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SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o
sjednání Smlouvy mezi Českou republikou
a Polskou republikou o zamezení dvojímu
zdanění a zabránění daňovému úniku v
oboru daní z příjmu, které bylo
publikováno ve Sbírce mezinárodních
smluv (částka 55/2012) dne 31. 12. 2012.
Jedná se o zcela novou smlouvu, která se
bude provádět od 1.1.2013 a která
nahrazuje smlouvu uzavřenou v polovině
90 let. Smlouva vychází z mezinárodní
modelové konvence OECD.
SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o
sjednání Smlouvy mezi Českou republikou
a Dánským královstvím o zamezení
dvojímu zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu
k ní, které bylo publikováno ve Sbírce
mezinárodních smluv (předpis číslo 14/2013
Sb.m.s.) dne 28. 01. 2013.
Smlouva a Protokol k ní vstoupily v
platnost a jsou účinné ke dni 17. prosince
2012 a její ustanovení se budou provádět od
1.1.2013. Smlouva z roku 1992 přestala být
platná a přestala se provádět.
FINANČNÍ SPRÁVA
Zřízení nových datových schránek
finančních úřadů a jejich územních
pracovišť a nových bankovních účtů pro
placení daní
Jak jsme Vás informovali v posledním čísle
daňových novinek roku 2012, došlo k 1. 1.
2013 ke změně v orgánech Finanční správy
ČR a ke vzniku nových finančních úřadů
v krajských městech a Praze. Původních 199
finančních úřadů se transformovalo na
územní pracoviště nově vzniklých
finančních úřadů.
V souvislosti s těmito změnami byly 1.
ledna 2013 nově vzniklým finančním
úřadům, všem jejich územním pracovištím,
Specializovanému finančnímu úřadu i
Odvolacímu finančnímu ředitelství ze
zákona zřízeny a aktivovány nové datové
schránky, které jsou plně funkční. Datové

schránky původních finančních úřadů a
finančních ředitelství přestaly být funkční
uplynutím dne 31. 12. 2012. Nové ID všech
datových schránek lze nalézt na
internetových stránkách Finanční správy.
Dále byly od 1.1.2013 zřízeny nové
bankovní účty finančních úřadů pro platby
daní. Veškeré potřebné údaje jsou na
internetových stránkách Finanční správy.
Pokud by byly platby daní zaslány na původní
bankovní účty finančních úřadů, budou
automaticky přesměrovány na nově zřízené
účty. Toto přesměrování by mělo fungovat po
celý rok 2013.
Územní pracoviště finančních úřadů
Územní pracoviště jsou vnitřními
organizačními jednotkami finančních
úřadů, jednají proto jejich jménem. Územní
pracoviště tedy nemá vymezenu věcnou a
územní působnost. Žádná osoba (daňový
subjekt) nemůže být k územnímu pracovišti
"příslušná". Těmto územním pracovištím
byly zřízeny vlastní datové schránky a
vlastní podatelny.
Jakákoliv podání na podatelnách nebo do
datových schránek územních pracovišť
finančních úřadů jsou rovna podáním, která
by byla uskutečněna do datové schránky
nebo na podatelně příslušného finančního
úřadu.
Nevyčerpaná dovolená
Podle nového znění § 218 zákoníku práce
účinného od 1.1.2012 již zaměstnanci právo
na dovolenou nezanikne, pokud dovolená,
na kterou vzniklo právo v jednom
kalendářním roce, nebude vyčerpána do
konce následujícího kalendářního roku.
Dovolená tak může být v určitých
případech čerpána až ve třetím nebo
čtvrtém roce.
Podle vyjádření Generálního finančního
ředitelství nemá tato změna právní úpravy
dopady na účetnictví ani na zákon o daních
z příjmů.
Podle názoru GFŘ má být náhrada mzdy za
dovolenou účtována do nákladů
zaměstnavatele až v roce, ve kterém bude
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dovolená (za běžné nebo předcházející
období) čerpána, tedy kdy vznikne
zaměstnanci právo na výplatu náhrady
mzdy za čerpanou dovolenou.
Nárok na náhradu mzdy za dovolenou
vzniklou v daném roce, avšak v tomto roce
nevyčerpanou, nelze účtovat do nákladů
prostřednictvím daňově účinné pasivní
dohadné položky. Pro účtování
nevyčerpaného nároku na náhradu mzdy
za dovolenou je možné využít institutu
rezervy, která se však vyloučí ze základu
daně.
Jedinou výjimkou, kdy bude o náhradě
mzdy za nevyčerpanou dovolenou
účtováno formou dohadné položky
v souladu s účetními předpisy, je případ,
kdy zaměstnanci vznikne nárok na náhradu
mzdy za nevyčerpanou dovolenou, která
bude proplacena v následujícím účetním
období. V současnosti vzniká zaměstnanci
takový nárok pouze v případě skončení
pracovního poměru.

které může správce daně zjistit
automatizovaným způsobem z jiné
evidence či dostupných veřejných rejstříků.
Navrhovanou úpravou je tak sledováno
snížení administrativní zátěže pro daňové
subjekty.
Nově je v daňovém řádu upraveno, že
oznamovací povinnost ohledně změn
registračních údajů musí být provedena
prostřednictvím formuláře Oznámení změn
registračních údajů/Žádost o zrušení
registrace.
Pokuta za opožděné tvrzení daně
Pozitivní změnou v novelizovaném
daňovém řádu je snížení, případně
nevyměření pokuty za opožděné tvrzení
daně, kterou je daňový subjekt povinen
uhradit, nepodá-li řádné daňové tvrzení
nebo dodatečné daňové tvrzení včas. Budeli výše vypočtené pokuty nižší než 200 Kč,
uvedená pokuta se nepředepíše. Minimální
výše pokuty za nepodání daňového tvrzení
činí nadále nejméně 500 Kč.

DAŇOVÝ ŘÁD A ZMĚNY V 2013
ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB V 2013
Registrační řízení
Spolupracující osoby
S účinností od 1.1.2013 došlo k významným
změnám zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
týkající se registračního řízení.
Významně se zredukovala ustanovení
upravující hmotně právní podmínky
registrace, která se vztahovala pouze k dani
z příjmů. Ustanovení, která určují, kdy a
v jaké lhůtě vzniká nebo nevzniká
povinnost podat přihlášku k registraci, byla
přesunuta do zákona o daních z příjmů,
obdobně jako je tomu u ostatních daní (daň
z přidané hodnoty, spotřební daň, daň
silniční). Jelikož je daňový řád obecným
procesním předpisem, zůstala v něm jen
pravidla, která jsou jednotná pro většinu
daní (např. rozhodnutí o registraci, řešení
tzv. "přeregistrace").
Údaje, které jsou nutné pro registraci,
budou nově vymezeny v příslušném
registračním formuláři.
Povinnost poskytovat údaje pro registrační
účely se již výslovně nevztahuje na údaje,

Generální finanční ředitelství se vyjádřilo
k uplatňování výdajových paušálů
fyzických osob a uplatňování slevy na
druhého manžela v případě
spolupracujících osob.
Podle jeho názoru se absolutní maximální
částka výdajového paušálu musí uplatňovat
k celkovým příjmům dosaženým při
výkonu samostatné výdělečné činnosti,
provozované za spolupráce druhého
z manželů, tedy před rozdělením příjmů a
výdajů na spolupracující osobu.
V souvislosti s tímto vyjádřením Generální
finanční ředitelství potvrdilo, že v případě,
kdy poplatník (OSVČ) uplatňující výdaje
v paušální výši bude rozdělovat příjmy a
výdaje na spolupracující osobu, bude se
omezení možnosti uplatnit daňové
zvýhodnění na vyživované děti dle § 35ca
zákona o daních z příjmů vztahovat pouze
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na hlavní OSVČ, ale nikoliv na
spolupracující OSVČ.

Kontakty na daňový tým KŠB:
tel. č.:

224 103 316

Solidární zvýšení daně u záloh
S účinností od 1.1.2013 je do zákona o
daních z příjmů zaveden na přechodnou
dobu institut solidárního zvýšení daně.

Pavla Blažková

pblazkova@ksb.cz

Jan Černohouz

jcernohouz@ksb.cz

Marek Kurka

mkurka@ksb.cz

Helena Navrátilová hnavratilova@ksb.cz

Pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti
bude solidární zvýšení daně zohledněno již
při výpočtu zálohy na daň z příjmů.
Solidární zvýšení daně se bude u zálohy na
daň z příjmů vypočítávat z kladného
rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do
základu pro výpočet zálohy a 103. 536 Kč.
Poplatník, u něhož byla záloha na daň
zvýšena o solidární zvýšení daně, bude mít
po skončení roku povinnost podat daňové
přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
_______________________________
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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