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1. Trestný čin „Příprava 
krácení daně“

Počínaje  červencem  tohoto
roku je znovu trestný činem
i příprava krácení daně. 

Příprava  krácení  daně  byla
trestná  do  roku  2009,  kdy
vstoupil  v  platnost  stávající
trestní  zákoník.  Nyní  se  do
zákona vrací,  dle  důvodové
zprávy  zejména  kvůli
potírání  takzvaných
karuselových  obchodů  (při
nichž  dochází  ke  krácení
daně  z přidané  hodnoty  či
daně spotřební) se sankcí až
desetiletého  vězení.  Vládní
návrh zákona prošel oběma
komorami  parlamentu  a
9.5.2016  jej  podepsal
prezident  republiky.
Ustanovení  § 240 trestního
zákoníku,  které  upravuje
zkrácení  daně,  poplatku  a
podobné povinné platby tak
bylo  doplněno  o  čtvrtý
odstavec,  který  uvádí,  že
příprava je trestná. 

Existující  judikatura  v
minulosti  definovala  pojem
příprava  krácení  daně  jako
obstarávání si podkladů pro
nesprávné  daňové  tvrzení
podávané  za  konkrétní
zdaňovací  období
s úmyslem  ve  větším

rozsahu  zkrátit  daň.
Otázkou  samozřejmě
zůstává, zda nová judikatura
platnost  této  interpretace
potvrdí. 

Podle  kritiků,  ke  kterým
patří  Svaz  průmyslu  a
dopravy  ČR,  tak  úprava
může vést ke zneužívání a k
likvidaci podnikatelů. Obavy
svazu  sdílí  také  opozice.  "I
osvobozující  rozsudek,
kterých bude většina,  bude
podnikateli  málo  platný,
pokud  během  trestního
stíhání přijde o značnou část
klientely,"  varoval  poslanec
Martin  Plíšek  z  TOP  09.
Podle ODS přinese předloha
kriminalizaci  velké  části
národa. Předkladatel návrhu
novely,  ministr
spravedlnosti  Robert
Pelikán  (ANO)  však  s
výtkami  nesouhlasí.  Zákon
dle  něj  hovoří  pouze  o
úmyslném  plánování
daňových  povinností.  Podle
ministra  jde  hlavně  o
účelnost  boje  proti
daňovým  podvodům.
"Nejsme  schopni  účelně
stíhat karuselové podvody a
padělané  doklady,  pokud
nejsme  schopni  stíhat  již
jejich  přípravu.  Ta  proto
musí  být  trestná,  tvrzení  o
nebezpečí  pro  poctivé

podnikatele  jsou  lichá,"
dodal Pelikán. (zdroj: ČTK)

2. Změny v placení daně z 
nabytí nemovitých věcí 
od října?

Vláda v říjnu 2015 schválila
návrh  Ministerstva  financí
ČR,  na  jehož  základě  mělo
být s účinností od 1. 4. 2016
novelizováno  zákonné
opatření  Senátu  o  dani  z
nabytí  nemovitých  věcí.
Zásadní změnou, kterou má
novela  přinést,  je
sjednocení osoby poplatníka
daně  z  nabytí  nemovitých
věcí v osobě nabyvatele.

Projednávání zákona ovšem
nabralo  značné  zpoždění  a
poslanecká sněmovna návrh
zákona  schválila  až  1.  6.
2016 na 47. schůzi. Senát jej
poté  schválil  dne  14.  07.
2016.  Nyní  se  čeká  na
podpis prezidenta.

Novela  zákona  nabývá
účinnosti  prvním  dnem
třetího kalendářního měsíce
následujícího  po  dni  jejího
vyhlášení.  Jestliže  tedy
změna  zákona  bude
zveřejněna  ve  Sbírce  listin
do konce července, nabude
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účinnosti  počínaje  říjnem
tohoto roku. 

3. Odpisování technického 
zhodnocení 
provedeného nájemcem
při fúzi nájemce a 
pronajímatele

Koordinační  výbor  Komory
daňových  poradců  se  na
svém jednání v červnu 2016
zabýval  mimo  jiné
příspěvkem  řešícím  situaci,
kdy dochází k fúzi nájemce a
pronajímatele,  přičemž
nájemce  před  fúzí  provedl
na  pronajatém  majetku
technické zhodnocení, které
na  základě  pronajímatelem
uděleného  souhlasu
odepisoval.

Podle stanoviska pracovníků
Generálního  finančního
ředitelství  (GFŘ)  v případě,
kdy dochází k fúzi nájemce,
který  odepisoval
technického  zhodnocení  na
pronajatém  majetku,  a
pronajímatele,  přičemž
pronajímatel  je
nástupnickou  společností,
daňová  zůstatková  cena
technického  zhodnocení
provedeného  a  hrazeného
nájemcem  zvýší  vstupní
cenu  hmotného  majetku
vlastněného
pronajímatelem podle  §  29

odst.  3  zákona  o  daních
z příjmů  (zvýšená  vstupní
cena  nebo  zvýšená
zůstatková  cena  hmotného
majetku).  Z  důvodu
zachování  obecných  zásad
při  fúzích  obchodních
korporací  bude  pro
uplatnění  daňových  odpisů
v  základu  daně  využit
speciální daňový režim § 23c
odst. 7 ZDP, tj. pokračování
v  odpisování  při
respektování zásad dle § 30
odst.  10  písm.  a)  zákona o
daních  z příjmů  (ZDP)   -
zachování  vstupní  ceny
hmotného  majetku  a
způsobu odpisování.

Nástupnická  společnost
proto  bude  pokračovat  v
odpisování  „jednoho“
hmotného majetku, a to ze
zvýšené  vstupní  ceny  a  při
zachování  způsobu
odpisování  hmotného
nemovitého  majetku,  na
kterém  bylo  technické
zhodnocení provedeno.

Opačnou  situaci,  kdy
dochází fúzi pronajímatele a
nájemce,  který  odpisoval
technické  zhodnocení,
přičemž  nástupnickou
společností  je  právě
nájemce,  ZDP  speciálně
neřeší.  Dle  názoru  GFŘ  je
správný  postup  taková,  že
nástupnická  společnost
(bývalý  nájemce)  k

zůstatkové  ceně
technického  zhodnocení
zahrne  zůstatkovou  cenu
hmotného  majetku
(původního  vlastníka)  a
bude pokračovat v daňovém
odpisování  ze  změněné
vstupní  ceny  hmotného
majetku podle § 29 odst.  7
ZDP  při  zachování  platné
sazby  (koeficientu)  podle  §
31 nebo 32 ZDP hmotného
majetku  (původního
vlastníka).

Dále  bylo  konstatováno,  že
fúze  pronajímatele  a
nájemce  představuje
ukončení  nájemního vztahu
dle  občanského  zákoníku  s
tím,  že  v  tomto případě se
ustanovení § 23 odst. 6 ZDP
nepoužije,  tzn.  vlastníkovi
hmotného  majetku
nevzniká  v  této  situaci
nepeněžní příjem.

4. Dodání zboží s přepravou 
s časovou prodlevou 
mezi okamžiky zahájení 
a ukončení přepravy

Další  zajímavý  příspěvek
diskutovaný  v rámci
Koordinačního  výboru
Komory  daňových  poradců,
který  byl  uzavřen  v červnu
2016,  se  zabýval
problematikou dodání zboží
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do jiných států, kdy dochází
k  časové  prodlevě  mezi
okamžiky  zahájení  a
ukončení  přepravy,  a  to  z
důvodu  dočasného
pozastavení  přepravy  na
území  jiného  členského
státu. 

Předmětem  řešení  byla
situace, kdy:

1. Výrobky jsou odesílány z
České republiky ve finálním
stavu,  který  odpovídá
sjednaným  podmínkám  a
požadavkům zákazníka, tj. v
průběhu  cesty,  ani  během
uskladnění  v  jiném
členském státě nebudou na
výrobcích  prováděny  žádné
další dokončovací práce;

2.  Každý konkrétní  výrobek
je již v okamžiku jeho výroby
/  odeslání  z  výrobního
závodu nacházejícího  se  na
území  České  republiky
určen  pro  konkrétního
zákazníka,  tj.  nejedná  se  o
situaci,  kdy  by  si  plátce
přepravil  zboží  do  jiného
členského  státu  s  cílem
jejich  prodeje  zákazníkům,
kteří  budou známi až  poté,
co byl výrobek přepraven do
jiného členského státu;

3.  Dočasné  pozastavení
přepravy  a  uskladnění
výrobků  na  území  jiného
členského státu je primárně

vynuceno  logistickými
důvody;

4.  Výrobky  jsou  v  průběhu
zahájené  přepravy
uskladněny na území jiného
členského státu, nájemné za
skladovací  prostory  je
hrazeno  tímto  plátcem
daně;

5.  Výrobky  jsou  po  celou
dobu  skladování  na  území
jiného  členského  státu  ve
vlastnictví plátce daně;

6.  Výrobky  jsou  do  jiného
členského státu přepraveny
v celním režimu volný oběh.
Výrobky  určené  pro
zákazníky usazené mimo EU
jsou  navrženy  do  režimu
vývoz  až  v  okamžiku  jejich
odeslání  z  místa  skladování
na  území  jiného  členského
státu.  Výstupní  celní
formality  jsou  v  jiném
členském státě zajištěny na
účet plátce daně.

Za  podmínek  popsaných
výše  plátce  vykáže
jednotlivá  dodání  zboží  ve
svém  českém  DPH  přiznání
následujícím způsobem:

a)  výrobky  dodávané  bez
montáže  do  jiného
členského  státu,  než  ve
kterém došlo  k  dočasnému
pozastavení  přepravy,
zákazníkovi  registrovanému
v  jiném  členském  státě

vykáže na řádku 20 českého
DPH  přiznání  v  okamžiku
určeném  v  souladu  s  §  22
zákona  o  DPH,  tj.  k
okamžiku  vystavení
daňového  dokladu,  jestliže
je  vystaven  do  15.  dne
měsíce  následujícího  po
dodání zboží (jinak k tomuto
15. dni měsíce následujícího
po  dodání  zboží
zákazníkovi).

b)  výrobky  dodávané  bez
montáže do státu mimo EU
vykáže na řádku 22 českého
DPH  přiznání  v  okamžiku
určeném  v  souladu  s  §  66
zákona  o  DPH,  tj.  k
okamžiku  výstupu  zboží  z
EU.

c)  výrobky  dodávané  s
montáží do členského státu
nebo státu mimo EU vykáže
na  řádku  26  českého  DPH
přiznání  v  okamžiku
určeném v souladu s § 24a
odst.  4  zákona  o  DPH,  tj.
obvykle  k  okamžiku  dodání
zboží  včetně  provedené
montáže  nebo  k  okamžiku
přijetí  úplaty,  a  to  k  tomu
dni, který nastane dříve.
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Pro  další  informace  kontaktujte  naše  pracovníky  přímo  nebo  prostřednictvím  mailové  adresy
spaudit@spaudit.cz .  Dotazy  zaslané  na  tuto  adresu  budou  neprodleně  předány  příslušným
odborníkům na danou oblast.

Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a
novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v  oblasti účetnictví,
daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP
Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na
základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem.

mailto:spaudit@spaudit.cz

	1. Trestný čin „Příprava krácení daně“
	2. Změny v placení daně z nabytí nemovitých věcí od října?
	3. Odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem při fúzi nájemce a pronajímatele
	4. Dodání zboží s přepravou s časovou prodlevou mezi okamžiky zahájení a ukončení přepravy

