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Sdělení Ministerstva financí

Informace MF ze dne 23. prosince 2008
k novele zákona o dani z nemovitosti
MF touto informací připomíná, že
s účinností od 1. ledna 2009 se zrušuje
osvobození od daně ze staveb nových
staveb a bytů v nových stavbách, které bylo
dříve poskytováno na 15 let. Již dříve
přiznané nároky na osvobození se
poskytnou naposledy za rok 2009. Od 1.
ledna 2009 se žádný nárok na osvobození u
nových staveb již nepřizná, což se dotkne
staveb nebo bytů dokončených v průběhu
roku 2008.  Podobně se ruší osvobození od
daně poskytované při zateplování staveb.

Ministerstvo financí stanovilo jednotné
kurzy pro přepočet cizích měn pro
kalendářní rok 2008. Jednotné kurzy  byly
publikovány v pokynu č. D-321 na
webových stránkách MF dne 14. ledna 2009
a jsou určeny pro poplatníky, kteří nevedou
účetnictví. Ze seznamu jednotných kurzů
zmiňujeme některé přepočítací kurzy např.
pro jedno EUR se použije přepočet 25,05 Kč,
pro jeden americký dolar 17,11 Kč a pro 100
slovenských korun 80,54 Kč. Celkem
seznam obsahuje 35 cizích měn. Pro
přepočet cizích měn neuváděných v
kurzovním lístku ČNB se použije přepočet
přes třetí měnu, kterou si mezi sebou
poplatníci dohodnou.

Ministerstvo Financí vydalo pokyn č. D-
320 o průměrných cenách pohonných
hmot.

Podle pokynu ze dne 14. ledna 2009 mohou
poplatníci u vlastních silničních vozidel
nezahrnutých v obchodním majetku a u
silničních vozidel bezplatně vypůjčených
použít pro účely stanovení výdajů za
spotřebované pohonné hmoty ve
zdaňovacím období 2008 průměrné ceny
pohonných hmot v Kč/l pro
Benzín Speciál (BA-91) ve výši 29,73 Kč
Benzín Natural (BA-95) 30,34 Kč
Benzín Super plus (BA -98,99,100) 32,65 Kč
Benzín Normal (BA-91) 29,85 Kč
Nafta motorová 31,68 Kč

Pokud použijí poplatníci ceny vyšší, musí
doložit doklady o jejich nákupu. MF
současně v pokynu uvádí, že poplatníci

mohou použít i průměrné ceny za litr
stanovené vyhláškou MPSV č. 357/2007 Sb.,
které byly stanoveny pro rok 2008 na
základě zmocnění zákoníkem práce.
Průměrné ceny stanovené vyhláškou činí
pro
Benzín 91 oktanů 30,60 Kč
Benzín 95 oktanů 30,90 Kč
Benzín 98 oktanů 33,10 Kč
Motorovou naftu 31,20 Kč

Je na poplatníkově rozhodnutí, kterou
průměrnou cenu použije. Z přehledu je
patrné, že zatímco ceny benzínu stanovila
vyhláška MPSV vyšší než MF, u ceny nafty
tomu je naopak.
MF současně upozorňuje, že nový pokyn ke
stanovení průměrné ceny pohonných hmot
již vydáván nebude a do budoucna budou
poplatníci postupovat podle příslušných
vyhlášek MPSV.

Pro rok 2009 činí průměrné ceny stanovené
vyhláškou MPSV č. 451/2008 Sb. pro
Benzín 91 oktanů 26,30 Kč
Benzín 95 oktanů 26,80 Kč
Benzín 98 oktanů 29,00 Kč
Motorovou naftu 28,50 Kč

Sazby základní náhrady za používání
silničního motorového vozidla
nezahrnutého do obchodního majetku
poplatníka stanoví vyhlášky MPSV. Pro rok
2008 činila sazba náhrady 4,10 Kč za 1 km
jízdy. Od 1.1. 2009 byla tato sazba snížena
na částku 3,90 Kč.

Mezinárodní vztahy

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o
ukončení platnosti Dohody mezi
Československou republikou a Svazem
sovětských socialistických republik o
sociálním zabezpečení a Protokolu k
Dohodě ve vztahu k Ruské federaci

S účinností od 1. ledna 2009 pozbyly
platnosti Dohoda mezi Československou
republikou a Svazem sovětských
socialistických republik o sociálním
zabezpečení a Protokol k Dohodě ve vztahu
k Ruské federaci, které Česká republika
vypověděla dne 4. června 2008..
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Novinky v právních předpisech od roku
2009

V Cenovém věstníku 14/2008 ze dne 14.
prosince 2008 byl publikován výměr MF č.
01/2009, kterým se vydává seznam zboží s
regulovanými cenami. Mezi regulovanými
položkami jsou uvedeny maximální ceny
pro nákladní a  osobní dopravu po
železnici, pro nemovitosti, jejichž cena je
plně nebo částečně placená ze státního
rozpočtu, státního fondu nebo jiných
prostředků státu, nájemné z pozemků
nesloužících podnikání a mléčné výrobky
pro žáky. Současně výměr uvádí seznam
zboží(v terminologii cenových předpisů se
za zboží považují i služby), u kterého se
uplatňují věcně usměrňované ceny, přičemž
seznam obsahuje celkem 13 položek mezi
které patří i nadále mimo jiné  nájemné
v obytných místnostech určených k bydlení,
sběr, přeprava, třídění a odstraňování
komunálního odpadu. U vyjmenovaného
zboží  výměr stanoví, co lze považovat
za ekonomicky oprávněné náklady a dále
uvádí položky, které nelze uznat za
ekonomicky oprávněné náklady.

Novela zákona o daních z příjmů
publikována a rozeslána 1. ledna 2009

Poprvé v moderní historii byl zákon, o
kterém jsme již mnohokrát informovali,
publikován ve Sbírce zákonů a rozeslán 1.
ledna 2009, tj. v den státního svátku.
Z důvodu data účinnosti novely
stanoveného na den jejího vyhlášení se
předešlo případným sporům ve výkladu
některých ustanovení, pokud by zákon byl
publikován do 31. prosince 2008 včetně,
resp. počínaje 2. lednem 2009 a později.

Projednávané novely

Daňový řád

Dlouho diskutovaný a mnohokrát
přepracovaný Daňový řád byl předložen
k projednávání do Parlamentu ČR. Daňový
řád má zcela nahradit zákon o správě daní
a poplatků z roku 1992. Podle Ministerstva
financí, které Daňový řád dlouho
připravovalo, má tato právní norma být
jednoduší a jednoznačnější než úprava
dosavadní  Daňový řád přináší zcela novou
terminologii. Do řady jeho ustanovení jsou
zakomponovány významné závěry

z dosavadní judikatury jak Nejvyššího
správního soudu, tak i Ústavního soudu.

Na první pohled se jeví, že má jít o moderní
normu. Bude zajímavé sledovat, jak tato
norma bude procházet legislativním
procesem. O průběhu schvalování
Daňového řádu Vás budeme informovat a
budeme upozorňovat na důležité změny,
které ovlivní proces výběru a placení daní.
Účinnost Daňového řádu je navržena od 1.
ledna 2010.

Novela  zákonů, které se dotýkají daňové
správy

V souvislosti s Daňovým řádem je současně
předkládán samostatný zákon, kterým
dojde k novelizaci ostatních právních
předpisů, které nějakým způsobem
navazují na daňovou správu. Daňovým
řádem má být celkem dotčeno na dvě stě
jiných právních norem, např.  občanský
soudní řád, zákon o soudních poplatcích a
zákon o správních poplatcích, zákon o
účetnictví, hmotně právní daňové předpisy
a další.

Novela  zákona o veřejném zdravotním
pojištění

Vláda předložila do poslanecké sněmovny
návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění (tisk 691/0) .
Předložený návrh zákona obsahuje dále
návrhy změn zákona č. 592/1992 Sb., o
pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné
zdravotní pojišťovně České republiky, a
zákona č. 280/1992 Sb., o resortních,
oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách.Účelem
navržených změn je zejména dosažení
terminologického souladu s navrhovanými
zákony v oblasti zdravotních služeb.

Novela zapracovává výsledky koaliční
dohody ve věci regulačních poplatků, tedy
osvobození dětí do 6 let věku od poplatku
za návštěvu lékaře a snížení limitu na
poplatky a započitatelné doplatky pro starší
děti.

Dále se navrhuje provedení úprav
vedoucích ke zmírnění administrativní
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zátěže některých plátců pojistného, vzniklé
v souvislosti se změnami provedenými v
zákoně č. 48/1997 Sb. zákonem č. 261/2007
Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který
zahrnul do kategorie zaměstnanců veškeré
osoby s příjmy ze závislé činnosti a
funkčních požitků. V rámci tohoto rozšíření
okruhu zaměstnanců však nebylo nijak
zohledněno, zda jde o příjmy jednorázové
(např. tzv. svědečné u soudu, odměna členů
volební komise při volbách do Parlamentu
nebo do zastupitelstev obcí nebo krajů,
jednorázová odměna funkcionáře
zájmového sdružení apod.) nebo
opakované (např. pravidelná měsíční
odměna člena orgánu obchodní společnosti
nebo člena statutárního orgánu), nebo zda
činnost, z které tyto příjmy plynou, nebo
mají plynout, trvala několik hodin, dní,
měsíců nebo let, a jaká je celková výše
příjmů. Navrhuje se proto osoby, jejichž
příjmy jsou nepravidelné, vyjmout pro
účely tohoto zákona z okruhu zaměstnanců,
nebo je do okruhu zaměstnanců zahrnovat
pouze v kalendářních měsících, ve kterých
jejich příjmy dosahují zákonem stanovené
výše.

Poslední oblastí navrhovaných změn jsou
potom parametrické úpravy regulace cen a
úhrad léčivých přípravků, založené na
zkušenostech z prvních osmi měsíců
fungování nového systému stanovení cen a
úhrad a na připomínkách Evropské komise
k současné právní úpravě. Jde zejména o
zpřesnění postupu při využívání zahraniční
reference ke stanovení výše úhrady
léčivých prostředků z veřejného
zdravotního pojištění.

Novela  zákona o cenách

V návrhu vládní novely zákona o cenách se
rozšiřuje možný okruh cenových zásahů i
na případy, kdy to vyžadují právní
předpisy Evropských společenství (např.
Nařízení Komise (ES) č. 657/2008 ze dne 10.
července 2008, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení Rady (ES) č.  1234/2007,
pokud jde o podporu ze Společenství pro
poskytování mléka a některých mléčných
výrobků ve školách). V oblasti označování
zboží cenami je do návrhu zapracováno
ustanovení Směrnice 98/6/ES o ochraně
spotřebitele při označování výrobků

nabízených spotřebiteli, podle kterého má
prodávající povinnost označit výrobek
konečnou cenou, k níž nemohou být
připočítávány žádné další částky. Toto
ustanovení bude mít dopad i do daňové
oblasti, protože konečná nabídková cena
zahrnuje vždy všechny daně, cla a
poplatky. Zákon také nově vymezuje
správní delikty a výši pokut, která může
v některých případech dosáhnout 1 000 000
Kč a u těch nejzávažnějších porušení
povinností dokonce až 10 000 000 Kč. Zákon
se dotkne především následujících subjektů:

· Podnikatelské subjekty zabývající
se prodejem a koupí zboží,
podnikající v odvětvích, které
mohou být potenciálně
předmětem cenové regulace.

· Cestovní kanceláře a agentury
prodávající zájezdy a další služby
cestovního ruchu.

· Prodávající a kupující porušující
cenové předpisy.

Je navrhováno, aby účinnost zákona byla
od 1. října 2009.

Z Judikatury

Ústavní soud vydal další zajímavý nález.

Průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu
ve věci lhůty pro doměření daně, o kterém
jsme informovali v minulých daňových
novinkách, předcházelo ještě jiné zajímavé
rozhodnutí z konce listopadu 2008, ve
kterém se Ústavní soud vyjadřoval
k samotnému obsahu a cíli daňové
kontroly. Vzhledem k tomu, že u tohoto
rozhodnutí je připojeno nesouhlasné
stanovisko jedné soudkyně příslušného
senátu, lze očekávat, že se k dané
problematice Ústavní soud ještě vrátí.
Zatím by mělo podle nového rozsudku
platit, že správce daně by měl již při
zahájení daňové kontroly identifikovat
důvody této kontroly, resp. uvést
podezření, že daňový subjekt nesplnil svoji
daňovou povinnost nebo ji splnil v menší
míře, než by měl. Jen takováto kontrola by
totiž podle Ústavního soudu měla mít
dopad na přerušení lhůty pro doměření
daně.
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________________________________

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
dbucek@ksb.cz
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