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NOVÉ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY
Ministerstvo financí ČR („MFČR“)
informovalo o podepsání dvou smluv o
zamezení dvojího zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmů
(„SZDZ“). Jedná se o smlouvy uzavřené
s Kolumbijskou republikou a Královstvím
Saúdské Arábie. Oba dokumenty vstoupí
v platnost po ukončení legislativního
procesu v obou smluvních státech.
Dále MFČR vydalo zprávu o vstupu
v platnost SZDZ, které ČR uzavřela s
Hongkongem a Královstvím Bahrajn. Obě
smlouvy nabývají účinnosti 1. ledna 2013.
SMĚRNICE O ROČNÍCH ÚČETNÍCH
ZÁVĚRKÁCH MIKROSUBJEKTŮ
V Úředním věstníku Evropské unie byla
publikována Směrnice novelizující čtvrtou
Směrnici, o ročních účetních závěrkách
některých forem společností. Tato Směrnice
umožňuje členským státům zavést takovou
právní úpravu, která mj. umožňuje
členským státům stanovit benevolentnější
pravidla pro finanční výkazy tzv.
mikrosubjektů. Ty by tak mohly sestavovat
zkrácenou verzi rozvahy a výsledovky nebo
by za určitých okolností nemusely finanční
výkazy zveřejňovat. Za mikrosubjekt je
považována taková společnost, která
nepřekročí limity dané Směrnicí (celková
bilanční suma – 350 tis. EUR/ 8,75 mil. Kč,
čistý obrat – 700 tis. EUR/17,5 mil. Kč a
průměrný přepočtený počet zaměstnanců 10).
Směrnice vstoupila v platnost dvacátým
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU,
tj. 10. dubna 2012. Otázka implementace
této Směrnice do českého právního řádu
však prozatím není řešena.
DPH VE ZDRAVOTNICTVÍ OD
1. DUBNA 2012
Generální finanční ředitelství („GFŘ“)
vydalo informaci k uplatnění DPH ve
zdravotnictví od 1. dubna 2012. GFŘ
specifikuje plnění osvobozená od daně a
plnění, na něž se vztahuje snížená,
popřípadě základní sazba daně
v souvislosti s přijetím zákona o

zdravotních službách a souvisejících
zákonů1.
Za osvobozené lze od 1. dubna 2012
považovat takové plnění, které je zdravotní
službou podle zákona o zdravotních
službách, poskytuje jej poskytovatel
zdravotních služeb s platným oprávněním a
jedná se o činnost s léčebným cílem nebo
chránící lidské zdraví. Pro určení plnění
osvobozeného od daně je tak vždy
rozhodující účel a cíl poskytovaných služeb.
GFŘ uvádí příklady osvobozených a
neosvobozených plnění. GFŘ naopak
zdůrazňuje, že nadále není pro osvobození
konkrétního plnění rozhodující způsob
hrazení daného výkonu.
NOVÉ NÁVRHY ZÁKONŮ
Novela zákona o DPH
V současné době se připravuje novela
zákona o DPH s plánovanou účinností od
1. ledna 2013. Předmětem novely je
implementace Směrnic EU a měla by
upravovat především oblast fakturace a
uchovávání daňových dokladů,
uplatňování DPH u nemovitostí, úpravu
definice provozovny pro účely DPH aj.
včetně snížení limitu pro registraci k DPH
na 750 000 Kč. V současné době bylo
ukončeno vnější připomínkové řízení a
novela bude předána Poslanecké sněmovně
k projednání.
Návrh zákona o investičních
společnostech a investičních fondech
MFČR předložilo do vnějšího
připomínkového řízení návrh zákona o
investičních společnostech a investičních
fondech, který by měl nahradit dosavadní
zákon o kolektivním investování. Dále
MFČR zveřejnilo návrh Nařízení vlády,
které by mělo být prováděcím předpisem
k tomuto zákonu.
Nový zákon reaguje na vývoj předpisů EU
v oblasti obhospodařování a administrace
investičních fondů. Návrh zákona je
k dispozici na webových stránkách MFČR a
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Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické
záchranné službě
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odborná veřejnost se k němu může vyjádřit
do 11. května 2012.
_______________________________
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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tel. č.:

224 103 316

Pavla Blažková

pblazkova@ksb.cz

Dalibor Bucek

dbucek@ksb.cz

Jan Černohouz

jcernohouz@ksb.cz

Alena Jurič

ajuric@ksb.cz

Helena Navrátilová hnavratilova@ksb.cz

Duben 2012 (č. 4) – Daňové novinky – Strana 2

