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ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY
ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ
MZDY
ÚSTAVNÍ STÍŽNOST
Z JUDIKATURY DŮKAZNÍ BŘEMENO
DAŇOVÉ ÚLEVY
V SOUVISLOSTI
S ČERVNOVÝMI
POVODNĚNI
NOVINKY
Z PARLAMENTU ČR

Vláda premiéra Rusnoka rozhodla o
zvýšení minimální mzdy o 500 Kč. Ke
zvýšení došlo od srpna letošního roku.
Minimální mzda se zvýšila z 8.000 Kč na
8.500 Kč za měsíc.
U zaměstnavatelů a zaměstnanců, kteří
odvádějí pojistné na zdravotní pojištění
z minimálního vyměřovacího základu
(minimální mzdy), dojde ke zvýšení
měsíčních odvodů pojistného. Zvýšení
minimální mzdy se nedotkne minimálních
vyměřovacích základů u nemocenského a
důchodového pojištění.
Výše minimální mzdy ovlivňuje i některé
dávky státní sociální podpory závislé na
výši příjmu. Mezi ně patří přídavek na dítě,
sociální příplatek, příspěvek na bydlení,
příspěvek na dopravu.
ÚSTAVNÍ STÍŽNOST NA ZRUŠENÍ
NĚKTERÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA
O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
Skupina senátorů podala k Ústavnímu
soudu návrh na zrušení některých
ustanovení zákona o daních z příjmů.
Konkrétně ustanovení, které znemožnilo
uplatnit slevu na dani u poplatníka, který je
současně starobním důchodcem k 1. lednu
daného roku (znění zákona účinné od 1. 1.
2013).
Ústavní soud bude uvedenou stížnost
projednávat v plénu pod sp. zn. Pl. ÚS
31/13. Argumentace skupiny senátorů je
založena na obecném principu
nepřípustnosti diskriminace a s tím
souvisejícím porušením několika článků
Listiny základních práv a svobod.
Novela zákona vyvolala v tomto bodě v
odborných kruzích nemalé diskuze. Na
jedné straně stáli zaměstnanci – pracující
důchodci resp. „nedůchodci“, když
k 1. lednu 2013 na 1 den pobírání
starobního důchodu přerušili, a na druhé
straně stála finanční správa v čele
s tehdejším ministrem financí, který
prohlásil, že případy zneužití práva
nebudou tolerovány. Určitě bude zajímavé

sledovat, jak rozhodne plénum Ústavního
soudu.
DŮKAZNÍ BŘEMENO TÍŽÍ DAŇOVÝ
SUBJEKT
Daňový subjekt obecně prokazuje všechny
skutečnosti, které je povinen uvádět v
daňovém přiznání, hlášení a vyúčtování
nebo k jejichž prokázání byl správcem daně
vyzván.
Této problematice se věnuje rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne
3. 7. 2013 pod sp. zn. 2 Afs 90/2012 – 57.
Daňový subjekt v uvedené kauze pořizoval
použitá vozidla od dodavatele z jiného
členského státu Evropské unie (Francie) a u
uskutečněných zdanitelných plnění využil
zvláštního režimu pro obchodníky
s použitým zbožím v souladu dle § 90
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty. Daňový subjekt v průběhu
daňového řízení neunesl důkazní břemeno
k prokázání oprávněnosti použití
zvláštního režimu. Daňový subjekt
argumentoval, že příslušné důkazní
prostředky předložil v rámci řízení před
městským soudem. Nejvyšší správní soud
potvrdil, že k důkazům předloženým
během soudního řízení již není možno
přihlížet.
Uvedený rozsudek se zabýval v pořadí již
druhou kasační stížnosti v dané kauze.
První kasační stížnosti Nejvyšší správní
soud vyhověl a vrátil řízení před městský
soud.
Daňové subjekty by proto měly věnovat
řádnou pozornost a péči daňovému řízení a
předkládat nebo navrhovat důkazní
prostředky pouze v jeho průběhu, tedy
nejpozději v průběhu odvolání proti
rozhodnutí správce daně.
DAŇOVÉ ÚLEVY V SOUVISLOSTI
S ČERVNOVÝMI POVODNĚNI
Minstr financí využil svou pravomoc a
rozhodl zcela nebo zčásti prominout
poplatníkům postiženým povodní nebo
záplavou úhradu daně z příjmů fyzických
osob a daně z příjmů právnických osob a
dále příslušenství daně z příjmů vztahující
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se k posečkaným úhradám daně s
původním datem splatnosti, jež nastal ode
dne vyhlášení nouzového stavu do 31. října
2013 a k zálohám na dani z příjmů
fyzických osob splatných ode dne vyhlášení
nouzového stavu do 31. prosince 2013, a to
za podmínek uvedených v rozhodnutí.
Prominutí se týká právnických a fyzických
osob postižených povodní a záplavou,
ohledně nižchž byl vyhlášen dne 2. června
2013 nouzový stav rozhodnutím vlády
České republiky č. 140/2013 Sb. Jmenovitě
jde o území Jihočeského kraje, Plzeňského
kraje, Středočeského kraje, Libereckého
kraje, Královehradeckého kraje, Ústeckého
kraje a hlavního města Prahy. Více
informací naleznete zde.

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

Jan Černohouz

jcernohouz@ksb.cz

Marek Kurka

mkurka@ksb.cz

Helena Navrátilová hnavratilova@ksb.cz

NOVINKY Z PARLAMENTU ČR
Novely daňových zákonů související s
rekodifikací byly schváleny Poslaneckou
sněmovnou dne 8. srpna ve třetím čtení.
Jedná se zejména o tisky č. 1003 - návrh
zákona o dani z nabytí nemovitých věcí a
č. 1004 - návrh zákona o změně daňových
zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva. Nyní putují tyto novely
do Senátu. O dalším vývoji budeme dále
informovat.
_______________________________
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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