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DAŇOVÁ REFORMA
Senát vrátil Poslanecké sněmovně návrh
zákona souvisejícího se zřízením jednoho
inkasního místa ve znění pozměňovacích
návrhů („zákon o JIM“).
Nejpodstatnějším návrhem je posunutí
účinnosti zákona o JIM na 1. ledna 2015,
s výjimkou změn zákona o loteriích a
zdaňování loterií, které by měly nabýt
účinnosti 1. ledna 2012.
Další pozměňovací návrhy přijaté Senátem
se týkají úpravy odvodů podle zákona o
loteriích. Do úpravy byl zpět zaveden
poplatek za výherní hrací přístroj či jiné
herní zařízení ve výši 55 Kč, který
nedopatřením poslanci vypustili.
Úprava správy odvodu zůstala nezměněna,
odvodovým obdobím je kalendářní rok,
odvodové přiznání je nutné podat ve lhůtě
dvou měsíců po uplynutí odvodového
období a nelze ji prodloužit. Při správě
odvodu se postupuje podle daňového řádu.
Součástí senátních pozměňovacích návrhů
je rovněž změna rozpočtového určení
výnosu z odvodové daně (70 % státu a 30 %
obcím).
Návrhem zákona o JIM se nyní bude znovu
zabývat Poslanecká sněmovna.
REFORMA DAŇOVÉ A CELNÍ SPRÁVY
Parlament schválil návrhy zákona o
Finanční správě ČR („zákon o Finanční
správě“) a zákona o Celní správě ČR.
Zákony by měly nabýt účinnosti 1. ledna
2013.
Na základě zákona o Finanční správě bude
současných 8 finančních ředitelství a 199
finančních úřadů transformováno na 14
finančních úřadů se sídly v krajích a jejich
199 územních pracovišť. Zůstane
zachováno Generální finanční ředitelství a
Specializovaný finanční úřad. Nově bude
vytvořeno Odvolací finanční ředitelství.
Specializovaný finanční úřad začne
postupně fungovat již v průběhu roku 2012.
Odvolacím orgánem ve věcech jím
rozhodnutých bude v roce 2012 Finanční
ředitelství pro hl. m. Prahu. Reorganizaci
celní správy bude spočívat v přechodu
z třístupňové soustavy orgánů na
dvoustupňovou tvořenou Generálním

ředitelstvím cel a 15 celními úřady. Budou
zrušena celní ředitelství.
Oba zákony ještě musí podepsat prezident.
ZPEVNĚNÉ PLOCHY POZEMKŮ
Generální finanční ředitelství vydalo bližší
informace k novele zákona o dani
z nemovitostí, o které jsme informovali
v Daňových novinkách č. 7/2011.
Od 1. ledna 2012 jsou předmětem daně
z pozemků se speciální sazbou daně
zpevněné plochy pozemků užívané
k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti
s ní.
V důsledku vymezení zpevněné plochy
pozemků jako předmětu daně je poplatník
povinen podat přiznání nebo dílčí přiznání
k dani z nemovitostí, v němž tento předmět
daně a daň uvede.
POKYN GENERÁLNÍHO FINANČNÍHO
ŘEDITELSTVÍ K ZDP
Generální finanční ředitelství vydalo
aktuální pokyn GFŘ D-6, který nahrazuje
pokyn D-300 z roku 2006 a který se týká
jednotného postupu při uplatňování
některých ustanovení zákona o daních
z příjmů. Pokyn lze podle GFŘ použít již na
zdaňovací období, které započalo
v letošním kalendářním roce.
_______________________________
V tomto přehledu jsou uvedeny pouze
základní informace, které v žádném
případě nemohou nahradit plné znění
příslušných právních předpisů. Informace
uvedené v těchto Daňových novinkách
nejsou právní radou nebo stanoviskem.
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík
nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity či
jednání vzniklé v důsledku informací
v tomto vydání obsažených. 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.
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Daňové novinky Vám zasíláme jako
obchodnímu partnerovi advokátní
kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud si
nepřejete, aby Vám byly nadále
doručovány, můžete se odhlásit zde:
http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn.

Kontakty na daňový tým KŠB:
tel. č.:

224 103 316

Pavla Blažková

pblazkova@ksb.cz

Dalibor Bucek

dbucek@ksb.cz

Jan Černohouz
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ajuric@ksb.cz
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