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REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ
POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE DOTACÍ
Generální finanční ředitelství („GFŘ“)
vydalo Stanovisko k dopadu režimu
přenesení daňové povinnosti u DPH na
příjemce dotací.
GFŘ upřesňuje, že zavedení aplikace
režimu přenesení daňové povinnosti
žádným způsobem neovlivní oprávnění či
vyloučení možnosti příjemců dotací hradit
z poskytnutých prostředků DPH.
Jak GFŘ ve svém Stanovisku uvádí, režim
přenesení daňové povinnosti je pouze jiný
postup při přiznání a placení DPH.
DELEGACE MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI
Dne 26. ledna 2011 zveřejnilo GFŘ
Stanovisko k problematice delegace místní
příslušnosti podle daňového řádu. GFŘ
upozorňuje na rozdíly mezi delegací místní
příslušnosti a změnou registrace.
GFŘ zdůrazňuje, že rozhodnutí o delegaci
místní příslušnosti k výkonu správy daní
vydává vždy nejblíže společně nadřízený
správce daně na žádost daňového subjektu
nebo z podnětu správce daně. Oproti tomu
při registraci daňového subjektu vydává
správce daně rozhodnutí na základě kriterií
daných zákonem.
ZMĚNY V ČESKÝCH ÚČETNÍCH
STANDARDECH
Ministerstvo financí zveřejnilo ve
Finančním zpravodaji č. 9/2011 změny
Českých účetních standardů („ČÚS“), a to
jak pro podnikatele, tak pro vybrané účetní
jednotky1.
ČÚS pro podnikatele
S účinností od 1. ledna 2012 byly
novelizovány tři ČÚS upravující odloženou
daň, operace s podnikem a kapitálové účty
a dlouhodobé závazky. Změny se týkají
oblasti přeměn společností.
Novelizovány byly také s účinností až od
1. ledna 2013 ČÚS upravující otevírání a
uzavírání účetních knih, odloženou daň,
kapitálové účty a dlouhodobé závazky a
1

Účetní jednotky účtující podle Vyhlášky č.
410/2009 Sb., v platném znění (územní
samosprávné celky, příspěvkové organizace atd.)

náklady a výnosy. Změny jsou prováděny
v návaznosti na změny ve Vyhlášce č.
500/2002 Sb., kterou se řídí podnikatelé,
týkající se výsledku hospodaření minulých
let. ČÚS pro vybrané účetní jednotky
S účinností od 20. prosince 2011 byly
novelizovány ČÚS upravující účty a zásady
účtování na účtech, transfery, opravné
položky a vyřazení pohledávek a zásoby.
Jedná s převážně o novelizaci postupů
účtování.
POKYN GFŘ D-8
Generální finanční ředitelství vydalo pokyn
GFŘ D-8, který stanoví jednotné kurzy za
zdaňovací období roku 2011. Jednotný kurz
použijí pro přepočet cizí měny poplatníci,
kteří nevedou účetnictví.
Jedná-li se o přepočet cizích měn, které
v kurzovním lístku nejsou uváděny, použije
se přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi
sebou poplatníci dohodnou, nebo se použije
přepočet stanovený znalcem se specializací
na devizovou problematiku. Seznam znalců
je mimo jiné uveden na stránkách
Ministerstva spravedlnosti na adrese
www.justice.cz.
Z POSLANECKÉ SNĚMOVNY
V současné době se v prvním čtení nachází
v Poslanecké sněmovně novela zákona o
účetnictví (sněmovní tisk č. 558).
Novela kromě legislativně technických
úprav obsahuje např. legislativní zpřesnění
rozsahu povinností vybraných účetních
jednotek, změnu ustanovení o inventarizaci
majetku a závazků nebo doplnění
podmínek pro vedení účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu pro příspěvkové
organizace. V přechodných ustanoveních je
navrženo, že až na drobné výjimky by se
použilo znění novelizovaného zákona o
účetnictví na účetní období, které započalo
v roce 2012.
PUBLIKOVANÉ ZÁKONY
Ve Sbírce zákonů byly publikovány níže
uvedené zákony. O změnách, které tyto
zákony přinášejí jsme Vás již informovali
v dřívějších Daňových novinkách.
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Zákon o zřízení jednoho inkasního místa –
zákon č. 458/2011 Sb.
Zákon o Finanční správě - zákon
č. 456/2011 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Finanční
správě – zákon č. 457/2011 Sb.
Zákon o Celní správě – zákon č. 17/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Celní
správě – zákon č. 18/2012 Sb.
_______________________________
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.
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.
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