Zákon o přeměnách
S účinností od 1. července 2008 nabude
účinnosti zákon o přeměnách obchodních
společností a družstev. Tato nová,
komplexní úprava přeměn obchodních
společností a družstev nahrazuje dosavadní
úpravu obsaženou v obchodním zákoníku.
V souvislosti s tímto novým zákonem
vstoupí v účinnost 1. července 2008 zákon,
kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o
přeměnách obchodních společností a
družstev. Tento zákon bude mít vliv i na
dále uvedené právní předpisy v oblasti
účetnictví a daní.
Novela zákona o účetnictví reaguje na
novou úpravu přeměn a upřesňuje počátek
účetního období u společností vzniklých
odštěpením.
Novela zákona o správě daní a poplatků
zavádí povinnost vyžádat si souhlas
správce daně s přeměnou obchodní
společnosti nebo družstva. Tento souhlas
bude nutné předložit obchodnímu rejstříku.
Problematice přeshraničních fúzí, ocenění
vkladů hmotného a nehmotného majetku ze
zahraničí do České republiky a přemístění
hmotného a nehmotného majetku ze
zahraničí do stálé provozovny umístěné na
území ČR se věnuje novela zákona o daních
z příjmů.
S přeshraničními fúzemi souvisí také
novela zákona o dani z přidané hodnoty.
Tato novela upravuje vznik povinnosti stát
se plátcem DPH v případě přeshraničních
fúzí.

jednotlivých pojmů používaných zákonem
o dani z přidané hodnoty v souvislosti se
zdaňováním výstavby. Dokument dále
obsahuje informace ke zdaňování
výstavby, převodů a nájmu pozemků,
staveb, bytů a nebytových prostor.
Informace souvisí se zákonnou úpravou ve
znění účinném od 1. 1. 2008.

Návrh novely zákona o dani z přidané
hodnoty
Jak jsme Vás již informovali v minulém
čísle daňových novinek, Vláda předložila
Parlamentu ČR návrh novely zákona o dani
z přidané hodnoty. Tato dlouho
připravovaná novela obsahuje především
návrhy na sladění některých ustanovení
českého zákona o DPH s ustanoveními
směrnice č. 2006/112/ES (tzv. Receast šesté
směrnice) a návrhy na zpřesnění a
zjednodušení některých dalších ustanovení.
Za nejvýznamnější změny považujeme
následující:
•

•

•

•

Informace MF
Ministerstvo financí ČR zveřejnilo dne 23.
dubna 2008 na svých webových stránkách
Informace k uplatňování zákona o DPH u
výstavby po 1. 1. 2008. Tento dokument
přináší výklad ministerstva týkající se

•

Umožnění opravy výše daně
směrem dolů v případech, kdy
plátce uplatní chybně sazbu daně
nebo osvobození od daně.
Úprava definice obratu –
rozhodujícím kritériem pro
zahrnutí do obratu by mělo být
uskutečňování ekonomické
činnosti, a již ne způsob, jakým je o
transakci účtováno.
V souvislosti s výše uvedeným by
mělo dojít k nahrazení pojmů
„výnosy“, „příjmy“, které jsou
používané v účetnictví, pojmem
„úplata“.
Místo plnění při poskytnutí služby
podnikající zahraniční osobě (tedy
nejen osobě registrované k dani
v jiném členském státě) by mělo
být stanoveno podle místa sídla
nebo místa podnikání osoby, pro
níž je služba poskytována.
Novela navrhuje změny pravidel
při výpočtu koeficientu, kterým se
krátí nárok na odpočet daně na
vstupu.
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•

Mělo by dojít ke změně dne
uskutečnění zdanitelného plnění u
převodu nemovitosti, dnem
uskutečnění zdanitelného plnění
by měl být den předání
nemovitosti do užívání nabyvateli.

Předkládaná novela by měla
nabýt účinnosti 1. ledna 2009.

Nález Ústavního soudu
Ve Sbírce zákonů byl pod číslem 166/2008
publikován nález Ústavního soudu ze dne
23. dubna 2008, kterým bude k 30.6.2008
zrušeno ustanovení zákona o nemocenském
pojištění zaměstnanců, podle kterého by
náležely nemocenské dávky až od 4. dne
pracovní neschopnosti. Nově by tedy
nemocenská náležela již od prvního dne
pracovní neschopnosti.

muže a pro ženy s 0-1 dítětem. Návrh také
definuje tzv. „poloodchod“ do důchodu,
kdy by měla být pobírána polovina
důchodu souběžně se zvyšováním
procentní výměry za další výdělečnou
činnost.
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Připravované změny zákonů
Poslanecká sněmovna schválila změnu
zákona o dani silniční. Zákon by měl
přinést snížení sazeb silniční daně pro
vozidla do 12 tun použitá jako nová
k podnikání, která jsou šetrnější
k životnímu prostředí, a to po dobu 36
měsíců od první registrace.

Poslanecká sněmovna přerušila jednání o
navrhované změně zákona o daních
z příjmů, podle které mělo dojít ke zrušení
daňové uznatelnosti příspěvku
zaměstnavatele na stravování zaměstnanců.

Poslanecké sněmovně byl předložen vládní
návrh změny zákonů o důchodovém
pojištění a o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení. Podle tohoto
návrhu by mělo dojít k prodloužení doby
pojištění, mělo by být zrušeno uznávání
studia na střední a vysoké škole jako
náhradní doby. Dále by mělo dojít ke
zvýšení důchodového věku na 65 let pro
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