve formě standardní mzdy.

Co a v jakém rozsahu 
se nejčastěji nabízí?
Zaměstnavatelé nabízejí poměrně 
rozsáhlou škálu benefitů. Zároveň se 
rozsah poskytovaných benefitů liší 
v závislosti na pozici zaměstnance 
v organizaci. Ke standardním benefitům, 
které se poskytují všem zaměstnancům 
ve firmě, patří v poslední době stravenky 
či nějaká forma závodního stravování.

Naopak jiné benefity, jako další 
vzdělávání v rámci firmy, zdravotní péče 

(zaměstnanci mohou například využívat 
určité zdravotnické zařízení), služební 
auto, mobilní telefon, přechodné 
ubytování nebo školné pro děti se již 
spíše než plošně poskytují v závislosti 
na dosažené pozici ve společnosti, 
například od vyšších či středních 
manažerských pozic.

Některé firmy zase benefity poskytují 
formou tzv. „cafeterie“. Zaměstnanec 
si v rámci daného okruhu benefitů 
a finančního limitu zvolí pro sebe optimální 
strukturu čerpání nabízených benefitů.
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Rozsah a způsob poskytování 

benefitů většinou vyplývá z vnitřní 

směrnice zaměstnavatele nebo 

z individuální pracovní či podobné 

smlouvy mezi zaměstnavatelem 

a zaměstnancem, případně z dohody 

mezi zaměstnavatelem a odborovou 

organizací v kolektivní smlouvě. 

daňové zacházení 
s benefity
Situace v oblasti benefitů není 

jednoduchá a nelze obecně říct, že by 

se ke všem benefitům přistupovalo 

z hlediska zákona o dani z příjmů 

stejně. Zaměstnavatel proto musí vždy 

vědět, co je třeba s benefitem udělat 

z pohledu daně z příjmů, a také jaké má 

poskytnutí benefitu dopady z hlediska 

sociálního a zdravotního pojištění. 

Pro posouzení dopadů konkrétního 

benefitu je třeba znát odpověď 

na následující otázky: 

• Jak se bude zacházet s benefitem 

u zaměstnavatele? Je, či není to 

daňově uznatelný náklad?

• Jak se bude zacházet s benefitem 

u zaměstnance? Jde, či nejde 

o zdanitelný příjem?

• Je třeba odvést z hodnoty  

benefitu pojistné na sociální 

a zdravotní pojištění? 

Ideální benefit je samozřejmě takový, 

který je daňově uznatelným nákladem pro 

zaměstnavatele a zároveň představuje 

pro zaměstnance od daně osvobozený 

příjem, který tak nepodléhá ani odvodům 

na sociální a zdravotní pojištění. Takových 

benefitů není mnoho, ale při splnění 

podmínek předepsaných zákonem 

a při pečlivém ošetření na straně 

zaměstnavatele se jich pár najít dá.

výhodné benefity
Náklady na vzdělávání zaměstnanců 
patří jednoznačně mezi plnění, které 
je možné při splnění podmínek zákona 
o daních z příjmů považovat za daňově 
uznatelný náklad u zaměstnavatele. 

Zároveň se jedná o osvobozený příjem 

u zaměstnance, který tím pádem 

nepodléhá ani odvodům na sociální 

a zdravotní pojištění. Jednou ze 

základních podmínek, kterou je třeba 

splnit, je, že poskytované vzdělávání 

musí souviset s předmětem  

činnosti zaměstnavatele.

Obdobné zacházení je možné aplikovat 

v případě, že zaměstnavatel poskytuje 

pitnou vodu na pracovišti nebo kapesné při 

pracovních cestách podle zákoníku práce.

Daňově optimální režim může 

představovat i benefit, kdy 

zaměstnavatel přispívá na penzijní 

připojištění se státním příspěvkem 

či na soukromé životní pojištění 

zaměstnance. Příspěvek do limitu 

stanoveného zákonem je osvobozeným 

příjmem pro zaměstnance, který tak 

zároveň nepodléhá odvodům na sociální 

a zdravotní pojištění. Zároveň může být 

neomezená výše příspěvku při splnění 

určitých podmínek pro zaměstnavatele 

daňově uznatelným nákladem.

Alespoň částečně tento režim platí 

i v případě poskytování stravenek či 

jiné formy závodního stravování. Zde 

je třeba ale počítat s tím, že daňovou 

uznatelnost u zaměstnavatele do určité 

míry limituje zákon o daních z příjmů. 

Na straně zaměstnance může být 

poskytování stravenek či závodního 

stravování stejně výhodné jako 

v případě výše uvedených plnění. To 

znamená, že může být osvobozené  

jak od daně z příjmů, tak od  

odvodů na pojištění.

další plnění a jejich 
daňové dopady
K téměř standardním benefitům pro 

manažery patří bezesporu mobilní telefon 

a služební automobil používaný pro 

služební i soukromé účely. Jsou-li tato 

plnění zároveň používána i pro soukromé 

účely, vyžadují přidanění hodnoty 

benefitu na straně zaměstnance. 

K tomu přistupuje i povinnost odvést 

„Ideální benefit je 
samozřejmě takový, 
který je daňově 
uznatelným nákladem 
pro zaměstnavatele 
a zároveň představuje 
pro zaměstnance 
od daně osvobozený 
příjem, který tak 
nepodléhá ani 
odvodům na sociální 
a zdravotní pojištění.“
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Závěr
Zaměstnanecké benefity jsou nedílnou součástí odměňování zaměstnanců, 
a představují proto významnou část nákladů zaměstnavatelů. Mělo by tak být 
v jejich nejlepším zájmu, aby si rozsah a způsob poskytování benefitů nastavili 
do daňově optimálního režimu. V současné finanční situaci by proto každá firma 
při hledání možných úspor měla provést prověrku zaměstnaneckých benefitů 
tak, aby jejich poskytování bylo daňově nejúspornější. Jako vaši daňoví poradci 
vám rádi v této poměrně široké a ne zcela jednoduché oblasti pomůžeme. 

Iva Krákorová
Manager

+420 222 123 837 
ikrakorova@kpmg.cz

Daňové poradenství

Jana Bartyzalová
Partner

+420 222 123 562 
jbartyzalova@kpmg.cz

Daňové poradenství

příspěvky na sociální a zdravotní pojištění. 
Pozitivní zprávou je, že náklady spojené 
s poskytnutím takových benefitů mohou 
při splnění určitých podmínek zůstat 
v daňových nákladech zaměstnavatele. 
Tato plnění tedy patří do skupiny 
benefitů, které jsou sice daňovým 
nákladem, nicméně je třeba je přidanit 
zaměstnanci a odvést pojištění. 

Na druhou stranu existuje i skupina 
benefitů, které naopak nejsou daňově 
uznatelné na straně zaměstnavatele, 
ale jsou osvobozené od daně 
u zaměstnance a také od odvodů 
na pojištění. Při splnění podmínek 
zákona k takovým benefitům patří 
například poskytnutí možnosti užívat 
rekreační, zdravotnická, vzdělávací, 
předškolní, tělovýchovná a sportovní 

zařízení. Zákon v podstatě u této 
skupiny plnění říká, že pokud budou 
poskytnuta v nepeněžní formě, 
bude se jednat o nedaňový náklad 
zaměstnavatele, a tím o osvobozený 
příjem u zaměstnance. V takovém 
případě není nutné platit ani pojištění.
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Anketa
Zeptali jsme se našich partnerů a manažerů  
na aktuální otázky a problémy v daňové oblasti.
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Investiční pobídky

Jan Linhart
Partner
Daňové poradenství

Jaké změny zaznamenala oblast 
investičních pobídek?
Možná to bude znít paradoxně, avšak 
největším legislativním přínosem pro 
investory byla skutečnost, že se žádná 
zásadní změna neuskutečnila. Na jaře 
měla totiž Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR zahájit projednávání 
novely zákona o investičních 
pobídkách. Ta měla zrušit pobídky 
pro zpracovatelský průmysl a místo 
nich zavést obdobný typ podpory 
pro technologická centra a centra 
strategických služeb.

Podpora pro takové projekty by  
však měla být přínosem. V čem  
byl tedy problém?
Podpora pro tento typ aktivit měla 
být založena, stejně jako u stávajících 
investičních pobídek, na poskytování 
slevy na dani z příjmů právnických 
osob. Projekty z oblasti strategických 
služeb a technologická centra však 
v naprosté většině případů generují 
pouze velmi malé zisky. Výsledná 
výhoda by proto byla tak nízká, že 
by žádného investora nemotivovala 
k umístění svého projektu v České 
republice. Principem poskytování 
investičních pobídek by právě měla být 
ta „pobídka“, tedy motivace investora 
umístit svou investici k nám. 

Jsou nějaké náznaky, jak se bude 
„pobídková“ legislativa dále vyvíjet?
V současné době spíše vyčkáváme 
na povolební situaci. Do záměrů 
budoucí vlády nepochybně promluví 

stále se prohlubující krize a rostoucí 

nezaměstnanost. Bude nutné se 

poohlížet po dalších investicích. 

Nezapomeňme, že předchozí novela 

byla zpracována ještě před začátkem 

ekonomické krize. V České republice 

byla historicky nejnižší nezaměstnanost 

a firmy měly problém najít zaměstnance. 

Nyní je situace zcela opačná.

Co tedy radíte investorům?

Každý investor, včetně již existujících 

firem, by měl zvážit, zda v budoucnu 

plánuje nějaké investice do rozšíření 

kapacit. Investiční plány jsme připraveni 

nezávazně prodiskutovat a posoudit, 

zda je možné podporu získat. 

V době krize ale moc investic není...

To je pravda. Žádosti ale mohou 

zahrnovat i budoucí předpokládané 

investice. Pokles zisků v současnosti 

může pro budoucí čerpání pobídek 

znamenat velkou výhodu. Investiční 

pobídky se totiž poskytují na přírůstek 

daňové povinnosti. 

Zákon o tržní síle

Michaela Thelenová
Senior Manager
Daňové poradenství

Legislativním procesem prochází 

v letošním roce Zákon o významné tržní 

síle a jejím zneužití. Podle předkladatelů 

má posílit ochranu hospodářské soutěže 

v případě, kdy soutěžitel disponuje 

významnou tržní sílou a zneužívá 

jí. Kontroverzní zákon v červenci 

projednával Senát a podle očekávání 

jej nezamítl, ale vrátil Poslanecké 

sněmovně k novému projednání.

Významnou tržní sílu zákon definuje jako 
postavení odběratele vůči dodavateli, 
kdy se v důsledku situace na trhu stává 
dodavatel závislým na odběrateli, který si 
pak může vynutit jednostranně výhodné 
obchodní podmínky. Není-li prokázán 
opak, významnou tržní sílu má odběratel, 
jehož čistý obrat přesáhne pět miliard Kč. 

Co návrh zákona přináší? 
Zakazuje zneužití významné tržní síly 
a přímo uvádí příklady pravidel, jejichž 
porušování chápe jako zneužití. Jedná 
se například o povinnou fakturaci včetně 
vybraných náležitostí faktur. Zákon 
stanoví rozsah všeobecných obchodních 
podmínek s uvedením maximální platební 
lhůty 30 dnů od převzetí zboží. Navrhuje 
se, aby zveřejnění informace o lhůtách 
splatnosti bylo pro auditované společnosti 
povinné. Dále zákon stanoví nad rámec 
obchodního, respektive občanského 
zákoníku povinnost uzavírat obchodní 
smlouvy písemně. Odběratel nebude 
moci prodávat (či oznámit prodej) zboží 
za cenu nižší, než byla jeho skutečná 
nákupní cena. Výjimka z tohoto pravidla 
by měla být umožněna pouze u zboží 
s výrazným sezónním charakterem 
a u zboží krátkodobé spotřeby. 

Zakazuje zákon přímo nějaké praktiky? 
V dodavatelsko-odběratelských 
vztazích je to například získání platby, 
která neodpovídá žádné skutečně 
poskytnuté službě nebo je zjevně 
nepřiměřená ve vztahu k hodnotě 
poskytnuté služby jako například 
financování obnovy obchodů, provoz 
zalistovacích či nákupních ústředí.

Jaké navrhuje zákon sankce? 
Ze zneužití významné tržní síly navrhuje 
pokuty až do výše deseti milionů Kč 
nebo deseti procent dosaženého 
čistého obratu.

Může mít navrhovaný zákon nějaké 
negativní důsledky? 
Ano, především na liberální fungování trhu 
a ceny potravin. V konečném důsledku 
se může obrátit i proti malým a středním 
výrobcům a zpracovatelům (dodavatelům). 
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Lze očekávat, že si obchodní řetězce 
budou raději vybírat zahraniční dodavatele, 
aby se vyhnuly dopadu navrhované právní 
normy. Schválení zákona v této podobě 
by znamenalo prolomení smluvní volnosti 
v procesu cenotvorby a sjednávání 
obchodních podmínek. Nabízí se tedy 
otázka, zda by nestačilo, aby se efektivně 
využíval již platný zákon o ochraně 
veřejné soutěže.

diskriminace 
zahraničních investorů

Eva Doyle
Partner
Daňové poradenství

Zachází se se zahraničními investory 
stejně jako s českými?
Ve srovnání s českými investory 
uplatňuje v mnoha ohledech místní 
legislativa vůči zahraničním investorům 
rozdílný a často méně příznivý režim. 
Jako příklad lze uvést omezení práva 
nabývat v České republice nemovitosti 
nebo nárokovat určité daňové výhody. 
Většinu zahraničních investorů však chrání 
mezinárodní smlouvy, například Smlouva 
o ES, smlouva o zamezení dvojího 
zdanění či smlouvy o ochraně investic.

K jakým problémům dochází 
v daňové oblasti?
Daňová legislativa tradičně 
rozlišuje mezi daňovými residenty 
a neresidenty a mnohdy umožňuje 
uplatňovat v daňových otázkách 
rozdílné zacházení. Toto rozdílné 
zacházení není opodstatněné, pokud 
jsou osoby v obou kategoriích 
v objektivně srovnatelném postavení. 
Za předpokladu, že se méně výhodný 
režim zpravidla dotkne neresidentů, 

lze v této souvislosti mluvit o nepřímé 
diskriminaci. V rámci EU/EHP jsou 
diskriminace státních příslušníků 
ostatních členských států a jakákoli 
omezení základních svobod EU 
ve většině případů zakázány. To se týká 
rovněž daňové oblasti.

Dochází ke zlepšení situace?
Od vstupu České republiky do EU byla 
zjištěna řada případů daňové diskriminace 
vyplývající z domácích daňových 
předpisů. Mnoho z nich jako například 
diskriminační přístup k penzijním 
fondům, srážkovou daň z příjmu 
neresidentů pocházejícího z ČR bez 
možnosti uplatnění souvisejících nákladů 
a reklasifikaci daňově neuznatelných 
úroků na dividendy se podařilo odstranit, 
avšak žádná z těchto změn nemá 
retroaktivní účinek počínaje datem 
vstupu ČR do EU.

Jak je možné se bránit?
Plátci daně ze zemí EU/EHP, kteří byli 
v České republice v posledních třech 
letech postiženi některým z výše 
uvedených diskriminačních režimů, 
by měli zvážit podání žádosti o vrácení 
peněžních prostředků v souladu se 
Smlouvou o ES. Stížnosti lze podávat 
rovněž přímo Evropské komisi.

daňový řád 

Eugen Oehm
Senior Manager
Daňové poradenství

Dne 11. srpna 2009 podepsal prezident 
ČR zákon, kterým se uvádí v život nový 
Daňový řád, tj. norma upravující samotný 
proces výběru daní a poplatků. Daňový 
řád nahradí dnešní Zákon o správě 

daní a poplatků z roku 1992, který se 
v průběhu posledních sedmnácti let 
celkem osmapadesátkrát novelizoval. 
Nový Daňový řád nabude účinnosti  
1. ledna 2011. V tomto mezidobí lze 
počítat ještě s dalšími úpravami, kterými 
by se měl nový zákon „doladit“. 

Jaké jsou nejdůležitější změny, které 
Daňový řád přináší? 
Zavádí se nová terminologie, zejména 
pak termíny „řádné daňové tvrzení“ či 
„dodatečné daňové tvrzení“, které se 
stanou sjednocujícími pojmy pro daňové 
přiznání, hlášení nebo vyúčtování. 

Řád požaduje výslovnou akceptaci plné 
moci ze strany zmocnitele (daňového 
poradce, advokáta). Plná moc je účinná 
vůči správci daně jen tehdy, pokud je 
bez vad. Případné opravy a doplňování 
tak mohou způsobit „zpožďování“ této 
účinnosti, a tím i možné sankce. 

U ochranného prostředku proti nečinnosti 
správce daně je zkrácena obecná lhůta 
z šesti na tři měsíce, po jejím uplynutí je 
možné proti nečinnosti brojit. 

Nově je upraveno doručování, kde 
se předpokládá primárně doručování 
přímo při jednání nebo jiném úkonu 
či elektronicky. Ostatní způsoby se 
považují až za náhradní způsob doručení.  

Jak novela upravuje provádění 
daňových kontrol? 
Předpokládá provádění dílčích 
kontrol s tím, že tyto kontroly bude 
možné za jednotlivá období provádět 
i opakovaně s jinak vymezeným 
rozsahem. Při závěrečném projednání 
zprávy o kontrole pak bude omezeno 
právo daňového subjektu uplatnit své 
námitky a vyjádření. Nezmění-li se 
na jejich základě výsledky kontroly, 
nebude daňový subjekt oprávněn 
navrhovat další doplnění. 

Jaké další změny můžeme očekávat? 
Zužují se opravné prostředky 
dosažitelné pro daňový subjekt. 
Řádným opravným prostředkem 



3332 Horizonty říjen 2009 říjen 2009 Horizonty

téma tohoto vydání – Daňové poradenství téma tohoto vydání – Daňové poradenství



3534 Horizonty říjen 2009 říjen 2009 Horizonty

téma tohoto vydání – Daňové poradenství téma tohoto vydání – Daňové poradenství



zůstává odvolání a mimořádným 

obnova řízení. Přezkoumání rozhodnutí 

může navrhovat pouze správce daně, 

a to z úřední povinnosti jakožto tzv. 

dozorčí prostředek. 

Daňový řád v současném znění 

omezuje možnost podání dodatečného 

přiznání ve prospěch poplatníka pouze 

na případy, kdy vyšly najevo nové 

skutečnosti nebo důkazy.

Daň bude řádně zaplacena až dnem 

připsání prostředků na účet poplatníka, 

nikoliv ke dni odepsání z jeho účtu. 

Na druhou stranu se posouvá 

počátek sankce za pozdní platbu (úrok 

z prodlení), jež se bude počítat až 

od pátého pracovního dne po  

splatnosti daně. 

Zcela nově dává Daňový řád správci 

daně možnost podat návrh na zrušení 

společnosti, pokud je nečinná déle 

než tři roky. Komplexně jsou upraveny 

vztah k insolvenčnímu řízení  

a oblast exekuce. 

nízká kapitalizace  
– návrat ke kořenům

Karel Engliš
Senior Manager
Daňové poradenství

Odborná veřejnost po mnoho měsíců 

sledovala, jak se vyvíjely diskuze 

o daňové uznatelnosti, respektive 

neuznatelnosti úroků z úvěrů a půjček. 

Nakonec v březnu 2009, doslova 

v hodině dvanácté, Ministerstvo financí 

ČR vyslyšelo volání firem a odborníků 

a vrátilo pravidla tzv. nízké kapitalizace 

zpět do podoby, která s určitými 
odchylkami platila již dříve.

Můžete velmi stručně popsat, co 
znamená nízká kapitalizace?
Pravidla tzv. nízké kapitalizace jsou 
daňovým nástrojem, který zná většina 
daňových zákonů evropských států. 
Jejich cílem je motivovat investory, 
aby financovali rozvoj podnikání 
prostřednictvím kapitálu. Pokud se 
totiž podnikání financuje dluhem, firmy 
jsou nejen méně stabilní, ale zároveň 
také platí méně na daních. Proč? Úrok 
z úvěru představuje náklad, který snižuje 
základ daně, a tím i daň. Zákon se 
tedy snaží znevýhodňovat financování 
dluhem a tak omezuje daňovou 
uznatelnost úroků. 

V čem spočívalo zpřísnění pravidel 
nízké kapitalizace v roce 2008?
Zákon o daních z příjmů, který byl 
přijat v rámci reformy veřejných 
financí, rozšířil okruh úvěrů, spadajících 
do výpočtu nízké kapitalizace, i o úvěry 
poskytnuté od nespřízněných osob, 
tj. od jakékoliv banky na trhu. Kromě 
toho stanovil absolutní limit úrokových 
nákladů a další uměle zvolená kritéria, 
o jejichž výkladu a praktické aplikaci se 
řadu měsíců vedla odborná diskuze.

Koho by přísná pravidla nízké 
kapitalizace bolela nejvíc?
Přísná pravidla nízké kapitalizace platila 
více než jeden rok, a proto se jejich 
negativní důsledky ukázaly rychle. 
Nejvíce byly postiženy kapitálově 
slabší nebo začínající firmy a hlavně 
firmy, jejichž podnikání je založeno 
právě na financování dluhem, například 
developerské firmy, firmy poskytující 
finanční leasing apod.

Kromě „návratu“ k minulosti, přinesla 
změna pravidel nízké kapitalizace 
v roce 2009 nějaké další změny?
Ano, některé interpretace se vyjasnily, 
některé definice zpřesnily. Nově se 
nízká kapitalizace dotýká tzv. back 
to back struktur a úroků z úvěru, 
kde splatnost úroku závisí na zisku 

dlužníka. Naopak úvěr od nespřízněné 

banky zajištěné garancí poskytnutou 

například od mateřské firmy nebo úroky 

z podřízeného dluhu se do testu nízké 

kapitalizace nezahrnují. Důležité také 

je, že se kromě úroků z úvěrů pravidla 

rozšiřují i o finanční náklady.

Od kdy nová pravidla platí?

Nová pravidla je možné použít retroaktivně 

již pro zdaňovací období 2008.

Fondy kvalifikovaných 
investorů

Radek Halíček
Partner
Daňové poradenství

V poslední době se často hovoří 
o fondech kvalifikovaných investorů. 
O jaké fondy se vlastně jedná?
Jsou to speciální fondy určené pro 
specifický okruh investorů. Vzhledem 
k nižší míře regulace nepodléhají 
omezením, která jsou typická u fondů 
pro veřejnost. Týká se to zejména 
okruhu aktiv, do kterých mohou 
tyto fondy investovat, úrovně jejich 
diverzifikace, povinností v oblasti 
likvidity apod.

Fondy kvalifikovaných investorů 
zažívají v poslední době velký 
rozmach, zejména v oblasti investic 
do nemovitostí, a to jak pro svou 
dlouhodobou držbu a pronájem, tak 
i pro development. Některé fondy se 
připravují pro investice do zvláštních 
portfolií cenných papírů, derivátů 
či pohledávek. Objevují se i úvahy 
o použití těchto fondů pro financování 
veřejné infrastruktury.
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V čem spočívají výhody těchto fondů?
Nižší míra regulace těchto fondů 
dovoluje, aby se použily k účelům, které 
by u standardních fondů pro veřejnost 

nebyly možné. Využití fondové struktury 

pro investici namísto prosté projektové 

společnosti (SPV) pak přináší investorům 

zásadní výhodu v oblasti zdanění.

Zisky fondů – včetně fondů kvalifikovaných 

investorů – se zdaňují pouze pětiprocentní 

daní z příjmů právnických osob, nikoliv 

standardní, 20procentní sazbou. 

V současnosti se uvažuje o dalším snížení 

sazby daně pro fondy až na možnou 

úroveň jednoho procenta. 

Navíc platí, že dividenda vyplácená 

investičním fondem je za splnění 

určitých podmínek osvobozena od daně 

z příjmů, tzn. výnos investora v takovém 

případě vůbec nepodléhá zdanění. 

U fyzických osob je pak možné využít 

osvobození kapitálových zisků od daně.

Došlo v nedávné době k nějakým 

změnám v oblasti fondů 

kvalifikovaných investorů?

Za nejvýznamnější změnu v této oblasti 

považuji novelu zákona o kolektivním 

investování, která nabyla účinnosti 

1. srpna 2009. Novela významným 

způsobem dále uvolňuje regulaci 

těchto fondů. Tím se ještě více rozšiřují 

možnosti jejich využití při investování 

do nemovitostí a také se snižují některé 

náklady související s jejich založením 

a provozem.

Jaké konkrétní změny tato  

novela přináší?

Novela přináší řadu pozitivních změn, 

z nichž vybírám pouze ty nejdůležitější:

• Nově jsou povoleny nepeněžité 

vklady do investičního fondu 

kvalifikovaných investorů. Z daňového 

hlediska právě nepeněžité vklady 

představují efektivní možnost jak 

přesunout stávající nemovitosti 

do fondu bez zatížení daní z převodu 

nemovitostí a daní z příjmu.

• Novela umožňuje fúze investičních 

fondů s jinými společnostmi, pokud 

při nich fond nezanikne. Tato změna 

umožní používat standardní akviziční 

mechanismy, především nákup 

existující nemovitostní společnosti 

a její sloučení do fondu.

• Investiční fond kvalifikovaných 

investorů lze, oproti dosavadnímu 

omezení na 10 let, nově založit 

na dobu neurčitou. Tuto změnu uvítají 

především dlouhodobí investoři. 

A co budou takové změny  

znamenat v praxi?

Změny již způsobily dramatické zvýšení 

zájmu o využití fondů kvalifikovaných 

investorů. Zejména investoři 

do nemovitostí, pro které představoval 

přeprodej stávajících nemovitostí 

do fondu náklad ve formě daně 

z převodu nemovitostí a daně z příjmu, 

a tedy často v podstatě nemožnost 

přeprodej provést, oceňují nově 

zavedenou možnost nepeněžitého 

vkladu nemovitostí do fondu, který 

žádným daňovým zatížením netrpí.

Očekávám, že této příležitosti se chopí 

i mnohé finanční instituce a další velké 

podnikatelské skupiny, které vlastní 

portfolio nemovitostí. Tím, že vyčlení 

toto portfolio do vlastního fondu 

a zpětně si jej pronajmou, získají velmi 

zajímavé daňové výhody spočívající 

v rozdílu mezi sníženou sazbou 

daně fondů a odpočtem nájemného 

u této instituce na úrovni plné sazby 

daně z příjmů. Stejně tak je možné 

dosáhnout obdobných pozitivních 

efektů rozdílu daňových sazeb například 

u fondů určených k financování  

v rámci skupiny. 

Zejména v dnešní době je to tak 

další důvod proč uvažovat o fondech 

kvalifikovaných investorů jako 

o zajímavé příležitosti ke strukturování 

nových investic i optimalizaci již 

existujících aktiv. 

novela obchodního 
zákoníku přinesla 
jen část slibovaných 
zjednodušení

Václav Baňka
Partner
Daňové poradenství

V červenci 2009 byl vyhlášením 

ve Sbírce zákonů zakončen více než 

patnáctiměsíční proces schvalování 

novely obchodního zákoníku. 

Co bylo cílem novely? 

Měla promítnout novelizaci v evropské 

legislativě a revidovat ustanovení, která 

dlouhodobě činí výkladové potíže, 

komplikují a prodražují podnikání 

a snižují konkurenceschopnost českých 

společností. Podle důvodové zprávy 

se mělo jednat především o zúžení 

a přesnější vymezení transakcí, při 

kterých se převádí majetek. 

Prošla novela během projednávání 

nějakými změnami? 

Bohužel v průběhu projednávání byly 

v rozporu s deklarovaným cílem novely 

na základě pozměňovacího návrhu 

jednoho poslance z novely vypuštěny 

navržené novelizace některých 

problematických pasáží obchodního 

zákoníku. 

Novela tak alespoň z obchodního 

zákoníku vypouští paragraf 178 odst. 

3, který obsahuje široce koncipované 

a nejasné pravidlo, podle něhož jsou 

neplatné všechny smlouvy, jejichž 

účelem je zvýhodnění jakéhokoli 

akcionáře na úkor společnosti nebo 

jiných akcionářů.
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Novela také ruší povinnost 
vyhotovovat při zvyšování základního 
kapitálu znalecký posudek znalcem 
jmenovaným soudem.
Ano, ale pouze pokud byla hodnota 
nepeněžitého vkladu zjištěna jiným 
transparentním způsobem – trhem, 
z účetnictví nebo obecně uznávaným 
nezávislým odborníkem. Tento 
zjednodušený postup při ocenění se 
však použije pouze, rozhodne-li tak 
statutární orgán společnosti, do níž se 
majetek vkládá. Posudek od znalce 
jmenovaného soudem mohou 
požadovat společník či společníci 
(akcionář nebo akcionáři), jejichž 
vklady v době rozhodování valné 
hromady o zvýšení základního kapitálu 
dosahovaly alespoň pěti procent 
na základním kapitálu. 

Jaké jsou další novinky,  
které novela přináší?
Společnosti s ručením omezeným 
a akciové společnosti mohou poskytovat 
úvěry, půjčky a zálohy na pořízení svých 
podílů nebo akcií (tzv. finanční asistence), 
a to za podmínek stanovených 
zákonem. Ty jsou poměrně přísné 
a nelze očekávat, že by ustanovení 
nahradilo dosud využívané postupy pro 
přenesení akvizičního dluhu na pořízenou 
společnost (viz článek Martina Houska 
a Lubomíra Moučky v předchozím vydání 
časopisu Horizonty)1. Odpovědnost 
za poskytnutí finanční asistence nese 
statutární orgán, který ji poskytl. 

Novelizováno bylo také ustanovení §19c 
občanského zákoníku, které upravuje 
pravidlo pro umístění sídla společnosti. 
Po novele již nebude třeba, aby sídlem 
společnosti bylo místo, kde je umístěna 
její správa a kde se může veřejnost 
s právnickou osobou stýkat. O této 
změně se často diskutuje v souvislosti 
s tím, jak se podnikatelé snaží převádět 
sídla svých společností do Prahy, kde 
je podstatně menší pravděpodobnost 
daňové kontroly. Finanční právo stále 
může delegovat místní příslušnost 
na finanční úřad, v jehož působnosti se 
vykonává skutečná činnost. 
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1 Martin Houska, Lubomír Moučka, Financování restrukturalizací: jak 
dosáhnout daňové uznatelnosti, Horizonty červenec 2009, s. 16–21.  
http://www.kpmg.cz/czech/images/but/0906_Horizonty.pdf
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transferová 
dokumentácia 
na slovensku

Tomáš Ciran
Partner
Daňové poradenství

Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky vydalo vo Finančnom 

spravodajcovi 1/2009 Usmernenie 

č.MF/8288/2009-72, ktoré určuje obsah 

dokumentácie o metóde ocenenia 

používanej zahraničnými závislými 

osobami (ďalej len „usmernenie“). 

Niektoré okolité štáty majú 

povinnosť viesť transferovú 

dokumentáciu zakotvenú v ich 

daňových legislatívach už dávnejšie. 

Odkedy majú daňové subjekty 

na Slovensku povinnosť viesť 

transferovú dokumentáciu?

Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu 

v rozsahu podľa usmernenia Ministerstva 

Financií SR majú daňové subjekty 

za zdaňovacie obdobia začínajúce po  

31. decembri 2008. 

Uvedené však neznamená, že transakcie 

so spriaznenými osobami uskutočnené 

v zdaňovacích obdobiach, ktoré začali pred 

týmto dátumom, nemusia byť podložené 

transferovou dokumentáciou. Daňové 

subjekty aj v minulosti podrobovali 

transakcie so spriaznenými osobami 

dôkladnej kontrole, pričom neboli 

stanovené jasné pravidlá, aké dokumenty 

musí daňový subjekt pri daňovej kontrole 

v súvislosti s transferovým oceňovaním 

predkladať. Požiadavky daňových úradov 

boli v tejto veci rôzne. Až po publikovaní 

usmernenia sa pravidlá na vedenie 

transferovej dokumentácie zosúladili.

Kto musí viesť transferovú 
dokumentáciu?
Transferová dokumentácia musí byť 
vedená daňovníkmi, ktorí spadajú pod 
definíciu zahraničných závislých osôb. 
Zahraničná závislá osoba je na účely 
usmernenia definovaná vo všeobecnosti 
ako tuzemská fyzická osoba alebo 
právnická osoba vzájomne prepojená so 
zahraničnou fyzickou alebo právnickou 
osobou. Definícia zahraničných závislých 
osôb pokrýva aj vzťah medzi tuzemským 
daňovým rezidentom a jeho stálymi 
prevádzkarňami v zahraničí, ako aj 
vzťah medzi zahraničným daňovým 
rezidentom a jeho stálou prevádzkarňou 
na Slovensku.

Aké kritériá musí spĺňať transferová 
dokumentácia?
Podľa usmernenia by účelom 
transferovej dokumentácie malo byť 
zdokumentovanie procesu ocenenia 
vzájomných obchodných vzťahov 
daňovníka vrátane cien za poskytnuté 
služby, pôžičky a úvery, ktoré sa 
v usmernení definujú ako kontrolované 
transakcie a iné skutočnosti, ktoré majú 
vplyv na oceňovanie týchto transakcií. 
Z transferovej dokumentácie má byť 
zrejmé, že pri oceňovaní kontrolovaných 
transakcií bol dodržaný princíp 
nezávislého vzťahu. 

Usmernenie vydané k transferovej 
dokumentácii obsahuje dve 
možnosti – viesť dokumentáciu 
v plnom rozsahu alebo zjednodušenú 
dokumentáciu. Aký je medzi týmito 
možnosťami rozdiel?
Zahraničná závislá osoba, ktorá 
má povinnosť vykazovať výsledok 
hospodárenia podľa medzinárodných 
účtovných štandardov, je povinná 
viesť za príslušné zdaňovacie obdobie 
transferovú dokumentáciu v plnom 
rozsahu. Dokumentácia v plnom rozsahu 
zahŕňa informácie týkajúce sa spoločne 
celej skupiny závislých osôb (všeobecná 
dokumentácia – master file) a konkrétneho 
daňovníka (špecifická dokumentácia).

Zahraničná závislá osoba, ktorá nie je 
povinná zostavovať účtovnú závierku 

podľa medzinárodných účtovných 
štandardov, vedie zjednodušenú 
transferovú dokumentáciu.

Transferová dokumentácia sa  
v oboch prípadoch musí viesť v prípade 
kontrolovaných transakcií  
významného charakteru. 

Je možné viesť transferovú 
dokumentáciu v inom ako slovenskom 
jazyku, napríklad v angličtine?
Transferová dokumentácia musí 
byť predložená daňovému úradu 
v slovenskom jazyku, pričom vedenie 
dokumentácie v inom jazyku je možné 
len na základe povolenia príslušného 
daňového úradu. 

V akej lehote musí byť transferová 
dokumentácia pripravená?
Daňová legislatíva na Slovensku 
nestanovuje špecifickú lehotu, v ktorej musí 
byť transferová dokumentácia pripravená. 
Ustanovuje však, že pri daňovej kontrole 
zameranej na transferové oceňovanie je 
daňovník povinný predložiť daňovému 
úradu transferovú dokumentáciu do 60 
dní od doručenia výzvy daňovníkovi. 
Preto odporúčame začať s prípravou 
transferovej dokumentácie čo najskôr, a to 
predovšetkým v prípade povinnosti viesť 
transferovú dokumentáciu v plnom rozsahu.

Daňovník transferovú dokumentáciu 
predkladá daňovému úradu aj vtedy, ak 
žiada o odsúhlasenie metódy ocenenia 
a za účelom procedúry vzájomných dohôd 
na základe zmlúv o zamedzení dvojitého 
zdanenia alebo Dohovoru EÚ o zamedzení 
dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou 
zisku združených podnikov. 

Podlieha nedodržanie povinnosti viesť 
transferovú dokumentáciu pokute?
Áno, nedodržanie povinnosti viesť 
transferovú dokumentáciu môže viesť 
k pokute vymeranej daňovým úradom 
až do výšky 33 194 EUR, pričom táto 
pokuta môže byť vyrubená aj opakovane.
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Převodní 

ceny

Vyplatí se, 
abyste byli 
připraveni

Domníváme se, že je třeba 
být připraven, ať prší nebo 
svítí slunce. Snažíme se 
hledat a nacházet stále lepší 
postupy, jak se vypořádat 
s komplexní problematikou 
převodních cen – jejími 
jemnými finančními 
nuancemi, měnícími se 
předpisy a odlišnými přístupy 
jednotlivých jurisdikcí. 

Členové našeho týmu  
v KPMG Česká republika mají 
nejen rozsáhlé zkušenosti, ale 
i detailní znalost mezinárodních 
daňových otázek. V rámci 
celosvětové sítě členských 
společností KPMG pracuje 
více než 1000 odborníků,  
kteří mají globální rozhled 
a znalosti. Ty jim pomáhají,  
aby svým klientům  
poskytovali praktické 

poradenství v oblasti 
převodních cen. Vašemu 
podnikání mohou přinést 
reálnou a dlouhodobou 
hodnotu – dnes, zítra 
i do budoucna. 

Pro více informací 
nás kontaktujte na 
mkonecna@kpmg.cz



Budete-li mít zájem dozvědět se více informací o jednotlivých 
službách, obraťte se prosím na uvedené odborníky nebo na naši 
webovou stránku: www.kpmg.cz.
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