Sdělení Ministerstva financí
Sdělení MF ze dne 2.12.2008 k zařazování
hmotného majetku do odpisových skupin
podle přílohy č.1 k zákonu č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů po 1. lednu 2008
Pro účely zařazování movitého hmotného
majetku do odpisových skupin se i po
1. lednu 2008 postupuje v souladu s
odkazem uvedeným v příloze k zákonu č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů pod označením ++), tj.
podle Standardní klasifikace produkce
zavedené Českým statistickým úřadem
(sdělení Českého statistického úřadu ze dne
5. 12. 2002 o zavedení 2. vydání Standardní
klasifikace produkce).
Nová Klasifikace produkce (CZ-CPA), jejíž
použitelnost pro statistické účely je
stanovena Sdělením Českého statistického
úřadu ze dne 31. 7. 2008 zpětně od 1. ledna
2008, není pro zařazování hmotného
majetku do odpisových skupin rozhodná.
Vyhláška o stanovení výše základních
sazeb zahraničního stravného pro rok 2009
Ministerstvo financí vydalo vyhlášku č.
417/2008 Sb., kterou stanovuje výši
základních sazeb zahraničního stravného
pro rok 2009. Vyhláška nabude účinnosti
k 1. 1.2009. Současně s tím se zrušuje
vyhláška č. 338/2007 Sb. o stanovení výše
základních sazeb zahraničního stravného
pro rok 2008.
Informace k aplikaci ustanovení § 36 odst.
11 zákona o DPH
S účinností od 1.1.2009 je do zákona o dani
z přidané hodnoty doplněn do § 36 nový
odstavec 11, který stanovuje, jaká přijatá
částka se nezahrnuje do základu daně.
Nová zákonná úprava určuje, aby přijatá a
uhrazená částka od jiné osoby, která nemá
vstupovat do základu daně, byla přijata
jménem a na účet této jiné osoby. Podle
výkladu MF se nová úprava použije také na
případy, kdy přijatá a uhrazená částka byla
pro plátce průběžnou položkou. V případě
nájemních smluv pak již MF nutnost
vyhovět základní zákonné podmínce,
kterou je přijetí částky jménem a na účet

jiné osoby, v informaci nezmiňuje.
Informace pak evokuje, že tato podmínka
nemusí být u nájemních smluv splněna. Je
známo, že pracovníci MF na školeních
prezentují názory, že zákonná podmínka
v případě nájemních smluv splněna být
nemusí. Je tedy otázkou, jak se k dané
informaci správní praxe nakonec postaví a
jestli finanční úřady budou striktně
vyžadovat i splnění zákonné podmínky,
aby byly částky, které nebudou zahrnuty do
základu daně, vynaloženy jménem a na
účet jiné osoby.
Mezinárodní daňové vztahy
1. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o
sjednání Smlouvy mezi Českou
republikou a Novým Zélandem
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Podle této nové smlouvy se bude
postupovat od 1. ledna 2009.
2. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti
činnosti daňové správy mezi Ministerstvem
financí České republiky a Ministerstvem
daní Ázerbájdžánské republiky.

Novinky v právních předpisech od roku
2009
Změny při placení pojistného na sociální
zabezpečení od 1. 1. 2009
Česká správa sociálního zabezpečení
upozorňuje na změny vzniklé
zaměstnavatelům při placení pojistného na
sociální zabezpečení od 1.1.2009, resp. při
placení pojistného na sociální zabezpečení
poprvé za měsíc leden 2009. Pojistné za
kalendářní měsíc bude nově splatné vždy
v termínu od 1. do 20. dne následujícího
kalendářního měsíce. Dále bude nahrazen
původní osmimístný variabilní symbol
novým desetimístným. Ten bude mít
zaměstnavatel přidělen po celou dobu
registrace, tedy například i v případě
změny sídla. Další změnou je nové předčíslí
účtu pro odvod pojistného, původní
předčíslí nadále zůstává v platnosti pro
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odvod důchodového pojištění OSVČ a osob
dobrovolně důchodově pojištěných. Jednou
z dalších změn je zrušení rozlišení plátců
dle počtu zaměstnanců na organizace a
malé organizace a zavádí se nový pojem
„zaměstnavatel“. Nový variabilní symbol i
další informace ohledně výběru pojistného
budou každému zaměstnavateli zaslány
písemně v průběhu ledna 2009.

18. prosince 2008 a prezidentem podepsána
dne 19. prosince 2008. Poté, co novela ZDP
nabude účinnosti, budeme Vás podrobněji
informovat o hlavních novelizovaných
ustanoveních ZDP. Dále uvádíme některé
důležité přijaté pozměňovací návrhy:
1.

Z legislativně technických důvodů
byla schválena změna účinnosti
novely ZDP, a to na den vyhlášení
ve Sbírce zákonů. To znamená, že
tato novela může nabýt účinnosti i
jiný den než 1. ledna 2009, což by
mohlo vést k některým výkladovým
problémům. Pokud by došlo k jejímu
vyhlášení ve Sbírce zákonů do
31. prosince 2008 včetně, nelze
vyloučit výkladové problémy, zda se
některá ustanovení nemají vztahovat
i na daňové povinnosti zdaňovacích
období započatých v roce 2008.

Maximální vyměřovací základ pro rok
2009
Fyzické osobě, která je z titulu příjmů ze
závislé činnosti a příjmů z výkonu
samostatné výdělečné činnosti povinně
účastna na důchodovém pojištění a na
zdravotním pojištění v ČR, vzniká
povinnost platit pojistné na důchodové
pojištění a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti a pojistné na zdravotní
pojištění. Účast na nemocenském pojištění
s povinností platit pojistné na toto pojištění
je pro zaměstnance povinná, pro osoby
samostatně výdělečně činná je dobrovolná.
Pro obě kategorie pojištěnců platí stejný
maximální roční vyměřovací základ pro
pojistné, částka maximálního ročního
vyměřovacího základu pro rok 2009 bude
činit 1.130.640 Kč.
Zákon o nemocenském pojištění
Dnem 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č.
187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve
znění pozdějších předpisů, jehož účinnost
byla již dvakrát odložena. Zákon přináší
významné změny v oblasti nemocenského
pojištění, a to zejména v okruhu pojištěných
osob, v nárocích z pojistného systému, ve
stanovení výše poskytovaných dávek, v
posuzování zdravotního stavu pro účely
nemocenského pojištění a dále v organizaci
nemocenského pojištění.

Účinnost novely ZDP

2.

Osvobození příjmů z převodu
podílu v dceřiné společnosti
Poslanci schválili pozměňovací
návrh k novele ZDP, který zrušil
novelou navrženou výjimku
z osvobození příjmů mateřské
společnosti z převodu podílu
v dceřiné společnosti. Dle bodu 24.
novely ZDP mělo být uvedené
osvobození zrušeno u příjmů z
převodu podílu ve společnosti, jejíž
majetek v tržním ocenění měl ke dni
předcházejícímu dni převodu podílu
tvořit nejméně z 50% nemovitý
majetek umístěný na území České
republiky v tržním ocenění. Tento
bod novely ZDP byl pozměňovacím
návrhem zrušen.

Projednávané novely
Novela zákona o daních z příjmů (ZDP)
10. prosince 2008 schválila Poslanecká
sněmovna PČR návrh novely zákona o
daních z příjmů včetně některých
pozměňovacích návrhů. Následně byla
novela zákona schválena Senátem dne

Doposud se osvobození příjmů od
daně aplikovalo ve vztahu k
mateřským společnostem, které jsou
daňovými rezidenty EU nebo
smluvního státu (a splňují další
podmínky stanovené zákonem),
pouze u příjmů z převodu podílu
v dceřiné společnosti, které plynou
jejich stálé provozovně umístněné na

Prosince 2008 (č. 8) – Daňové novinky – Strana 2

území ČR. Novelou byla vypuštěna
podmínka stálé provozovny ČR
3.

Povinné pojistné pro účely
stanovení základu daně z příjmů ze
závislé činnosti

Pravidla nízké kapitalizace
Poslanci schválená novela ZDP
obsahuje mj. nové znění § 25 odst. 1
písm. w), kterým se omezuje
uznatelnost finančních nákladů z
úvěrů a půjček pro účely stanovení
základu daně z příjmů právnických
osob (s několika výjimkami), pokud
věřitel nebo osoba, která úvěr nebo
půjčku zajišťuje, je osobou spojenou
ve vztahu k dlužníkovi ve smyslu
příslušných ustanovení ZDP, a to
z částky, o kterou takovéto úvěry a
půjčky převyšují dvojnásobek výše
vlastního kapitálu.
Do daňových nákladů se dále
nezahrnují finanční náklady
v případech, kdy úrok nebo výnos či
jejich splatnost závisí plně nebo
zčásti na zisku dlužníka a také
v případech, kdy závazek z úvěru či
půjčky je podřízen jinému závazku.

4.

5.

Sazba daně z příjmů fyzických osob
a slevy na dani
Novelou se ruší dosud platné snížení
sazby daně z příjmů fyzických osob.
I v roce 2009 proto bude platit plošná
sazba daně z příjmů ve výši 15 %.
Návazně zůstávají v platnosti
dosavadní slevy na poplatníka ve
výši 24 280 Kč a na manžela či
manželku žijící s poplatníkem ve
společné domácnosti ve výši
24 840 Kč. Mění se však výše
maximálního vlastního ročního
příjmu manžela/manželky pro
uplatnění slevy a to na 68 000 Kč.

Nově se stanoví způsob stanovení
základu daně u poplatníků daně
z příjmů ze závislé činnosti
(zaměstnanců) tak, že příjmy ze
závislé činnosti se zvyšují o částku
tzv. povinného pojistného. Za
povinné pojistné se pro účely ZDP
považuje částka odpovídající
pojistnému na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistnému na
všeobecné zdravotní pojištění, které
je z těchto příjmů podle českých
právních předpisů povinen platit
zaměstnavatel.
U poplatníků daně z příjmů ze
závislé činnosti, u kterých
zaměstnavatel povinnost platit
povinné pojistné nemá, se při
výpočtu základu daně postupuje tak,
že se k příjmům ze závislé činnosti
připočte částka odpovídající
povinnému pojistnému z těchto
příjmů.
Poslanecká sněmovna odsunula schválení
dílčí harmonizační novely zákona o DPH a
zákona o spotřebních daních
Poslanecká sněmovna nevyhověla návrhu
vlády a odsunula schvalování novely
zákona o DPH, podle které má dojít
k osvobození zboží od DPH a spotřební
daně při jeho dovozu cestujícím ze třetích
zemí v hodnotě do 430 EUR. Česká
republika tak nesplňuje své závazky
z členství v EU. Osoby, které chtějí využít
osvobození od DPH a spotřebních daní při
dovozu zboží, se tak nemohou spoléhat na
český zákon, ale musí se dovolávat přímého
účinku Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne
20. prosince 2007 o osvobození zboží
dováženého osobami cestujícími ze třetích
zemí od DPH a spotřební daně. Podle
směrnice měly účinky osvobození nastat od
1. prosince 2008 a k tomuto datu měla
Česká republika přijmout změnu zákona o
DPH a zákona o spotřebních daní.
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Novela devizového zákona
Poslanecké sněmovně byl předložen návrh
novely devizového zákona, podle které by
mělo být s účinností od 1. května 2009
umožněno cizincům nabývat nemovitosti
v České republice. Podle článku 56
Smlouvy o založení Evropského
společenství jsou zakázána všechna
omezení volného pohybu kapitálu a plateb,
a to jak mezi členskými státy, tak i vůči
třetím zemím mimo Evropskou unii. Česká
republika si při vstupu do Evropské unie
vyjednala dvě přechodná období, která jí
umožňují zachovat si určitá omezení
v oblasti nabývání tuzemských nemovitostí
zahraničními osobami, a to v délce 5 let u
objektů vedlejšího bydlení a v délce 7 let u
zemědělské půdy a lesů od data vstupu do
Evropské unie. 1. května 2009 České
republice již uplyne dohodnutá lhůta
stanovená pro zachování přechodného
období u nabývání objektů vedlejšího
bydlení. Omezení v oblasti nabývání
zemědělské půdy a lesů by mělo být dle
návrhu zachováno.

________________________________
V tomto přehledu jsou uvedeny pouze
základní informace, které v žádném
případě nemohou nahradit plné znění
příslušných právních předpisů. V případě
potřeby podrobnějších informací a při
řešení konkrétních problémů se laskavě
obraťte na kteréhokoliv daňového poradce
v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík.
Velmi rádi Vám poskytneme podrobnější
informace k výše uvedené problematice.
Kontakty na daňový tým

:

tel.

22410 3316

fax.

22410 3234

e-mail:

hnavratilova@ksb.cz
pblazkova@ksb.cz
rkucerova@ksb.cz
ajuric@ksb.cz
vpatek@ksb.cz

Z Judikatury
Ústavní soud vydal průlomové rozhodnutí
k výkladu lhůt pro vyměření daní. Podle
Nálezu Ústavního soudu ze dne 2. prosince
2008 se tříletá lhůta, ve které může být daň
vyměřena či doměřena, nepočítá od konce
zdaňovacího období, ve kterém se má
podávat daňové přiznání, ale již od konce
zdaňovacího období, pokud k tomuto
okamžiku bylo zřejmé, že vzniká povinnost
podat daňové přiznání. Současně Ústavní
soud vyložil, že nelze tolerovat extenzívní
výklad lhůt k vyměření daně bez
racionálního vysvětlení důvodů, proč věc
nebyla vyřízena v základní tříleté lhůtě.
Podle současné judikatury nelze na základě
tohoto rozhodnutí nově vstupovat do již
uzavřených soudních, resp. daňových
řízení, nicméně u řízení v současné době
probíhajících je nutné posoudit, zda by
mohlo být možné námitku ohledně zániku
lhůty pro vyměření daně rozšířit ve smyslu
výkladu nyní podaného Ústavním soudem.

Prosince 2008 (č. 8) – Daňové novinky – Strana 4
646444, 22.12.2008 16:51:32, stran 4

