ČERVENEC 2009
(č.5)
Sdělení Ministerstva
financí
Strana 1
Stanovisko k uplatnění
nezdanitelné části základu
daně
K přidělování čísle EORI pro
obchody s třetími zeměmi
Novinky v právních
předpisech
Návrh na snížení sazby DPH
u restauračních služeb
Návrh na zavedení
paušálních výdajů na
dopravu
Strana 2
Návrh na změnu paušálních
výdajů pro podnikatele
Zavedení mimořádných
odpisů
Schválení slev na pojistném
na sociálním zabezpečení
Strana 3
Změny v doručování
Zavedení Datových stránek
Z judikatury

SDĚLENÍ MINISTERSTVA FINANCÍ
Sdělení MF, odboru 15, ze dne 15. června
2009, k uplatnění nezdanitelné části
základu daně při refinancování úvěru na
bytové potřeby
MF vydalo stanovisko k výkladu
ustanovení § 15 odst. 3 písm. h) zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, dle kterého
se mohou od základu daně odečíst částky
zaplacených úroků na financování
bytových potřeb. Podle MF dané
ustanovení nelze aplikovat, pokud jsou
placeny úroky z úvěrů, které byly
poskytnuty na refinancování splacení
původního úvěru. Takovéto úroky podle
názoru úředníků z MF není možné uplatnit
jako nezdanitelnou částku základu daně.
Sdělení celní správy ze dne 5. června 2009
Celní správa vydala upozornění, že všichni
obchodníci se třetími zeměmi, tj. se státy
mimo Evropskou unii, musí mít pro své
obchody s třetími zeměmi speciální číslo
EORI, které přiděluje celní správa. Většina
českých podnikatelů již takovéto číslo
dostala přiděleno na základě evidence celní
správy. Ti, co číslo přiděleno dosud nemají
a budou chtít obchodovat se státy mimi EU,
musí o přidělení čísla požádat tuzemský
celní úřad.
NOVĚ PŘEDLOŽENÉ NÁVRHY
ZÁKONŮ
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Soudní dvůr ES k uplatnění
DPH u úklidových služeb
spojených s nájmem bytů

Novela zákona o dani z přidané hodnoty –
snížení sazby na restaurační služby
Poslanecká sněmovna 12. června 2009
projednala v prvém čtení vládní návrh
novely zákona o DPH (tisk 801), kterým má
dojít k zařazení některých činností do
přílohy č. 2 k zákonu o DPH, a tím zařazení
služeb mezi služby podléhající snížené
sazbě DPH. Do snížené sazby se tak mají
dostat opravy jízdních kol, oděvů a
bytového textilu, kadeřnické a holičské
služby a služby restaurační mimo dodání
tabákových výrobků a podávání
alkoholických nápojů. Tato změna má
nabýt účinnosti dnem vyhlášení. Další osud
této novely bude znám až po jednání
zářijové schůze Poslanecké sněmovny.

NOVELY PROJEDNANÉ
V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ
Novela zákona o správě daní a novela
zákona o daních z příjmů - paušální
výdaje na dopravu
Poslanecká sněmovna 10. června 2009
schválila novelu zákona o správě daní a
poplatků (sněmovní tisk 387/0), k níž byla
dodatečně připojena novela zákona o
daních z příjmů. Novela zákona o správě
daní a poplatků zavádí povinnost pro
správce daně uvést odůvodnění v jejich
rozhodnutích a současně zavádí odklad pro
placení dodatečně vyměřené daně, pokud
bude podáno odvolání. Současně došlo
k novelizaci ustanovení § 47, kterým jsou
stanoveny prekluzívní lhůty. Nová úprava
reaguje na nejnovější judikaturu Ústavního
soudu a stanovuje, že daň nebude možné
vyměřit, doměřit nebo přiznat nárok na
daňový odpočet po uplynutí tří let od konce
zdaňovacího období, v němž vznikla
daňová povinnost (dosud tam byla vazba
na povinnost podat daňové přiznání). Při
schvalování ve třetím čtení došlo na
poslední chvíli ještě ke změně navržené
účinnosti. Změny zákona o správě daní a
poplatků mají nabýt účinnosti až od
1. ledna 2010.
Novelou zákona o daních z příjmů bude
umožněno uplatnit jako daňově uznatelný
náklad paušální výdaj na dopravu ve výši
5 000 Kč za měsíc a silniční vozidlo
používané k podnikatelským účelům.
Pokud bude vozidlo zčásti užíváno také
k jiným účelům, než k dosažení, zajištění a
udržení zdanitelných příjmů, bude možné
uplatnit jako daňově uznatelný výdaj jenom
80 % této částky. Tento daňové uznatelný
náklad bude možné uplatnit již pro
zdaňovací období roku 2009.
Tato novela zákona o správě daní a
poplatků a zákona o daních z příjmů bude
nyní předložena ke schválení v Senátu a
poté bude nutné, aby ji podepsal prezident.
Novela zákona o daních z příjmů –
paušální výdaje u podnikatelů fyzických
osob
Poslanecká sněmovna schválila 19. června
2009 novelu zákona o daních z příjmů, ve
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které došlo ke zvýšení paušálních výdajů na
dosažení, zajištění a udržení příjmů. Nově
na místo dnešních 60 % u řemeslných
živností bude umožněno uplatnit výdaje ve
výši 80%. U příjmů ze živností ostatních
mimo řemeslných, kde je 50%, a příjmů
z jiného podnikání, kde je 40%, bude možné
uplatnit paušální výdaje ve výši 60 %. Tato
změna zákona o daních z příjmů byla
připojena k novele zákona o značení lihu
(poslanecký tisk 515) a byla Poslaneckou
sněmovnou schválena tak, že by mohla být
využita již pro zdaňovací období roku 2009.
Změna musí být ještě schválena v Senátu a
poté musí být podepsána prezidentem.
Nový daňový řád
Poslanecká sněmovna schválila 17. června
2009 ve svém třetím čtení nový daňový řád.
V průběhu jeho projednávání došlo ke
změně navržené účinnosti a to z původně
navrženého 1. ledna 2010 na 1. ledna 2011.
Nový daňový řád, který ještě čeká
projednání v Senátu, by tedy měl od roku
2011 nahradit mnohokrát novelizovaný
zákon o správě daní a poplatků
NOVELY ZÁKONŮ PROJEDNANÉ V
SENÁTU
Dvojí novela zákona o daních z příjmů a
zákon o podpoře hospodářského růstu:
a) mimořádné odpisy
Senát schválil dvě různé novely zákona o
daních z příjmů, které obsahují totožná
ustanovení. Nejdříve došlo ke schválení
vládního návrhu novely zákona o daních
z příjmů, kterým byly do zákona zařazeny
mimořádné odpisy pro rok 2009 a rok 2010
pro majetek zatřiďovaný do první a druhé
odpisové skupiny (např. automobily,
počítače) a současně ke změně daňově
uznatelných nákladů na nájemné dle smluv
o finančním pronájmu. Následně byl
schválen i poslanecký návrh zákona o
podpoře hospodářského růstu a sociální
stabilitě, v rámci kterého dochází
k novelizaci třinácti různých předpisů, mezi
kterými je právě i novela zákona o daních
z příjmů. Zde se objevuje totožné
ustanovení, jaké již bylo předtím schváleno
v rámci projednávání vládního návrhu na
novelu zákona o daních z příjmů. Situace,
kdy stejná materie, tj. mimořádné odpisy, je

schválena ve dvou různých právních
předpisech je velice nestandardní.
b) šrotovné
Z dalších novelizovaných předpisů, které
jsou zařazeny do zákona o podpoře
hospodářského růstu a sociální stabilitě je
vhodné upozornit na novelu zákona o
odpadech (část třináctá), v rámci které má
být umožněno fyzickým osobám, které
nemají příjmy z podnikání nebo jiné
samostatné výdělečné činnosti a nejsou
plátci DPH a ani osobou povinnou k této
dani, získat státní příspěvek při vyřazení
autovraku (šrotovné). Příspěvek je stanoven
ve výši 30 000 Kč na nové vozidlo, jehož
pořizovací cena nepřesáhne 500 000 Kč a
současně splňuje zákonem stanovené
emisní limity. Pokud si fyzická osoba pořídí
vozidlo na elektrický pohon nebo na
hybridní pohon, může získat příspěvek ve
výši 60 000 Kč. Náležitosti pro poskytování
státního příspěvku musí ještě stanovit vláda
svým nařízením a ta také ve skutečnosti
určí, kdy tato úprava bude v praxi
realizovatelná.
V současně době byla prezidentem
podepsána pouze novela zákona o daních
z příjmů, jejíž účinnost má nastat dnem
publikování ve Sbírce zákonů. Zákon o
podpoře hospodářského růstu a sociální
stabilitě byl prezidentem vrácen zpět do
Poslanecké sněmovny, která o něm bude
znovu jednat na své zářijové schůzi.
Novela zákona o pojistném na sociální
zabezpečení - slevy na pojistném
Senát schválil novelu zákona o pojistném na
sociální zabezpečení (sněmovní tisk 769),
v rámci které byla do zákona nově zařazena
možnost uplatnit slevy na pojistném pro
zaměstnavatele. Tato sleva je ve výši 3,3 %
rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné
mzdy (průměrná mzda za 1 Q 2009 byly ve
výši 22 328 Kč) zaokrouhlené na stokoruny
nahoru a vyměřovacím základem
zaměstnance. Úhrn slev bude možné
uplatnit pouze do dne splatnosti pojistného
za kalendářní měsíc, za který sleva náleží, a
slevu nebude možné uplatnit zpětně. Je
navržena účinnost této změny od prvního
dne kalendářního měsíce následujícího po
dni vyhlášení. Novela byla podepsána
prezidentem 7. července 2009. Pokud bude
publikována ve Sbírce zákonů ještě
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v červenci, začne úleva platit od 1. srpna
2009.
SCHVÁLENÉ A ÚČINNÉ ZÁKONY
Novela zákona o správě daní a poplatků –
změny v doručování
Dne 1. července 2009 nabyla účinnosti
novela zákona o správě daní a poplatků
(viz zákon č. 7/2009 Sb., část čtvrtá), která
doplňuje pravidla pro doručování v
případech, kdy adresát písemnosti nebyl
zastižen a písemnost byla uložena na poště.
Adresát si tuto písemnost může
vyzvednout na poště do 15 dní od uložení.
Kdo si v této lhůtě nevyzvedne na poště
daňovou zásilku, poštovní doručovatel mu
tuto vhodí (pokud to správce daně
nevyloučí) do domovní nebo jiné adresátem
užívané schránky a tím dnem bude zásilka
považována za doručenou. Pokud taková
schránka není, písemnost se vrátí
odesílajícímu správci daně a vyvěsí se o
tom sdělení na úřední desce správce daně.
Adresáti daňových zásilek se tak rychleji
dozví skutečný obsah doručované daňové
písemnosti.
Datové schránky
Zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi
dokumentů („Zákon“), byl s účinností od
1.7.2009 zaveden institut datových
schránek. Datová schránka je elektronické
úložiště, které je určeno k doručování
orgány veřejné moci a k provádění úkonů
vůči orgánům veřejné moci. Datové
schránky bezplatně zřizuje a spravuje
Ministerstvo vnitra. Komunikace
prostřednictvím datových schránek je
bezplatná.
Po uplynutí tříměsíčního přechodného
období, tj. od 1.10.2009 budou datové
schránky povinně zřízeny pro orgány
veřejné moci a pro právnické osoby zapsané
do obchodního rejstříku, organizační složky
zahraničních právnických osob a pro
právnické osoby zřízené zákonem. Ostatní
právnické osoby a fyzické osoby
podnikatelé i nepodnikatelé mohou o
zřízení datové schránky požádat.

Po uplynutí přechodného období budou
orgány veřejné moci povinny doručovat
osobám, které mají zřízenu datovou
schránku, do této schránky (tj. již nikoli
poštou). Fyzické a právnické osoby budou
mít při komunikaci s orgány veřejné moci
na výběr – mohou s nimi komunikovat buď
prostřednictvím datových schránek nebo
nadále písemně prostřednictvím poštovních
podání.
Orgány veřejné moci zákon rozumí státní
orgány (tzn.vládu, správní a jiné státní
úřady, soudy, státní zastupitelství,
bezpečnostní sbory, ČNB, veřejného
ochránce práv a další), orgány územních
samosprávných celků, státní fondy,
zdravotní pojišťovny, Český rozhlas a
Českou televizi, samosprávné komory
zřízené zákonem, notáře a soudní
exekutory.
Obecně není třeba pro přihlášení do datové
schránky a zasílání dokumentů orgánům
veřejné moci elektronický podpis. Ten je
vyžadován pouze v případech, kdy má do
jedné datové schránky přístup více osob a je
třeba jednoznačně identifikovat, která
z nich datovou zprávu posílá. Taková
situace nastane např. u společnosti
s ručením omezeným s dvěma jednateli,
pokud za společnost musí podepisovat oba
jednatelé společně.
Dokument zaslaný orgánem veřejné moci
do datové schránky subjektu bude
považován za doručený přihlášením
adresáta do schránky. Pokud se adresát
nepřihlásí do 10 dnů od doručení, nastává
tímto desátým dnem fikce doručení.
Doručení se považuje za doručení do
vlastních rukou.
Zákon stanoví rovněž postup při konverzi
elektronických dokumentů doručených do
datové schránky do papírové podoby
včetně toho, kdo je oprávněn provádět
autorizovanou konverzi (tj. takovou, jejímž
výsledkem je plnohodnotný dokument,
nikoli pouze neověřená kopie).
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Z JUDIKATURY
Soudní dvůr Evropské unie se 11. června
v případu C-572/07, RLRE Telme Properte
s.r.o. vyjádřil k výkladu služeb úklidu
společných prostor u pronájmu bytů.
Podle výkladu Soudního dvora nelze úklid
společných prostor zahrnout jako součást
služby nájmu bytů. Služby úklidu
společných prostor musí tedy podléhat
DPH a nelze je osvobodit stejně, jako se od
daně osvobozuje samostatný pronájem
bytu. Tento judikát současně může
napomoci při hledání výkladu o plněních
hlavních a plněních vedlejších a za jakých
podmínek plnění vedlejší bude podléhat
stejnému režimu jako plnění hlavní.
________________________________
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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