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Daň z příjmů 
 

Ministerstvo financí zveřejnilo 
Pokyn č. D – 317 o průměrných 
cenách pohonných hmot, které lze 
použít pro výpočet výše náhrady 
výdajů za spotřebované pohonné 
hmoty při stanovení základu daně 
z příjmů za zdaňovací období roku 
2007. Tyto ceny může použít 
poplatník pro účely stanovení 
výdajů za spotřebované pohonné 
hmoty ve výši náhrady výdajů za 
spotřebované pohonné hmoty. 
 

Ministerstvo financí dále vydalo 
Pokyn D – 318 Stanovení 
jednotných kurzů za zdaňovací 
období 2007 podle § 38 zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v 
platném znění. Tyto kurzy použijí 
poplatníci, kteří vedou daňovou 
evidenci pro přepočet cizích měn.  
 

Daň z nemovitostí 
 

Zdaňovacím obdobím 2007 
skončilo osvobození od daně ze 
staveb týkající se obytných domů 
vrácených v restituci fyzickým 
osobám a obytných domů ve 
vlastnictví fyzických osob 
postavených do roku 1948, které 
mají více než polovinu nájemních 
bytů, nebo které byly nejméně 15 let 
obsazeny též jinými uživateli než 
vlastníkem či osobami jemu 
blízkými a obytných domů 
bývalých lidových bytových 
družstev.  
 
 
 

Mezinárodní daňové vztahy 
 

Od zdaňovacího období započatá 
v období od 1. ledna 2008 je účinná 
nově uzavřená Smlouva mezi 
vládou České republiky a vládou 
Jordánského hášimovského 
království o zamezení dvojímu 
zdanění a zabránění daňovému 
úniku v oboru daní z příjmu. 
 

Od zdaňovacího období započatá 
v období od 1. ledna 2008 je účinná 
nově uzavřená Smlouva mezi 
Českou republikou a Tádžickou 
republikou o zamezení dvojímu 
zdanění v oboru daní z příjmu a 
z majetku. 
 

Uplatnění slevy při stanovení 
záloh na daň  
 

Ministerstvo financí České 
republiky přijalo opatření za 
účelem odstranění tvrdosti na 
základě zmocnění v zákoně o 
daních z příjmů. Tímto opatřením 
se u daňových nerezidentů 
(zahraničních zaměstnanců) v 
případě poskytnutí základní slevy 
na poplatníka upravuje způsob 
vybírání záloh na daň z příjmů ze 
závislé činnosti  v průběhu roku. 
Zálohy budou stanoveny za 
stejných podmínek a stejným 
způsobem jako u českých daňových 
rezidentů. Celoroční daňová 
povinnost u zahraničních 
zaměstnanců za zdaňovací období 
2008  bude pak vypořádána podle 
platné právní úpravy v zákoně o 
daních z příjmů. Opatření je možné 
aplikovat od okamžiku zveřejnění, 
tedy od 7.2.2008. 
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Nové směrnice Rady v oblasti 
DPH.  
 

V únoru 2008 byly schváleny dvě 
nové směrnice Rady, které se 
zabývají DPH. Směrnice Rady 
2008/8/ES zásadním způsobem 
mění stávající pravidla pro 
stanovení místa plnění u služeb, a 
tím určení členského státu EU k 
uplatnění DPH. Většina nových 
pravidel se bude zavádět od ledna 
2010, zbývající pak postupně až do 
roku 2015.  
 

Výchozí změnou je nové základní 
pravidlo, podle kterého by při 
poskytování služeb mělo docházet 
k jejich zdanění v místě skutečné 
spotřeby, namísto současného 
pravidla, podle kterého se zdaňuje 
v místě sídla poskytovatele. Také 
nové obecné pravidlo bude 
obsahovat mnoho výjimek.  
 

Směrnice Rady 2008/9/ES stanoví 
s účinností od 1. ledna 2010 nová 
prováděcí pravidla pro vrácení 
daně z přidané hodnoty osobám 
povinným k dani usazeným v jiném 
členském státě. Změny, spočívající 
především v podávání a vyřizování 
žádostí elektronickou cestou, by 
měly proceduru vracení daně 
zjednodušit a zrychlit.  
 

Spotřební daně 
 

Dne 20. února byla ve Sbírce 
zákonů vyhlášena Vyhláška o 
způsobu výpočtu nároku na vrácení 
spotřební daně zaplacené v cenách 
některých minerálních olejů 
spotřebovaných v zemědělské 

prvovýrobě. Vyhláška stanovuje 
nová pravidla výpočtu nároku na 
vrácení spotřební daně zaplacené 
z nafty spotřebované v zemědělské 
prvovýrobě, upravuje způsob a 
podmínky vedení dokladů a 
evidence o nákupu a spotřebě této 
nafty. Vyhláška zároveň ruší 
dosavadní předpisy upravující tuto 
oblast.  
 

Daň z kapitálových vkladů 
 

V únoru vstoupila v platnost 
Směrnice 2008/7/ES o nepřímých 
daních z kapitálových vkladů. Tato 
směrnice ruší s účinností od ledna 
2009 původní směrnici Rady 
69/335/EHS o nepřímých daních z 
kapitálových vkladů. Tato daň je 
aplikována v některých členských 
státech EU, ne však v České 
republice.  
 

Legislativní proces 
 

V současné době projednává 
Poslanecká sněmovna Parlamentu 
ČR novely zákona o dani z přidané 
hodnoty a zákona o daních 
z příjmů. O jejich obsahu Vás 
budeme informovat v příštím čísle 
Daňových novinek. 
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