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Přímé daně

2018
Daňové novinky
Přímé da ně

Novinky v uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj
…Čekají nás lepší zítřky?
V roce 2016 došlo k prvnímu propadu ve využívání odpočtu
na výzkum a vývoj („VaV“) za celou třináctiletou existenci této
podpory podnikání. Daňoví poplatníci i odborná veřejnost
zaznamenala zvýšenou aktivitu finančních úřadů při daňových
kontrolách zaměřených právě na oblast VaV. V posledních pěti
letech bylo vydáno několik zásadních soudních rozhodnutí,
která nastolila praxi některých nejasných ustanovení zákona,
avšak zdaleka zatím ne všech klíčových. Poplatníci přestali mít
chuť odpočet využívat a mnohdy docházelo k nařčení Finanční
správy z cílených útoků. Ta oponovala zneužíváním podpory
k daňovému plánování, antidatováním zákonem daných
dokumentů a rozporováním činností, které firmy považovaly
za VaV. V tomto kolotoči nevůle, kdy zákon o daních z příjmů
(„ZDP“) a vysvětlující Pokyn D-288 v zásadě za celou dobu
fungování podpory doznaly pouze drobných změn,
Ministerstvo financí dokonce uvažovalo o vyškrtnutí odpočtu
ze zákona. V návaznosti na vzniklou situaci byla vytvořena pod
vedením Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace pracovní
skupina, výsledkem jejíž činnosti je předložení závěrů, které
se jeví jako schůdné pro všechny zúčastněné skupiny,
tj. zástupce podnikatelské a odborné sféry, Ministerstva
financí a Generálního finančního ředitelství („GFŘ“).
Zástupci pracovní skupiny shromáždili velké množství dat,
odborných studií, judikátů Nejvyššího správního soudu („NSS“)
a mezinárodních srovnání. V současné době je míč na straně
Finanční správy, která by měla předložit do Poslanecké
sněmovny návrh novely během 3. kvartálu 2018 tak, aby
do konce roku 2018 byla schválena. Změna ZDP si vyžádá
i novelu Pokynu D-288.
A k jakým že změnám se to schyluje?
Současná litera zákona ukládá daňovým poplatníkům
vyhotovit a podepsat Projekt VaV před zahájením řešení
činností VaV. To v praxi způsobuje distorze, kdy mnohdy
až soudními řízeními končí spory mezi poplatníky a daňovou
správou na téma, zda byl Projekt VaV skutečně vytvořen před
zahájením činností nebo zda vznikl až později. Jak navíc
potvrdily některé rozsudky NSS (např. rozsudek
„ELEKTROPOHONY“ či „TRANSYS“), nepodepsaný anebo
formálně nedokonalý Projekt VaV je důvodem pro neuznání
celé výše odpočtu a udělení všech sankcí z doměřené daňové
povinnosti umožněných daňovým řádem.
Navrhované řešení předpokládá, že by poplatník měl
povinnost zaslat avízo, kterým by informoval Finanční správu,
že provádí činnosti VaV a v budoucnu uplatní nárok na
odpočet na VaV. Podle posledních informací by se mělo jednat
o zasílanou zprávu na Finanční správu, tzn., nejednalo by se
o údaj uváděný např. ve veřejných rejstřících. Oznamované
informace by se měly omezit pouze na oznámení (a)
identifikace poplatníka, (b) názvu projektu VaV, (c) označení
statutárního zástupce (popř. jeho zplnomocněného zástupce).

Navrhovaná úprava předpokládá, že by Finanční správa
považovala zahájení projektu (aktivity a náklady)
od rozhodného časového okamžiku zaslání avíza. Aktivity
uskutečněné (a náklady vynaložené) před zasláním avíza
by Finanční správa nezkoumala a ani poplatníci by je nemohli
zahrnout do odpočtu. Tímto se řeší jeden z největších
a nejzásadnějších sporů v současném systému, a to zpracovat
Projekt VaV před zahájením jeho řešení.
Samotný Projekt VaV tak, jak ho známe dnes, by byl zpracován
nejpozději k datu podání daňového přiznání, ve kterém bude
poplatník poprvé nárokovat uplatnění odpočtu na VaV. Tato
úprava reaguje na praxi v zahraničí a na kritiku podnikatelů
a odborné veřejnosti, že v době před zahájením vývojových
činností není známa celá řada informací, a pak vznikají spory
se správci daně ohledně dostatečnosti a správnosti popisu
uvedeného v Projektu VaV.
Podle Finanční správy poplatníci také často chybují v oblasti
způsobu a dostatečnosti popisu hodnocení projektu. Závěrem
návrhu je eliminace nastavení četnosti a způsobu
vyžadovaných kontrol. Bude zcela na poplatníkovi, jak
si systém kontrol nastaví, finanční úřady budou moci
kontrolovat splnění nastavených pravidel jen v návaznosti
na to, co si poplatník sám určí v Projektu VaV.
Návrh novely počítá s tím, že i nadále by byla vyžadována
odpovědná osoba, která Projekt VaV podepisuje. Navrhovaná
úprava současného znění § 34c ZDP předpokládá zavedení
možnosti schválení projektu také zplnomocněným zástupcem.
V případě uvádění místa podpisu projektu se navrhuje pro
čistou formálnost tohoto požadavku jeho vypuštění, nadále
by se tak uváděl pouze den schválení Projektu VaV.
V září loňského roku byla vydána Informace GFŘ, která mimo
jiné popisovala, že „Poplatník je povinen uvést jmenný seznam
všech osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu…“.
Vydaná Informace zarazila klín pochybnosti podnikatelů ještě
hlouběji. V dnešní turbulentní době, která se vyznačuje mimo
jiné vysokou mírou fluktuace zaměstnanců, není možné před
zahájením činností disponovat kompletním seznamem
pracovníků, kteří se na vývoji budou v dalším roce (letech)
podílet. Novela navrhuje upravit Pokyn D-288 tak, aby byla
umožněna změna počtu osob a změna seznamu uváděných
jmen osob odborně zajišťujících řešení projektu.
Především historicky silně diskutované (ne)zahrnutí náhrad za
dovolené do odpočtu na VaV (např. GFŘ neodsouhlasené
navrhované závěry příspěvku KOOV 451/22.04.15 našich
kolegů) ani v rámci novelizovaného textu nepředpokládá jejich
umožnění. Otevřenou (a dle názoru autorů článku
spravedlivou) variantou zůstává, že by poplatník mohl
zahrnout náhrady na dovolenou pouze v poměru, jakým se
v daném období daný zaměstnanec podílel procentuálně
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na VaV vzhledem k celkovému počtu odpracovaných hodin.
Autoři článku věří, že by navrhovaná opatření mohla být
prvním zásadním krokem ke snížení daňové nejistoty
poplatníků, kteří chtějí zvyšovat svoji konkurenceschopnost
a využívat k tomu daňové odpočty. Je zřejmé, že změny budou
vyžadovat detailnější odborný výklad pro jednotlivé případy
z praxe. Jakmile bude znám další vývoj plánované úpravy,
přineseme vám bližší informace.

Tomuto tématu se budeme detailněji věnovat na našem
webcastu.
Luděk Hanáček
lhanacek@deloittece.com
Jakub Vrkoč
jvrkoc@deloittece.com

Prokazování přijetí služeb ze skupiny:
Jste připraveni?
Jak už „na vlastní kůži” pocítila řada českých společností, které
jsou součástí nadnárodních skupin, přístup české daňové
správy se v rámci daňových kontrol zaměřených na transakce
se spojenými osobami za poslední roky radikálně změnil.
Absence nějaké formy komunikace se správcem daně
(např. formou místního šetření) v souvislosti s transakcemi se
spojenými osobami již bývá spíš výjimkou. Naopak, pravidelný
kontakt s poplatníkem či přímo daňová kontrola
vnitroskupinových transakcí se stává spíše běžnou realitou.
Díky informacím, které má česká daňová správa k dispozici
ať už z titulu povinného vykazování v rámci přiznání k dani
z příjmů či výměny informací se zahraničními daňovými
správami, případně informací zveřejněných samotným
poplatníkem, přichází správce daně na daňovou kontrolu
velmi dobře připraven a s jasným cílem. V naší poradenské
praxi velmi často pozorujeme, že tím, kdo je zpravidla
překvapen jak přístupem, tak požadavky správce daně,
je právě kontrolovaný daňový subjekt.
K „manažerským službám“ přistupují správci daně obezřetně
Jednou z oblastí zvýšeného zájmu finančních úřadů jsou
vnitroskupinové služby poskytované mateřskou či jinou
společností ze skupiny, většinou ne zcela přesně nazývané
jako „manažerské služby“. Ty mohou zahrnovat širokou škálu
poradenských či podpůrných služeb, od běžných
administrativních, finančních, právních, ale i technických či více
specializovaných služeb. Takové služby jsou často zajišťovány
centrálně pro většinu společností ve skupině. Ačkoli má
poskytování takových služeb v rámci nadnárodních skupin své
ekonomické opodstatnění, správci daně k nim v rámci
daňových kontrol přistupují velmi obezřetně a často
i s nedůvěrou. Čím dál tím větší důraz je kladen na detailní
prokazování všech souvisejících skutečností. Správci daně
kladou na důkazní prostředky velmi vysoké požadavky,
zejména s ohledem na jejich přesvědčivost, formální
náležitosti, ale i autentičnost. To, co správce daně akceptoval
v minulosti, dnes zpravidla již nestačí.
Při prověřování daňové uznatelnosti nákladů spojených
s vnitroskupinovými službami bývá v prvním kroku
prokazování, že náklady byly poplatníkem vynaloženy na
dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů
(§24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Je to
daňový subjekt, kterého v této fázi dokazování tíží důkazní

břemeno. Až v dalším kroku, pokud je prokazování ze strany
daňového subjektu úspěšné, se přechází k testování samotné
převodní ceny u příslušné transakce. Nicméně není výjimkou,
že v případě neunesení důkazního břemena poplatníkem
k druhému kroku ani nedojde.
Příklad: Soudní spor o uznatelnost nákladů
Příkladem takové situace je nedávno ukončený soudní spor
mimo jiné o uznatelnost nákladů na poradenské služby
poskytované mateřskou společností a nákladů za právní
služby externí advokátní kanceláří, které byly alokované
v poměru 50 % na daňový subjekt. Nejvyšší správní soud
(„NSS“) zamítl kasační stížnost daňového subjektu
(8 Afs 216/2017-75) a potvrdil dřívější rozhodnutí Krajského
soudu v Českých Budějovicích (10Af 5/2016-80) potvrzující
daňový doměrek v částce přesahující 14 milionů Kč z důvodů
neprokázání přijatých služeb od spojené osoby, stanovený
správcem daně podle tzv. pomůcek.
Přestože daňový subjekt předložil správci daně velké množství
důkazních prostředků, které čítaly až stovky různých listin,
správce daně předložené důkazní prostředky odmítl
a poukázal na to, že daňový subjekt zůstává u obecného popisu
služeb, neprokazuje konkrétní odpracovaný čas a ani
skutečnou cenu poskytnutých služeb, aniž by vyčíslil, jakou
částkou se konkrétní služba podílí na celkové částce faktury.
NSS se s postupem správce daně ztotožnil a neshledává,
obdobně jako Krajský soud, v jeho postupu žádných vad.
Co je pro daňové subjekty, které se mohou nacházet
v obdobné situaci jako poplatník ve výše zmíněném sporu,
důležitější, je skutečnost, že Krajský soud ani NSS však v rámci
svých rozhodnutí nijak nenaznačují, jaké důkazní prostředky
by v obdobném případě obstály.
Dobrá příprava je základ
Přestože se může jevit, že daňoví poplatníci zůstávají
v nejistotě, který dokument v rámci kontroly obstojí a který již
nikoliv, nejedná se o bezvýchodnou situaci. Je víc než vhodné
se na situaci a případné dotazy správce daně předem
připravit. Jak?


Shromažďujte pravidelně, již v průběhu poskytování
služeb, veškeré listinné dokumenty, které dokládají
skutečnosti související s poskytnutými službami, počínaje
4
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objednávkami konkrétních služeb (včetně příslušné
komunikace ohledně požadovaného rozsahu a ceny
služeb a očekávaných výstupů),
Shromažďujte výstupy poskytnutých služeb (např.
prezentace, analýzy, přehledy, kalkulace apod.),
Shromažďujte doklady, které potvrzují přijetí výstupů
a zpětnou vazbu poskytnutých služeb příjemcem.
Identifikujte konkrétní osoby na straně poskytovatele,
které služby konkrétnímu daňovému subjektu poskytují,
včetně např. seznamu úkolů či přehledu času, který
v souvislosti se službami strávily.
Shromažďujte důkazy, které prokazují, kým a kdy byly
výstupy či jednotlivé dokumenty vypracovány.
Zrevidujte nebo přenastavte procesy v souvislosti
s oběhem dokumentů a jejich archivací.

vztahy automatické. Služby bez objednávek či smluv a bez
předem dohodnutého rozsahu a ceny služeb by poskytovány
nebyly. Příjemce za zaplacenou odměnu očekává požadované,
předem dohodnuté, výstupy. Stejně tak by tomu mělo být
i v případě služeb poskytovaných v rámci skupiny. Je proto
nutné, aby i poskytovatel služeb (např. mateřská společnost
či jiná servisní společnost) s daňovým subjektem aktivně
spolupracoval předem i v průběhu poskytování služeb. Taková
spolupráce je nezbytným předpokladem úspěšného výsledku.
Tomuto tématu se budeme detailněji věnovat na našem
webcastu.
Linda Scharingerová
lscharingerova@deloittece.com

Je také na místě zmínit, že v případě vnitroskupinových služeb
je možné či vhodné se inspirovat obdobnými vztahy mezi
nezávislými subjekty. V takových případech nejsou obchodní

Finanční správa má snadný přístup k informacím.
„Velký bratr“ vidí i na příjmy fyzických osob
Dávno pryč jsou doby, kdy finanční úřad nacházel
„zapomenuté“ příjmy poplatníků jen při konkrétní daňové
kontrole. Díky digitalizaci a využití technologií v mnoha
oblastech činností si nyní finanční úřad najde to, co potřebuje,
daleko snadněji – anebo tuto informace získá dokonce
automaticky.
Příkladem aktivního přístupu finančních úřadů je kauza
dodaňování příjmů dosahovaných přes Airbnb. Z dat
získaných od Airbnb může finanční správa snadno dohledat,
jaké příjmy by měli poplatníci zdanit, a pokud tak neučinili,
vyzvat je k nápravě. Další přímou spolupráci slibuje Uber.
U obou elektronických platforem je pro finanční úřad
výhodou, že evidují veškeré údaje potřebné pro doměření
daně. Takto pokračovat bychom mohli v mnoha dalších
oblastech, včetně např. zprostředkování obchodů přes Aukro,
a přes společnosti či portály, které umožňují placenou
spolujízdu.

Finanční správě však někdy stačí jen čekat a informace přijdou
samy: díky mezinárodním iniciativám, jako jsou FATCA
(pocházející z USA), Common Reporting Standard (přijatý
OECD) a směrnice o administrativní spolupráci Evropské unie,
získá najednou konkrétní údaje o příjmech fyzických osob. Dle
zkušeností z praxe pak vyzývá zaměstnance, kteří zapomněli
např. na příjmy z opčního programu od mateřské společnosti
jejich českého zaměstnavatele, aby podali daňové přiznání
a doplatili dlužnou daň, včetně penále za doměření daně
a úroku z prodlení za pozdní zaplacení.
Stále více se proto vyplatí nezapomínat na jakékoliv druhy
příjmů plynoucí z kteréhokoliv zdroje – pokud si nejste jisti, jak
by se vaše příjmy měly správně zdaňovat, doporučujeme
poradit se s daňovým poradcem dříve, než se na vás obrátí
finanční úřad.
Lucie Rytířová
lrytirova@deloittece.com
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Ozvěny daňových kontrol ke korunovým
dluhopisům
Diskuze k otázce korunových dluhopisů pokračuje. Jak bylo
v médiích opakovaně řešeno, finanční správa stále pokračuje
v daňových kontrolách společností, které do konce roku 2012
vydaly tzv. korunové dluhopisy. Příjmy z těchto dluhopisů
emitovaných do konce roku 2012 díky stanovenému způsobu
zaokrouhlování na celé koruny dolů nepodléhají efektivnímu
zdanění. Ačkoliv se v dané době jednalo o standardní způsob
financování, finanční úřady nyní v mnohých případech
zpochybňují ekonomické důvody emise korunových dluhopisů
a považují vydání těchto cenných papírů za zneužití práva se
všemi daňovými důsledky.
První rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ke korunovým
dluhopisům
Daňovou kontrolou korunových dluhopisů se v srpnu tohoto
roku poprvé zabýval i Nejvyšší správní soud. V řešeném
případě stěžovatel nenapadal přímo výši doměřené daňové
povinnosti, ale domáhal se nezákonnosti daňové kontroly jako
takové. Nezákonnost daňové kontroly stěžovatel dovozoval
z toho, že nebyla zahájena na základě „svobodného
rozhodnutí“ generálního ředitele Generálního finančního
ředitelství, nýbrž na základě politického nátlaku. Podle
stěžovatele to totiž nebyly orgány finanční správy, nýbrž
Poslanecká sněmovna (zejména její rozpočtový výbor), kdo
rozhodl o prověření emisí korunových dluhopisů emitovaných
v roce 2012.
Nejvyšší správní soud se s tímto závěrem o nezákonnosti
daňových kontrol neztotožnil. Soud připustil, že otázka
korunových dluhopisů a souvisejících kontrol byla intenzivně
veřejně diskutována a vyjadřovali se k ní i jednotliví političtí
představitelé. Podle soudu ale nebylo prokázáno, že by orgány
finanční správy jednaly přímo z pokynu Poslanecké sněmovny
či z důvodu politického nátlaku. Naopak, soud poznamenal, že
je běžné, že finanční správa daňovou kontrolu zahajuje nejen
na základě vlastní činnosti, ale i na základě podnětů veřejnosti
a skutečností získaných od dalších orgánů státní moci (např.
od Policie ČR). Koncepční rozhodnutí o tom, na jaké otázky
zaměří finanční správa svou kontrolní činnost, jsou přitom
plně v kompetenci generálního ředitele Generálního
finančního ředitelství.
Toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu tedy zatím

neřeší věcnou správnost závěrů finančních úřadů k otázce
korunových dluhopisů. Na odpověď, zda a případně v jakých
případech lze emisi korunových dluhopisů považovat za
zneužití práva, si tedy ještě budeme muset počkat.
Dluhopisy mohou být do budoucna zdaněny
V souvislosti s daňovými kontrolami korunových dluhopisů
se také Ministerstvo financí vrací k návrhu na změnu zákona
o daních z příjmů, podle kterého mají být příjmy plynoucí
z korunových dluhopisů zdaněny bez ohledu na to, kdy byly
dluhopisy emitovány. Podle aktuálních informací by se
uvedená legislativní změna měla stát součástí vládního
balíčku, který nabude účinnosti nejdříve v roce 2020.
Počátkem loňského roku 2017 vláda sice návrh na uvedenou
změnu zákona o daních z příjmů podpořila, už tehdy však bylo
jasné, že tehdejší Poslanecká sněmovna tuto změnu nestihne
do voleb schválit. Podle vládního návrhu se zdanění mělo týkat
korunových dluhopisů, které si fyzické osoby pořizovaly od
vlastních firem, nebo byly s emitenty korunových dluhopisů
jinak spojeny.
Návrh aktuální legislativní změny není zatím k dispozici. Podle
předběžných informací Ministerstva financí by však zdanění
mělo kromě korunových dluhopisů dopadnout i na ostatní
typy dluhopisů.
Lze předpokládat, že v souvislosti s plánovanými legislativními
změnami vyvstane otázka, v jakém rozsahu bude možné
zpětně aplikovat navrhované zdanění na již emitované
dluhopisy. Zpětná aplikace daňových předpisů totiž může
narážet na základní právní principy i příslušné smlouvy
o ochraně investic.
Je tedy zřejmé, že diskuze ke korunovým dluhopisům bude
dále pokračovat. O dalším vývoji v praxi finanční správy
i pohledu správních soudů vás budeme informovat. Pokud
máte k daňovým kontrolám dluhopisů jakékoliv otázky, rádi je
zodpovíme také osobně.
Jiřina Procházková
jprochazkova@deloittece.com
Věra Paštiková
vpastikova@deloittece.com
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Informace GFŘ
Generální finanční ředitelství se na svých webových stránkách
vyjádřilo k problematice opravy základu daně u plnění
uskutečněných pro dlužníka v úpadku, který je řešen formou
reorganizace dle insolvenčního zákona. Potvrdilo názor,
že pokud je dle reorganizačního plánu pohledávka věřitele

Nepřímé daně

snížena, pak to představuje změnu základu daně vedoucí
k opravě dle §42 zákona o DPH. Informace GFŘ je dle našeho
názoru v některých aspektech nepřesná a příliš restriktivní,
neboť nereflektuje v plné míře judikaturu Soudního dvora EU.

Judikatura SDEU
V rámci případu C-5/17 DPAS se Soudní dvůr EU zabýval
pravidly osvobození služby spočívající v zajištění převodu
finančních prostředků. Společnost DPAS na základě svolení
k přímému inkasu zadala příkaz finanční instituci k tomu, aby
byla určitá peněžní částka odečtena z bankovního účtu
žadatele. Soudní dvůr takovou operaci považoval za
zdanitelné plnění. Ukazuje se, že v praxi je často v podobných
situacích aplikováno osvobození nesprávně, například
kartovými společnostmi.
Generální advokát Soudního dvora EU se v případu C-414/17
Arex vyjadřuje k pravidlům pro přiřazení přepravy v případě
mezinárodního řetězového obchodu se zbožím podléhajícím
spotřební dani (PHM). Jednoznačně odmítl jak názor
společnosti Arex, že by přeprava měla být přiřazena tomu
dodání, které je spojeno s postupy propuštění do režimu
podmíněného osvobození podle směrnice o spotřebních

daních. Současně však odmítl i názor finanční správy, že by
přeprava měla být přiřazena tomu účastníku obchodního
řetězce, který zboží fyzicky veze. Dle generálního advokáta je
nezbytné vždy přezkoumat, komu svědčí práva nakládat se
zbožím podobně jako vlastník v průběhu přepravy.
To je podle našeho názoru obecně správný přístup vyplývající
z EU DPH Směrnice, nicméně generální advokát ve své úvaze
nakonec dospěl k výsledku, který této směrnici odporuje.
Bude zajímavé sledovat, zda Soudní dvůr EU jeho úvahu
převezme, či zda setrvá v dosavadním výkladu EU DPH
Směrnice.
V případu C-320/17 Marle Participations SARL Soudní dvůr EU
upřesnil, jakým způsobem nahlížet na postavení holdingových
společností z pohledu DPH a kdy mají možnost uplatnit nárok
na odpočet daně.

EU DPH legislativa
Evropská komise připravila další z návrhů na změny ve
fungování intrakomunitárního obchodu se zbožím. Mimo jiné
by se od roku 2020 měla do národních legislativ členských
států povinně implementovat poměrně detailní

(a současnému znění českého zákona o DPH odporující)
pravidla pro aplikaci call-off stock zjednodušení.

Tomáš Brandejs
tbrandejs@deloittece.com
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Mezinárod ní z daně ní

Přehled novinek
EU: Rozhodnutí ve prospěch zahraničních UCITS
a investičních fondů

EU: posouzení režimu duševního vlastnictví
v Lucembursku

Dne 21. června 2018 vydal Soudní dvůr Evropské unie
rozhodnutí ve věci Fidelity Funds vs. Skatteministeriet (kauza
C-480/16) a dospěl k závěru, že dánská daňová legislativa,
která umožňuje osvobodit od dánské srážkové daně dividendy
rozdělované společností registrovanou v Dánsku subjektům
kolektivního investování do převoditelných cenných
papírů (UCITS) se sídlem v Dánsku, nikoliv však obdobným
subjektům sídlícím v jiných členských státech EU, představuje
porušení zásady volného pohybu kapitálu podle článku 63
Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). V návaznosti
na toto rozhodnutí a v souladu s obecnou praxí by dánské
daňové orgány měly vydat aktualizovaný pokyn zakotvující
podmínky pro získání refundace na základě předmětného
rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Bude-li tak
učiněno, musí být žádosti o vrácení peněz předloženy do šesti
měsíců od vydání rozhodnutí, tj. do 21. prosince 2018.

Dne 6. července 2018 zveřejnila pracovní skupina, která se
zabývám kodexem chování společností rozhodnutí
č. 10931/18, které se týká přezkumu lucemburského návrhu
zákona upravujícího zdanění duševního vlastnictví. Dle závěrů
skupiny s přihlédnutím k podmínkám kodexu chování není
režim z pohledu daňové distorze škodlivý.

EU: Zrušení rozhodnutí, které zakazuje převoditelnost
daňových ztrát v Německu
Ve svém rozhodnutí ze dne 28. června 2018 ve věci Dirk
Andres (kauza C-203/16) Soudní dvůr Evropské unie uvedl, že
Tribunál v roce 2016 dospěl k nesprávnému závěru, že
německá legislativa, která umožňuje převod daňových ztrát do
dalších let pro ztrátové podniky, představuje nedovolenou
státní podporu. Již v prosinci roku 2017 generální advokát Nils
Wahl doporučil, aby Soudní dvůr Evropské unie rozhodnutí
Tribunálu zrušil. Podle německého práva mohou být ztráty
subjektů, které podléhají dani z příjmu právnických osob,
převedeny do následujících daňových let, přičemž ztráty se
v těchto letech započtou proti zdanitelnému příjmu.

EU: Ztráty stálých provozoven mohou být započteny proti
ziskům dánských společností v konsolidovaném režimu
Dne 4. července 2018 vydal Soudní dvůr Evropské unie
rozhodnutí, v němž dospěl k závěru, že dánská nařízení, která
mají zabránit dvojímu uplatnění daňových ztrát, porušují
základní svobody EU. Toto nařízení se týká především ztrát
stálých provozoven na území Dánska patřících nerezidentním
společnostem, které jsou odečteny od zdanitelných příjmů
dané nerezidentní společnosti v jurisdikci, v níž tato
společnost sídlí. Pokud tato jurisdikce neumožňuje zápočet
daňových ztrát zahraničních stálých provozoven, mohou být
tyto ztráty v Dánsku odečteny od zdanitelného příjmu avšak
pouze v rámci konsolidace přidružených společností. Podle
soudu je toto pravidlo neslučitelné se zásadou svobody
usazování ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU). Soud
následoval stanovisko generálního advokáta zveřejněné dne
21. února 2018.

EU uveřejnila přehled preferenčních daňových režimů
Dne 20. července 2018 uveřejnila pracovní skupina, která se
zabývám kodexem chování společností (pro zdaňování
podniků), přehled preferenčních daňových režimů, které jsou
předmětem jejího zkoumání od doby jejího vytvoření, tedy od
března 1998. Přehled je k dispozici zde.

Německo doporučuje změny daně z převodu nemovitostí
Dne 21. června 2018 ministři jednotlivých německých
spolkových zemí oznámili návrh pro změnu zákona o dani
z převodu nemovitostí, v jehož důsledku by mohlo dojít
k značnému rozšíření situací, za kterých je daň vybírána
(mj. by se snížila hranice vlastnického podílu, která je určující,
zda převod podléhá nebo nepodléhá dani z převodu).
Navržené změny zákona o dani z převodu nemovitostí jsou
obsaženy také v aktuální koaliční smlouvě uzavřené mezi
vládnoucími stranami. Je tedy pravděpodobné, že výše
jmenovaná opatření budou v určité podobě odsouhlasena
a dojde k jejichrealizaci v průběhu roku 2018. Rovněž je zde
možnost zpětného uplatnění těchto opatření s účinností od
data prvního uveřejnění prvního návrhu zákona.

Indický odvolací soud: Franchising nevede ke vzniku stálé
provozovny
Dne 29. června 2018 rozhodl Odvolací soud pro daně z příjmů
v Bombaji, že z hlediska Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění
uzavřenou mezi Indií a USA držitel franšízové licence v Indii
nemá stálou provozovnu, která by byla závislým zastoupením
amerického vlastníka franšízy. V důsledku toho nejsou příjmy
americké společnosti plynoucí z udělení licence do Indie v Indii
předmětem daně z příjmů z podnikání.
Rozhodnutí Odvolacího soudu se opírá o níže uvedené
skutečnosti a podmínky:






Indická společnost v žádném případě nejednala jménem
americké společnosti, i když americké společnosti
odváděla 3 % ze svých tržeb jako odměnu za práva
poskytnutá dle franšízové smlouvy;
Veškeré zisky a ztráty z obchodů náležely pouze indické
společnosti a držitelům podlicencí, přestože určitá
ustanovení franšízové smlouvy americkou společnost
opravňovala k nahlížení do účetnictví, schvalování dodávek
a kontrole reklamních sdělení;
Ani indická společnost ani držitelé podlicencí nedržely
zásoby či zboží jménem americké společnosti;
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Indická společnost jménem americké společnosti
neuzavírala žádné podlicenční či jiné smlouvy;
Veškeré smlouvy byly sjednány, uzavřeny a naplňovány
indickou společností samostatně.

Indický odvolací soud rozhodl o poplatcích za technické
služby
Dne 8. června 2018 rozhodl Odvolací soud pro daně z příjmů
v Bombaji, že odměnu přijatou společností rezidentní
v Nizozemí za realizaci školicích programů v Indii a za
poskytování přístupu do počítačových systémů indickým
společnostem nelze dle čl. 12 odst. 5 Smlouvy o zamezení
dvojímu zdanění uzavřenou mezi Indií a Nizozemím
klasifikovat jako poplatky za technické služby.

Lucembursko: Implementace směrnice proti vyhýbání se
daňovým povinnostem
Lucembursko předložilo parlamentu návrh zákona, kterým
se do národní legislativy implementuje směrnice proti
vyhýbání se daňovým povinnostem č. 1 (ATAD I).
Dne 20. června 2018 byl zveřejněn návrh zákona, kterým bude
do lucemburského práva implementována směrnice ATAD I,
jakož i některá související opatření. Zákon musí nyní projít
lucemburským legislativním procesem, je pravděpodobné,
že během něj dojde ještě k případným úpravám Opatření
vyplývající ze směrnice ATAD i by měla začít platit pro období
počínající dnem 1. ledna 2019 nebo později s výjimkou
navrhovaných pravidel pro zdanění při odchodu, která budou
aplikována od období počínajícího dnem 1. ledna 2020 nebo
později.

Lucemburská finanční správa: Vyjasnění režimu zdanění
virtuálních měn
Dne 26. července 2018 uveřejnila lucemburská finanční
správa oběžník, který se věnuje režimu přímého zdanění
virtuálních měn, konkrétně příjmu generovaného
prostřednictvím tvorby nebo prodeje kryptoměny. Příjmy
odvozené od kryptoměn budou považovány za „komerční
příjem“, budou-li splňovat definici takovéhoto příjmu podle
článku 14 zákona o dani z příjmu. Tak tomu bude typicky
v případě těžby virtuální měny nebo provozování on-line burzy
či prodejních automatů s virtuálními měnami. Provozní výdaje,
jako jsou náklady na elektrickou energii související s těžbou
virtuální měny nebo poplatky za převod na platformách pro
výměnu virtuálních měn, budou odčitatelné pouze v případě,
že vznikly výhradně v dané společnosti a nevztahují se
k žádným nezdanitelnýn příjmům. Totéž platí pro odpisování
počítačové infrastruktury. V případě neexistence komerčního

podnikání musí být určeno, zda příjem generovaný na základě
virtuální měny spadá do kategorie ostatních příjmů v článku
99 zákona o dani z příjmu. Tak tomu může být např. v případě,
kdy těžba měny nesplňuje všechna kritéria, aby mohla být
v Lucembursku klasifikována jako podnikatelská činnost.

Slovenská republika: Ratifikace mnohostranného nástroje
Dne 30. července 2018 ratifikovala Slovenská republika
Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti
snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu
k daňovým smlouvám. V okamžiku podepsání zveřejnila
Slovenská republika své stanovisko ve vztahu k tomuto
mnohostrannému nástroji, ve kterém uvedla své výhrady
a sdělení. Připojila 64 smluv o zamezení dvojímu zdanění,
které si přeje do mnohostranného nástroje zahrnout.

BEPS OECD/G20 uveřejnil zprávu o pokroku
Zpráva OECD/G20 z 22. července 2018, která je zpracována
za období od července 2017 do června 2018, poskytuje
aktualizaci hlavního vývoje v oblasti zdaňování digitální
ekonomiky a v oblasti implementace mnohostranného
nástroje. Zpráva také shrnuje, jak jednotlivé státy postupují
s implementací balíčku BEPS. Zprávu si můžete stáhnout zde.

Spojené království: Diskuze o registraci zahraničních entit,
které v zemi vlastní nemovitosti
Ministerstvo pro obchod, energetiku a průmyslovou strategii
Spojeného království spustilo dne 23. července 2018 veřejnou
diskuzi o ustanoveních v návrhu zákona o registraci
zahraničních entit, jehož cílem je zřídit nový registr
skutečného vlastnictví pro zahraniční entity, které ve
Spojeném království vlastní nemovitosti. Zahraniční entity,
které budou ve Spojeném království vlastnit nemovitost ve
chvíli, kdy požadavky vstoupí v platnost, jakož i veškeré
zahraniční entity, které si nemovitost ve Spojeném království
pořídí později, budou nuceny zapsat (a pravidelně
aktualizovat) informace o svém skutečném vlastnictví dříve,
než s danou nemovitostí zahájí určité transakce (např. prodej
nebo pronájem či zástavu nemovitosti při hypotečním úvěru).
Veřejná diskuze bude ukončena 17. září 2018.
Kateřina Krchnivá
kkrchniva@deloittece.com
Tereza Tomanová
ttomanova@deloittece.com
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Digitální měny a jejich problematika v daňovém
a právním světě
S rostoucí popularitou digitální měny, jinak také kryptoměny,
roste množství otázek, které se týkají jejich právní definice,
účtování a zdanění. V poslední době se objevily indicie, které
mohou být v této tématice nápomocné, nicméně skutečností
je, že současná česká daňová legislativa tuto problematiku
specificky nepokrývá, a tak je každý vlastník digitální měny
ponechán v určité nejistotě.
Z právního pohledu je zejména důležité identifikovat, pod
kterou z existujících kategorií je tu kterou konkrétní
kryptoměnu možné zařadit, viz např. názory ČNB nebo
Ministerstva financí níže. Tato identifikace má následně přesah
jak do daní a účetnictví, tak do dalších právních oblastí.
S ohledem na vývoj v zahraničí je také možné, že kryptoměny
budou nakonec věcí sui generis a bude jim věnována
samostatná speciální právní úprava.
O účtování a vykazování digitální měny jste se mohli dočíst
v červnovém vydání dReportu. Dle aktuálního výkladu
stanoviska Ministerstva financí ze dne 15. května 2018 je
digitální měna považována za nehmotné aktivum a je
doporučeno jednotné účtování a vykazování digitální měny
jako zásoby „svého druhu“. Tuto informaci je možné využít

jako vodítko při zdaňování příjmů právnických osob (a
účtujících fyzických osob) plynoucích z transakcí s digitální
měnou, ať už při transakcích, kdy právnická osoba digitální
měnu využije jako „platidlo“, při těžbě digitální měny, nebo při
vydání digitální měny zcela nové.
Jelikož digitální měna není měnou z pohledu ČNB, ale jde
o nehmotné aktivum, dá se předpokládat, že se bude
v případě směny nebo těžby digitální měny jednat o příjem dle
§ 7 (u fyzických osob podnikatelů) či § 10 (u ostatních fyzických
osob) zákona o daních z příjmů.
Úprava daně z přidané hodnoty („DPH“) v oblasti digitální
měny je ovlivněna zejména rozsudkem Evropského soudního
dvora, který směnu kryptoměn považuje za finanční službu,
tj. osvobozené plnění bez nároku na odpočet.
Tomuto tématu se budeme více věnovat na našem
pravidelném webcastu.
Eduard Hájek
ehajek@deloittece.com
Jan Novotný
jnovotny@deloittece.com

Ministerstvo vnitra ČR: brexit a doporučení
pro britské občany
V souvislosti s chystaným vystoupením Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie na jaře 2019
Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo doporučení adresované
občanům Spojeného království, kteří pobývají na území ČR.
Doporučení navrhuje postup pro britské občany, kteří mají
zájem o to, aby byla zachována jejich práva související
s pobýváním na území ČR, a to až do konce přechodného
období (tj. do konce roku 2020) i po datu vystoupení
Spojeného království z EU.

Ministerstvo vnitra ČR ve své výzvě důrazně doporučuje všem
občanům Spojeného království, kteří nejsou držiteli Potvrzení
o přechodném pobytu občana EU, aby zažádali o vydání tohoto
Potvrzení a vyhnuli se tak složitějším administrativním
postupům v budoucnosti.
O dalším vývoji situace budeme informovat.
Jana Michálková
jmichalkova@deloittece.com
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Daň z cukru jako nástroj boje s obezitou
Velká Británie zavedla na jaře tohoto roku tzv. daň z cukru, od
které si slibuje snížení výroby a konzumace sladkých nápojů
a zároveň zvýšení příjmů státního rozpočtu.
Daň byla zavedena pro sladké nealkoholické nápoje
s obsahem cukru více než 5 g na 100 ml obsahu tekutiny – zde
tvoří daň 18 pencí (cca 5 Kč) za litr tekutiny. Pro nápoje
přesahující 8 g cukru (např. Coca-Cola) na 100 ml obsahu
tekutiny se uplatní dokonce 24 pencí (cca 7 Kč) na každý litr
nápoje. Nová daň by měla podle odhadů zvýšit fiskální příjem
až o 240 mil. liber (cca 7 mld. Kč) ročně, který by měl být
následně distribuován na programy podpory fyzické aktivity
a vyvážené stravy školáků. Britská vláda oznámila plán uvalení
této daně již začátkem roku 2016, aby výrobci měli možnost
snížit obsah cukru ve svých výrobcích. Podle propočtů
tamního ministerstva financí způsobí zavedení daně snížení
spotřeby až o 45 mil. kg cukru ročně ve slazených nápojích
a v konečném důsledku dojde až u 50 % všech nápojů ve
Velké Británie ke snížení obsahu cukru.
Uvedená daň se netýká výrobců sladkých potravin, jako jsou
např. koláče a pečivo. Daň byla částí veřejnosti ve Velké
Británii přijata jako správný krok, odpůrci argumentují jejím
selektivním uvalením jen na omezenou složku problematické
stravy a naopak volají po stimulaci ke konzumaci zdravé stravy
jejím zlevněním.
Obdobně koncipovanou 10% daň zavedlo již v roce 2014
Mexiko, a to jako součást řešení problémů zvýšené obezity

populace (statistiky uváděly, že až 70 % populace mělo
nadváhu nebo obezitu). Rok po uvalení daně došlo ke snížení
konzumace slazených nápojů o 12 %, nejvíce se na redukci
podílely nízkopříjmové domácnosti. Závěry výzkumu též
potvrdily, že snížení spotřeby slazených nápojů doprovázelo
zvýšení konzumace nápojů, které dani nepodléhaly, především
v podobě balené vody. Dalším úspěšným případem je situace
v Maďarsku, kde po uvalení tzv. „fat tax“ došlo u 40 % výrobců
k poklesu množství používaných nezdravých ingrediencí
a prodej produktů kategorizovaných jako nezdravé poklesl
o 25 %.
Statistici se shodují, že vliv zavedení těchto regulačních
opatření se projeví až v dlouhodobém horizontu, a to ve
snížení obezity a nemocí způsobených nadměrnou konzumací
cukru. Maximálního ekonomického a medicínského efektu
může dané opatření dosáhnout pouze v případě, že bude
implementováno na úrovni celé EU např. V podobě směrnice
nebo nařízení. V opačném případě se mohou některé státy
dostat do obdobné pozice jako Dánsko, které obdobnou daň
zrušilo v roce 2013, a to z důvodu, že Dánové na zdražení
vybraných potravin a nápojů reagovali jejich nákupem
v Německu a dalších okolních státech, čímž došlo k potlačení
očekávaného zdravotního i fiskálního dopadu daně. Česká
republika podle dostupných informací zatím se zavedením
obdobné daně nepočítá.
Jakub Vrkoč
jvrkoc@deloittece.com

Zasedání Pracovní skupiny pro ekonomickou
migraci
Dne 20. 6. 2018 se společnost Deloitte zúčastnila zasedání
Pracovní skupiny pro ekonomickou migraci spolu se zástupci
jednotlivých Ministerstev, hospodářských subjektů a zástupců
podnikatelské sféry, kteří se podílejí na utváření migrační
politiky v České republice. Na zasedání se probírala témata
spojená s novelou Zákona o pobytu cizinců, projekty
ekonomické migrace i možnosti usnadnění imigračních
procesů.
Transpozice směrnice Evropské unie a Novela zákona
o pobytu cizinců
Novela Zákona o pobytu cizinců, která v současnosti prochází
legislativním procesem a část zákona by měla vejít v platnost
již v roce 2019 (část v roce 2020), by měla přinést celou řadu
změn v procesech tykajících se vyřízení žádostí o pobytová
oprávnění cizinců z třetích zemí.

Změny na základě transpoziční směrnice EU by měly
umožňovat zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým
pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení
studijní nebo výzkumné aktivity.
Vítanou novinkou by mělo být zavedení mimořádného
dlouhodobého pracovního víza s platností maximálně na
1 rok, které by mělo usnadnit získání pracovníků ze zahraničí
pro určité pracovní obory, jež trpí dlouhodobým nedostatkem
pracovní síly. Přijímání žádosti o tento typ pobytového titulu
by mělo být spuštěno speciálním nařízením vlády tak, aby bylo
možno flexibilně reagovat na situaci na trhu práce,
pravděpodobně bez možnosti prodloužení.
Novela by dále měla pro nově příchozí cizince do ČR zavést
povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz. Cizinec
(pokud nespadá pod výjimku z této povinnosti) by měl kurz
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absolvovat během prvního roku po vstupu na území ČR,
v opačném případě by měla být uvalena pokuta (až 10 000 Kč).
Kurz nebude završen zkouškou a uvažuje se o povinnosti
úhrady kurzů přímo cizinci (potažmo jejich zaměstnavateli).
V návaznosti na tuto novinku se chystá jak posílení kapacit
integračních center, tak i možnost akreditací soukromých
institucí, které by rovněž byly oprávněny nabízet integrační
kurzy.
Novela také počítá se zavedením kvót na počet přijatých
žádostí na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Tento krok
tak může být na jedné straně chápán jako pokus o kontrolu
ekonomické migrace do ČR, na straně druhé však i jako
podklad pro navýšení financování zastupitelských úřadů
a Odborů azylové a migrační politiky potýkajících se se
značným a stále rostoucím počtem žadatelů o pobyt v České
republice. Kvóty by se prozatím měly vztahovat pouze na
nábor žádostí v zahraničí, neměly by se tedy týkat žádostí
podaných na území ČR.
Projekty ekonomické migrace
Od 1. 7. 2018 navýšilo Ministerstvo průmyslu a obchodu kvótu
projektu Fast Track na 300 žádostí ročně (tj. 25 žádostí
měsíčně).
V rámci Režimu Ukrajina se daří výrazně zkrátit čekací dobu
mezi okamžikem zařazení do Režimu a podáním žádosti
o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadě ČR
v zahraničí. K červnu 2018 činila tato doba 52 dní.
Do Režimu ostatní státy určený pro žadatele z Mongolska
a Filipín, na něž trvale cílí zájem českých zaměstnavatelů,
se přidají od 1. 9. 2018 i žadatelé ze Srbska. Režim ostatní
státy je kombinací Režimu Ukrajina, pokud jde o kritéria pro
zařazení společnosti a Projektu Ukrajina, pokud jde o způsob
jeho implementace. Roční kapacita je 1000 uchazečů
z Mongolska, 1000 uchazečů z Filipín a 2000 uchazečů ze
Srbska.
Snížení administrativní zátěže v imigračních procesech
Ministerstvo vnitra chystá rozšíření elektronizace migračních
projektů, včetně rezervačního systému pro elektronické
objednávání termínů na pracovištích Odboru azylové
a migrační politiky. Nejen, že by měla být aplikace doplněna
o nové jazykové verze, systém by měl výhledově umožnit
i podávání žádostí (zejména pro občany EU), zjišťování čísla

jednacího, zjišťování stavu žádostí atd. Realizace však určitou
dobu potrvá (Ministerstvo vnitra odhaduje minimálně 5 let).
Dalším návrhem na zlepšení by bylo buď úplné zrušení údaje
o registrované adrese pobytu na pobytových oprávněních
cizinců, nebo nahrazení tohoto údaje označením v cestovním
dokladu, případně nálepkou na pobytové kartě. Takový krok
by z cizinců sňal povinnost žádat o novou pobytovou kartu po
každé registraci nové adresy, což by jednak ušetřilo čas
a peníze cizinců, jednak redukovalo administrativní zátěž
přetížených pracovišť Odboru azylové a migrační politiky. Lze
očekávat, že toto téma bude diskutováno i nadále a věříme, že
bude dosaženo žádoucího poměru mezi řádnou evidencí
cizinců a přiměřenou administrativní zátěží.
Ministerstvo vnitra bohužel uvedlo, že není možné vyřadit
doklad o ubytování z požadavků u prvního řízení o povolení
k pobytu vzhledem k tomu, že doklad o ubytování je základním
bezpečnostním předpokladem, který má sloužit k ochraně
samotných žadatelů a zajistit, že bezprostředně po příjezdu
mají ubytování zajištěno.
Ministerstvo dále uvedlo, že institut podání žádosti na území
bude využit pouze pro omezený počet zaměstnavatelů
(maximálně 100) a jen ve specifických případech. Na jejich
navýšení prozatím nejsou personální kapacity.
Ministerstvo práce a sociálních věcí se také vyjádřilo, že test
trhu práce není překážkou v procesu vyřizování
zaměstnaneckých karet a případné zrušení testu trhu práce
by znamenalo změnu Zákona o zaměstnanosti.
Jiné
Kromě výše uvedeného bychom vás chtěli informovat, že
Vláda ČR od 19. 7. 2018 rozhodla o dočasném pozastavení
příjmu žádostí o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání
a žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání pro
občany Vietnamu. Ministr vnitra Jan Hamáček to zdůvodnil
bezpečnostními a administrativními důvody.
O dalším vývoji výše uvedených témat vás budeme informovat.
Maria Shkaruppa
mshkaruppa@deloittece.com
Jana Michálková
jmichalkova@deloittece.com
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Evropský systém pro cestovní informace
a povolení
Evropský parlament schválil konečnou dohodu pro zavedení
systému ETIAS (Evropský systém pro cestovní informace
a povolení), jenž se v první řadě dotkne cestujících, kteří míří
do schengenského prostoru v rámci bezvízového styku
(např. turistů nebo cizinců cestujících za účelem obchodní
cesty z USA, Kanady, Japonska atd.). Odhaduje se, že toto nové
schéma bude uvedeno do provozu v roce 2021. Cílem
systému ETIAS je posílit bezpečnost v regionu a zefektivnit
proces vydávání cestovních povolení pro vstup do
schengenského prostoru.
Jakmile bude systém ETIAS zprovozněn, budou osoby cestující
do schengenského prostoru povinny se v systému ETIAS
registrovat prostřednictvím vyplnění online formuláře.
Informace, které uvedou, budou ověřeny v několika
bezpečnostních databázích. Návštěvníky, kteří k cestě
nepotřebují vízum, tak systém ETIAS předběžně prověří
s ohledem na případné bezpečnostní problémy.

Dalším krokem k zavedení systému ETIAS je jeho oficiální
schválení Radou Evropy. K uzákonění textů dojde poté, kdy
předseda Evropského parlamentu a rotující předsednictví
Rady Evropy připojí pod texty své podpisy.
Po zavedení systému ETIAS budou všichni občané třetích zemí
povinni se před cestou do některé z 26 zemí schengenského
prostoru jeho prostřednictvím registrovat. Celý proces
předkládání žádosti zabere několik málo minut a, je-li žádost
schválena, je cestovní povolení ETIAS zasláno žadateli
elektronicky. Cestující budou poté oprávněni vstoupit
na území kterékoli ze zemí schengenského prostoru po
předložení cestovního pasu a dokumentu zaslaného
prostřednictvím systému ETIAS.
Inka Joslová
ijoslova@deloittece.com

Daňové povinnosti – září 2018
Září
Pondělí 10.

Spotřební daň

Splatnost daně za červenec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

Pátek 14.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za srpen 2018, papírová forma

Pondělí 17.

Daň z příjmů

Čtvrtletní záloha na daň

Úterý 18.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za srpen 2018, elektronická forma

Čtvrtek 20.

Daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti

Úterý 25.

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2018
Souhrnné hlášení za srpen 2018
Kontrolní hlášení za srpen 2018

Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2018

Spotřební daň

Splatnost daně za červenec 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za srpen 2018
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2018 (pokud vznikl nárok)
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Daňové povinnosti – říjen 2018
Říjen
Pondělí 1.

Daň z přidané hodnoty

Žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2018

Středa 10.

Spotřební daň

Splatnost daně za srpen 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

Pátek 12.

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za září 2018, papírová forma

Úterý 16

Daň silniční

Záloha na daň za 3. čtvrtletí 2018

Intrastat

Podání výkazů pro intrastat za září 2018, elektronická forma

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti

Daň z hazardních her

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018

Daň z přidané hodnoty

Daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2018

Pondělí 22.

Čtvrtek 25.

Souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
Kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
Energetické daně

Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

Spotřební daň

Splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
Daňové přiznání za září 2018
Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných
olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2018 (pokud vznikl nárok)

Úterý 30.
Středa 31.

Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost
související jistoty.
Daň z přidané hodnoty

Poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona DPH,
která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení
nebo změnu skupinové registrace

Daň z příjmů

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z daňového
oddělení společnosti Deloitte nebo s jedním z následujících odborníků:
Přímé daně
Jaroslav Škvrna
jskvrna@deloittece.com
Zbyněk Brtinský
zbrtinsky@deloittece.com

Kontrolní hlášení
Jaroslav Beneš
jbenes@deloittece.com

Miroslav Svoboda
msvoboda@deloittece.com
Marek Romancov
mromancov@deloittece.com
LaDana Edwards
ledwards@deloittece.com
Tomas Seidl
tseidl@deloittece.com
Nepřímé daně
Adham Hafoudh
ahafoudh@deloittece.com
Radka Mašková
rmaskova@deloittece.com

Deloitte Advisory, s. r. o.
Nile House, Karolinská 654/2,
186 00 Praha 8 - Karlín,
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.
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Vyhlášení 4. veřejné soutěže programu TRIO
V pořadí již 4. veřejná soutěž programu na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TRIO bude
vyhlášena 3. září 2018. Předpokládaná lhůta na podání žádostí
budou 2 měsíce a uchazeč může podat maximálně 2 žádosti.
Program TRIO podporuje činnosti v oblasti průmyslového
výzkumu a experimentálního vývoje za účelem zvýšení využití
výsledků z této oblasti. Jednotlivé projekty musí být realizovány
v jedné z šesti technologických oblastí, kterými jsou:







Fotonika.
Mikro- a nanoelektronika.
Nanotechnologie.
Průmyslové biotechnologie.
Pokročilé materiály.
Pokročilé výrobní technologie.

Nutným předpokladem projektů je dosažení alespoň jednoho
z následujících výsledků:
 F – užitný nebo průmyslový vzor.
 G – prototyp, funkční vzorek.
 P – patent.
 R – software.
 Z – poloprovoz, ověřená technologie.
Program podporuje projekty realizované ve spolupráci
podniků s výzkumnými organizacemi. V případě, že je
uchazečem velký podnik, musí být v návrhu projektu
prokázáno, že očekávaná podpora přispěje k realizaci projektu

ve větším rozsahu nebo s vyšší finanční účastí podniků
v projektu či povede k vyřešení projektu v kratší době, než by
tomu bylo bez poskytnutí podpory. Délka projektu je omezena
na 48 měsíců a jeho řešení nesmí být započato před podáním
návrhu projektu.
Na co se dotace vztahuje:
 Osobní náklady nebo výdaje.
 Náklady nebo výdaje na nástroje, přístroje a vybavení.
 Náklady nebo výdaje na služby.
 Dodatečné režijní náklady nebo výdaje.
Výše dotace na jeden projekt:
 Max. 20 mil. Kč.
Míra podpory na jeden projekt:
 Maximálně 70 % způsobilých výdajů za celý projekt
a všechny účastníky, v závislosti na typu aktivity a velikosti
podniku.
Oproti předchozím veřejným soutěžím je změněno bodové
hodnocení, kdy nebude bodována míra naplnění účinné
spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací, motivační
účinek a odborná a ekonomická způsobilost uchazečů. Tato
kritéria však budou hodnocena v rámci binárních kritérií.
Naopak budou bodová kritéria zaměřena na technické
a užitné parametry předpokládaných výsledků projektu.

Nově vyhlášené výzvy OP PIK 2018
Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na začátku srpna
aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK pro rok 2018.
Oproti předchozímu harmonogramu došlo k upřesnění
termínů vyhlášení výzev a termínů pro příjem žádostí.
Jedná se o dřívější termín vyhlášení výzvy Obnovitelné zdroje
energie a plánovaný termín příjmu žádostí o podporu. Dále
byly posunuty termíny vyhlášení výzev Technologie
pro začínající podnikatele, Spolupráce – Klastry, Služby
infrastruktury – aktivita a), a to včetně plánovaného termínu
příjmu žádostí o podporu, na pozdější termín.

Změny se dotkly také výzev Poradenství – v režimu podpory
de minimis pro VTP – ITI Brno, Olomouc a Hradec Králové,
které byly zrušeny, a výzvy ICT a sdílené služby – ICT
v podnicích, která byla prozatím zrušena. Naopak nově byla
přidána výzva Potenciál – Technická výzva.
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Název
programu

Zaměření programu

Druh výzvy

Podporo-vané Typy příjemců* Předpoklá-dané
území
datum vyhlášení
výzvy

Plánované datum
příjmu žádostí
o podporu

III. Výzva Nemovitosti

Dotace na modernizaci
výrobních provozů a rekonstrukci
stávající zastaralé podnikatelské
infrastruktury a objektů typu
brownfield

Průběžná

MSP
Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

22. 6. 2018

Od 22. 10. 2018
Do 22. 5. 2019

III. Výzva Úspory energie Dotace na rekonstrukci a rozvoj
v SZT
v SZT, zvyšování účinnosti KVET

Průběžná

MSP, VP
Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

11. 6. 2018

Od 11. 6. 2018
Do 31. 3. 2019

IV. Výzva Úspory energie Dotace na aktivity spojené
s úsporou konečné spotřeby
energie

Průběžná

MSP, VP
Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

29. 6. 2018

Od 2. 7. 2018
Do 29. 4. 2019

IV. Výzva Obnovitelné
zdroje energie

Průběžná

MSP, VP
Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

3. 8. 2018

Od 3. 8. 2018
Do 29. 3. 2019

IV. Výzva ICT a sdílené
Dotace na zřizování a provoz center Průběžná
služby - Zřizování
sdílených služeb
a provoz center sdílených
služeb

MSP, VP
Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

25. 6. 2018

Od 28. 8. 2018
Do 28. 5. 2019

IV. Výzva ICT a sdílené
Dotace na modernizaci a budování Průběžná
služby - Budování
datových center
a modernizace datových
center

MSP, VP
Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

28. 6. 2018

Od 31. 8. 2018
Do 31. 5. 2019

V. Výzva Potenciál

MSP, VP s
Území ČR,
15. 6. 2018
mimo území hl. vazbou na
životní prostředí
m. Prahy

Od 1. 10. 2018
Do 15. 1. 2019

MSP, VP
Území ČR,
15. 6. 2018
mimo území hl. s vazbou na
životní prostředí
m. Prahy

Od 26. 9. 2018
Do 27. 11. 2018

MSP, VP s
Území ČR,
15. 6. 2018
mimo území hl. vazbou na
životní prostředí
m. Prahy

Od 28. 8. 2018
Do 17. 12. 2018

MSP, VP
Území ČR,
mimo území hl.
m. Prahy

Od 12/2018
Do 7/2019

V. Výzva Inovace

Dotace na projekty výroby
a distribuce energie
z obnovitelných zdrojů

Dotace na založení nebo rozvoj
center průmyslového výzkumu,
vývoje a inovací

Kolová

nebo ve
spolupráci s MSP

Dotace na nákup výrobní
Průběžná
technologie za účelem zavedení
nových nebo inovovaných výrobků
do výroby a na trh

VI. Výzva Aplikace (s i bez Dotace na realizaci
účinné spolupráce)
průmyslového výzkumu
a experimentálního vývoje

Kolová

IV. Výzva ICT a sdílené
služby - Tvorba nových
IS/ICT řešení

Průběžná

Dotace na tvorbu nových IS/ICT
řešení

nebo ve
spolupráci s MSP

11/2018

* MSP – Malý a střední podnik, VP – velký podnik

Níže uvádíme detailnější popis podmínek u vybraných výzev,
u kterých byl spuštěn příjem žádostí o dotaci v průběhu
července či srpna 2018.

Úspory energie Výzva IV
Výzva IV Úspory energie podporuje projekty zaměřené na
snížení energetické náročnosti podniku. Podporovány jsou
aktivity jako například rekonstrukce a modernizace zařízení na
výrobu energie pro vlastní spotřebu, rozvodů elektřiny, plynu
a tepla s cílem zvýšení účinnosti, modernizace soustav
osvětlení budov a průmyslových areálů, modernizace
a zavádění systémů měření a regulace, instalace OZE,
akumulace elektrické energie či kogenerační jednotky
s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu, pro
vlastní spotřebu.
Kdo může o dotaci žádat:
 Malé, střední a velké podniky.

Na co se dotace vztahuje:
 Dlouhodobý hmotný majetek.
 Dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování
dlouhodobého hmotného majetku.
 Energetický posudek.
 Projektová dokumentace.
 Výdaje na organizaci výběrového řízení.
Výše dotace na jeden projekt:
 300 tis. Kč – 400 mil. Kč, ale zároveň maximálně
15 mil. EUR.
 Podpora na energetický posudek činí maximálně
350 tis. Kč.
 Podpora na organizaci výběrového řízení činí maximálně
200 tis. Kč, dle rozsahu zakázky.
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Míra podpory na jeden projekt:
 Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 Maximálně 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
Míra podpory na energetický posudek, projektovou
dokumentaci a organizaci výběrového řízení:
 Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
Příjem žádostí:
 2. července 2018 – 29. dubna 2019.
Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na
území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy
rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Obnovitelné zdroje energie Výzva IV
Výzva IV Obnovitelné zdroje energie je zaměřena na podporu
projektů využívajících k výrobě a distribuci energie obnovitelné
zdroje energie. Mezi podporované aktivity patří výstavba
a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla
z biomasy a vyvedení tepla do výměníkové stanice, výstavba,
rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren
či vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny.
Kdo může o dotaci žádat:
 Malé, střední a velké podniky.
Na co se dotace vztahuje:
 Dlouhodobý hmotný majetek.
 Dlouhodobý nehmotný majetek potřebný k provozování
dlouhodobého hmotného majetku.
 Energetický posudek.
 Projektová dokumentace.
Výše dotace na jeden projekt:
 250 tis. Kč – 100 mil. Kč.
 Podpora na energetický posudek činí maximálně 350
tis. Kč.
Míra podpory na jeden projekt, na energetický posudek
a projektovou dokumentaci v oblasti vyvedení tepla a bioplynu
z bioplynových stanic:
 Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 Maximálně 40 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
Míra podpory na jeden projekt, na energetický posudek
a projektovou dokumentaci v oblasti MVE1, KVET2 z biomasy
a výtopen z biomasy:
 Maximálně 80 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 Maximálně 70 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 Maximálně 60 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
Příjem žádostí:
 3. srpna 2018 – 29. března 2019.

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na
území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy
rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

ICT a sdílené služby Výzva IV – aktivita Budování
a modernizace datových center
Tato výzva je určena k podpoře projektů, jejichž cílem je
modernizovat či vybudovat datové centrum. Tuto
podporovanou aktivitu je možné vykonávat v maximálně 4
místech realizace projektu.
Kdo může o dotaci žádat:
 Malé, střední a velké podniky.
Na co se dotace vztahuje:
 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
 Výdaje na pozemky a stavby nebo na jejich nájem.
 Výdaje na služby poradců, expertů, studie.
 Výdaje na projektovou dokumentaci.
Výše dotace na jeden projekt:
 1 mil. Kč – 150 mil. Kč.
Míra podpory na jeden projekt:
 Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
Příjem žádostí:
 31. srpna 2018 – 31. května 2019.
Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na
území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy
rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.
Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících
podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za
ČR.

ICT a sdílené služby Výzva IV – aktivita Zřizování a provoz
center sdílených služeb
Cílem této výzvy je podpořit projekty zaměřené na zřizování
a provoz center sdílených služeb. Tuto podporovanou aktivitu
je možné vykonávat pouze v jednom místě realizace projektu.
Kdo může o dotaci žádat:
 Malé, střední a velké podniky.
Na co se dotace vztahuje:
 Mzdové výdaje.
 Výdaje na nájem pozemků a budov.
 Výdaje na služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé
a střední podniky).
 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v režimu
de minimis.
Výše dotace na jeden projekt:
 3 mil. Kč – 100 mil. Kč.
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Míra podpory na jeden projekt:
 Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky.
 Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky.
 Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
Příjem žádostí:
 28. srpna 2018 – 28. května 2019.
Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na
území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy
rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.
Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících
podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za
ČR.

Aplikace Výzva VI
Výzva VI Aplikace podporuje projekty zaměřené na realizaci
činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje
vedoucích ke konkrétním výstupům v podobě prototypů,
průmyslových či užitných vzorů, ověřené technologie či
softwaru.
Kdo může o dotaci žádat:
 Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze
s podmínkou, že má projekt pozitivní vliv na životní
prostředí nebo je hlavním záměrem projektu spolupráce
velkého podniku s malým nebo středním podnikem na
konkrétním projektu.

Na co se dotace vztahuje:
 Osobní náklady (výdaje na mzdy a pojistné výzkumných
pracovníků, techniků aj.).
 Výdaje na nástroje, přístroje a vybavení, a to ve formě
odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku po
dobu řešení projektu.
 Výdaje na smluvní výzkum.
 Neinvestiční výdaje na licence zakoupené nebo pořízené
od třetích stran po dobu realizace projektu.
 Výdaje na poradenské služby zaměřené na výzkum a vývoj
použité výhradně pro účely projektu.
 Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.
Výše dotace na jeden projekt:
 1 mil. Kč – 40 mil. Kč.
Míra podpory na jeden projekt:
 Maximálně 70 % způsobilých výdajů za celý projekt
v závislosti na typu aktivity a velikosti podniku.
Příjem žádostí:
 28. srpna 2018 – 17. prosince 2018.
Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na
území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy
rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.
Bonifikovány jsou projekty realizované v okresech vykazujících
podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je průměrný podíl za
ČR.

Nové výzvy Operačního programu
Životní prostředí 2014–2020
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo spolu se Státním
fondem životního prostředí ČR dvě výzvy na podporu projektů
zvyšujících podíl využití materiálového a energetického
odpadu. Jedná se o výzvy č. 104 a 114 Operačního programu
Životní prostředí 2014–2020, z prioritní osy 3 zaměřené na
zpracování odpadu.
Cílem výzvy č. 104 je podpora projektů na výstavbu
a modernizaci zařízení na energetické využití odpadů a s tím
související infrastruktury. Mezi podporované aktivity patří
například výstavba či modernizace zařízení pro nakládání
s nebezpečnými odpady, sběrných dvorů, třídicích
a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů
a odpadů podobných komunálnímu odpadu, modernizace
a výstavba zařízení technologií pro odvodnění čistírenských
kalů, zařízení na úpravu odpadů, výstavba a modernizace
bioplynových stanic, zařízení na energetické využití ostatních
odpadů nevhodných k materiálovému využití a zařízení na
tepelné zpracování kalů z čistíren odpadních vod či výroba
paliv z ostatních odpadů.
Cílem výzvy č. 114 je pak podpora projektů na výstavbu
a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů.

Uchazeči mohou být jak veřejné, tak také podnikatelské
subjekty. Míra podpory na jeden projekt činí maximálně 85 %
z celkových způsobilých nákladů. Výše dotace na jeden projekt
je poté omezena v rozmezí od 500 tis. Kč (bez DPH) do 50
mil. EUR (včetně DPH).
Mezi způsobilé výdaje, na něž se vztahuje dotace, patří:
 Výdaje na stavební práce, dodávky a související služby.
 Pořízení hmotného (zařízení) a nehmotného majetku.
 Propagační materiály s cílem osvěty občanů s projekty
zaměřenými na systémy odděleného sběru.
 Zkoušky a dokumenty související s uváděním majetku do
trvalého provozu.
 U velkých projektů zpracování komplexní analýzy nákladů
a přínosů.
 Zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů.
Příjem žádostí:
 Výzva č. 104 od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019.
 Výzva č. 114 od 3. 9. 2018 do 2. 12. 2019.
V případě výzvy č. 104 se jedná o kolovou výzvu
s jednokolovým modelem hodnocení, výzva č. 114 je průběžná
s čtvrtletním modelem hodnocení. Podpořeny budou projekty
realizované na celém území České republiky.
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Kontakty
V případě, že se Vás tato problematika dotýká, rádi Vám poskytneme podrobné informace. Prosím, neváhejte nás kontaktovat.
Dotace CZ

Investiční pobídky

Luděk Hanáček
lhanacek@deloittece.com

Daniela Hušáková
dhusakova@deloittece.com

Antonín Weber
antoweber@deloittece.com
Dotace a investiční pobídky SK
Martin Rybar
mrybar@deloittece.com

Deloitte Advisory, s. r. o.
Nile House, Karolinská 654/2,
186 00 Praha 8 - Karlín,
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.
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České účetnictví
Účetní novinky
České úče tnic tví

Nová interpretace Národní účetní rady
o časovém rozlišování a cizí měně
V dnešním vydání Účetních novinek krátce shrneme hlavní
body interpretace Národní účetní rady I-37 Časové rozlišování
a cizí měna.

Co je Národní účetní rada
Národní účetní rada (NUR) je nezávislá odborná instituce pro
podporu odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji
účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování.
Jejími členy jsou zástupci významných profesních organizací
(Komory auditorů ČR, Komory daňových poradců ČR, Svazu
účetních) a akademické půdy (VŠE).
Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí,
dalšími vládními, zákonodárnými a ostatními institucemi při
tvorbě legislativy a souvisejících norem se zaměřením na
oblast účetnictví, dále tvorba, aktualizace, vydávání
a distribuce českých účetních standardů a interpretací
Národní účetní rady.

Interpretace Národní účetní rady
Interpretace vyjadřují odborný názor Národní účetní rady na
praktickou aplikaci českých účetních pravidel. Interpretace
nejsou právně závazné. Jejich cílem je přispívat k formulaci
optimálních a jednotných postupů v oblasti účetnictví
a účetního výkaznictví. Zabývají se především otázkami, které
nejsou českými účetními předpisy řešeny, nebo jsou řešeny
nedostatečně, a oblastmi, které jsou v účetní praxi řešeny
nejednotně.

Interpretace I-37 Časové rozlišování a cizí měna
Interpretace I-37 (dále jen „Interpretace“) byla vydána v květnu
2018 v reakci na otázku, zda by se zůstatky účtů časového
rozlišení vyjádřených v cizí měně měly k datu účetní závěrky
přepočítávat na českou měnu závěrkovým kurzem.

Interpretace vychází z premisy, že dle zákona o účetnictví se
zůstatky pohledávek a závazků primárně vyjádřených v cizí
měně přepočítávají k datu účetní závěrky na českou měnu
kurzem ČNB k tomuto datu, čímž dochází k eliminaci
případného kurzového rizika.
Výdaje příštích období a příjmy příštích období
Dle Interpretace je třeba zůstatky účtů Výdaje příštích období
a Příjmy příštích období vyjádřené v cizí měně k datu účetní
závěrky přepočítat kurzem ČNB platným k tomuto datu. Ve
zdůvodnění závěrů Interpretace je k tomuto bodu uvedeno:
„Vzhledem k tomu, že zůstatek účtu Výdaje příštích období má
charakter cizoměnového závazku (výdaj v cizí měně bude muset
být uhrazen v příštích obdobích) a zůstatek účtu Příjmy příštích
období má charakter cizoměnové pohledávky (příjem v cizí měně
bude přijat v příštích obdobích), platí pro ně stejná pravidla jako
pro ostatní cizoměnové závazky a pohledávky.“
Náklady příštích období a výnosy příštích období
Zůstatky účtů Náklady příštích období a Výnosy příštích
období se k datu účetní závěrky nepřepočítávají, neboť
peněžní toky již proběhly. Nemají tedy charakter cizoměnové
pohledávky a cizoměnového závazku a není s nimi spojeno
žádné kurzové riziko.
V Interpretaci jsou dále uvedeny dva ilustrativní příklady, které
názorně ukazují účetní zachycení cizoměnových transakcí na
účtech časového rozlišení.
Celý text Interpretace naleznete na webových stránkách
Národní účetní rady.
Zdroj: www.nur.cz

Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
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Pozvánka na seminář
Aktuality v českém účetnictví
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň a Hradec Králové
Zveme vás na tradiční podzimní seminář zaměřený na možná
úskalí při sestavování účetní závěrky. Seminář povedeme
formou praktických příkladů a tipů v oblastech, kde jakožto
poradci a auditoři nejčastěji zjišťujeme pochybení. Probereme
také změny v české účetní legislativě účinné od 1. ledna 2018.
Chybět nebudou ani daňové novinky s dopadem na účetní
závěrku společností.
Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním
manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní
legislativy a souvisejících daňových a právních předpisů nebo
jsou s její přípravou jinak spojeni. Seminář je vhodný i pro
všechny, kteří se chtějí o českém účetnictví a daňových
i právních novinkách dozvědět víc.

Termíny
Praha:

14. listopadu 2018 a 11. prosince 2018

Brno:

27. listopadu 2018

Ostrava:

28. listopadu 2018

Plzeň:

5. prosince 2018

Hradec Králové:

13. prosince 2018

Pro více informací a registraci prosím navštivte:
www.akce.deloitte.cz

Seminář není určen zaměstnancům společností podnikajících
v oboru účetního poradenství.
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IFRS
IFRS

Co jste chtěli vědět o standardu IFRS 15
a (ne)báli jste se zeptat: 3. díl
Od 1. 1. 2018 je účinný nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv
se zákazníky. Vzhledem k tomu, že standard přináší významné
změny oproti stávající úpravě vykazování výnosů, pokračujeme
v našem seriálu článků věnujících se standardu IFRS 15
detailněji.
V našich Účetních novinkách z května 2017 jsme se zabývali
dotazy, které se týkaly pořadí aplikace jednotlivých kroků
pětikrokového modelu při vykazování výnosů a možnosti
aplikace požadavků standardu na portfolio smluv (tzv.
portfoliový přístup).
V Účetních novinkách ze září 2017 jsme se podívali na
požadavky standardu IFRS 15, které se týkají identifikace
smlouvy se zákazníkem.
Připomínáme, že standardu IFRS 15 jsme se detailněji věnovali
v našich Účetních novinkách v červenci 2014, říjnu 2014
a prosinci 2016.
V dnešním vydání se podrobněji podíváme na přechodná
ustanovení standardu IFRS 15. Často se totiž setkáváme
s otázkami, jaká metoda přechodu na nový standard je lepší,
jaká praktická zjednodušení lze při přechodu využít a jak
naložit s ukončenými a naopak stále probíhajícími smlouvami.

Přechod na nový standard
Pro účetní jednotky, které na IFRS 15 přecházejí poprvé, je
postup detailně popsán v dodatku C tohoto standardu. Při
přechodu na IFRS 15 mají účetní jednotky dvě možnosti – plně
retrospektivní přístup a modifikovaný přístup. Obě možnosti
jsou poměrně detailní, avšak nápomocné, neboť prvotní
aplikaci standardu IFRS 15 částečně ulehčují.
Pro účely přechodných ustanovení je datem prvotní aplikace
začátek účetního období, v němž účetní jednotka standard
IFRS 15 použije poprvé. Například pro účetní jednotky, které
aplikují IFRS 15 poprvé na účetní závěrku za rok končící k 31.
prosinci 2018, bude datem prvotní aplikace 1. leden 2018.

Metoda č. 1 – Plně retrospektivní přístup
Účetní jednotky mohou použít standard IFRS 15
retrospektivně na každé předchozí účetní období vykazované
v souladu s IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech
a chyby. V rámci této metody jsou srovnatelné údaje za minulý
rok upraveny a výsledná úprava se proúčtuje do počátečního
zůstatku vlastního kapitálu v nejdřívějším srovnatelném
období.
Standard IFRS 15 poskytuje následující volitelná praktická
zjednodušení:
1. V případě dokončených smluv (tj. smlouvy, u kterých
účetní jednotka převedla veškeré zboží nebo služby

identifikované v souladu s IAS 11 Smlouvy o zhotovení,
IAS 18 Výnosy a s příslušnými interpretacemi) nemusí
účetní jednotky přepracovávat smlouvy, které začínají
i končí ve stejném účetním období. Například účetní
jednotky, které standard IFRS 15 použijí poprvé pro rok
končící k 31. prosinci 2018, nemusí přepracovávat smlouvy
uzavřené a dokončené v roce 2017.
2. V případě dokončených smluv nejsou účetní jednotky
povinny přepracovávat smlouvy, které byly ukončeny před
zahájením nejdřívějšího vykazovaného období. Například
účetní jednotky, které standard IFRS 15 použijí poprvé pro
rok končící k 31. prosinci 2018 a uvedou srovnatelné údaje
za rok končící k 31. prosinci 2017, nebudou muset
přepracovávat smlouvy dokončené k 31. prosinci 2016.
3. V případě dokončených smluv, které mají variabilní
protihodnotu, může účetní jednotka použít transakční
cenu k datu, kdy byla smlouva ukončena, a nikoli
odhadovat částky variabilní protihodnoty ve srovnatelných
účetních obdobích. To především znamená, že pokud
protihodnota přestala být v době ukončení smlouvy
variabilní (což je případ spousty, avšak nikoli všech smluv),
lze transakční cenu založit na výsledné částce, kterou měl
zákazník uhradit. Například u smluv dokončených před 31.
prosincem 2017 mohou účetní jednotky, které standard
IFRS 15 použijí poprvé pro rok končící k 31. prosinci 2018,
založit dřívější částky výnosů na protihodnotě (včetně
jakékoliv variabilní protihodnoty), kterou měl zákazník
uhradit (nebo přinejmenším odhadnout variabilní
protihodnotu k datu ukončení smlouvy), a nikoliv
odhadovat variabilní protihodnotu k dřívějšímu datu.
4. U smluv, které byly změněny před začátkem nejdřívějšího
vykazovaného období, nemusí účetní jednotka aplikovat
požadavky pro modifikaci smluv odděleně na každou
dřívější úpravu. Účetní jednotka má místo toho možnost
reflektovat celkový dopad těchto změn, a to při:
(i)
identifikaci splněných a nesplněných závazků k
plnění,
(ii)
stanovení transakční ceny, a
(iii) alokaci transakční ceny na splněné a nesplněné
závazky k plnění.
Například účetní jednotky, které standard IFRS 15 použijí
poprvé pro rok končící k 31. prosinci 2018 a uvedou
srovnatelné informace pouze za rok končící k 31. prosinci
2017, budou u každého výše uvedeného požadavku
vykazovat smlouvy modifikované jednou či vícekrát před
1. lednem 2017, jako by veškeré modifikace byly součástí
původně uzavřených smluv. Upozorňujeme, že veškeré
modifikace po 1. lednu 2017 by bylo nutné zaúčtovat
jednotlivě.
5. U všech účetních období prezentovaných před datem
prvotní aplikace nemusí účetní jednotka zveřejňovat částky
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transakční ceny přidělené na zbývající závazky k plnění ani
vysvětlení toho, kdy očekává, že vykáže tuto částku do
výnosů. Například účetní jednotky, které standard IFRS 15
použijí poprvé pro rok končící k 31. prosinci 2018,
nebudou muset zveřejňovat informace o zbývajících
závazcích k plnění k 31. prosinci 2017 v souvislosti se
smlouvami, které k tomuto datu nebyly dokončeny.
V případě použití by měla být praktická zjednodušení
aplikována konzistentně na všechna předchozí prezentovaná
období a účetní jednotka by měla uvést, která zjednodušení
byla použita. V přiměřeně možném rozsahu by mělo být
poskytnuto kvalitativní posouzení odhadovaného dopadu
použití těchto zjednodušení.

Metoda č. 2 – Modifikovaný přístup
V případě modifikovaného přístupu mohou účetní jednotky
aplikovat standard IFRS 15 pouze od data prvotní aplikace.
Pokud se tak rozhodnou učinit, budou muset upravit
počáteční zůstatek nerozděleného zisku (případně jiné složky
vlastního kapitálu) ke dni prvotní aplikace (tj. 1. ledna 2018),
avšak nebudou muset upravit srovnatelné údaje předchozích
let. To znamená, že nebudou muset zohlednit smlouvy, které

byly dokončeny před datem prvotní aplikace. Obecně budou
údaje za srovnatelná období stejná jako v předchozích
zveřejněních. Při použití tohoto přístupu mohou účetní
jednotky standard IFRS 15 uplatnit retrospektivně pouze na
smlouvy, které nejsou k datu prvotní aplikace dokončeny.
Při použití modifikovaného přístupu navíc mohou účetní
jednotky u modifikací smluv využít praktického zjednodušení,
které je k dispozici účetním jednotkám uplatňujícím plně
retrospektivní přístup, buď na:



všechny změny smluv, k nimž dojde před začátkem
nejdřívějšího vykazovaného období, nebo
všechny změny smluv, které jsou učiněny před datem
prvotní aplikace.

Při použití modifikovaného přístupu musí účetní jednotky
zveřejnit částku, o kterou je v důsledku použití standardu
IFRS 15 ovlivněna každá položka daného řádku účetní závěrky
v běžném účetním období, včetně vysvětlení důvodů pro
významné změny mezi výsledky vykázanými dle IFRS 15 a dle
dříve uplatňovaných standardů.

Příklad
Předpokládaný konec účetního období k 31.12. Předpokládají se pouze srovnatelné údaje za předchozí období.
Datum prvotní aplikace
1.1. 2015

1.1.2016

1.1.2017

1.1.2018

1.1.2019

1.1.2020

1.1.2021

Smlouva A začíná
a končí v roce
2017
Smlouva B začíná v roce 2015 a končí v roce 2017

Smlouva C začíná v roce 2015 a končí v roce 2021

Metoda 1

Plně retrospektivní přístup

Metoda 2

Modifikovaný přístup

smlouva A

Začíná a končí ve stejném ročním účetním období
a je dokončena před datem prvotní aplikace –
možnost využít praktické zjednodušení

smlouva A

Smlouva dokončena před datem prvotní
aplikace - IFRS 15 neaplikujte

smlouva B

Upravte počáteční zůstatek všech dotčených
složek vlastního kapitálu v nejdřívějším
vykazovaném období (1. ledna 2017)

smlouva B

Smlouva dokončena před datem prvotní
aplikace - IFRS 15 neaplikujte

smlouva C

Upravte počáteční zůstatek všech dotčených
složek vlastního kapitálu k datu prvotní
aplikace. Zveřejněte informace v souladu
s odstavcem 134.2.

smlouva C

Upravte počáteční zůstatek všech dotčených
složek vlastního kapitálu v nejdřívějším
vykazovaném období (1. ledna 2017)

Zdroje: Příručka společnosti Deloitte ke standardu IFRS 15
www.iasplus.com

Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
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Stav schvalování IFRS v Evropské unii
Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG)
aktualizovala svou zprávu, v níž je popisován stav schvalování
všech IFRS, tj. standardů, interpretací a jejich úprav, naposledy
15. srpna 2018.
Na schválení Evropské komise k použití v Evropské unii čekají
k 27. srpna 2018 následující dokumenty rady IASB:
Standardy
 IFRS 14 Časové rozlišení při cenové regulaci
(vydáno v lednu 2014) – Evropská komise se rozhodla
nezahajovat schvalovací proces tohoto prozatímního
standardu a počkat na finální standard
 IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydáno v květnu 2017)

Úpravy
 Úprava standardů IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv
mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem
(vydáno v září 2014)
 Úprava standardu IAS 19 Změny plánu, krácení
a vypořádání (vydáno v únoru 2018)
 Úprava standardu IAS 28 Dlouhodobé podíly v přidružených
a společných podnicích (vydáno v říjnu 2017)
 Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2015 – 2017
(vydáno v prosinci 2017)
 Úpravy odkazů na Koncepční rámec IFRS
(vydáno v březnu 2018)
Interpretace
 IFRIC 23 Účtování o nejistotě u daní z příjmů
(vydáno v červnu 2017)
Zpráva o schvalování IFRS v EU
Jitka Kadlecová
jkadlecova@deloittece.com
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Pozvánka na podzimní IFRS semináře
Novinky v IFRS 2018
Tradiční podzimní on-line seminář společnosti Deloitte
z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
je opět tady.
Z pohodlí své kanceláře získáte kompletní a bleskový přehled
o nových a novelizovaných standardech. V krátkosti přiblížíme
povahu změn, takže budete schopni identifikovat, zda se ta či
ona změna může týkat právě vaší společnosti. Dozvíte se také,
kolik času vám zbývá na jejich případnou implementaci.
V průběhu webcastu bude prostor i pro vaše dotazy.

IFRS 16 pro pokročilé
Zveme vás na podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS),
tentokrát věnovaný novému standardu IFRS 16 Leasingy.
IFRS 16 nahrazuje IAS 17 Leasingy a související interpretace
a bude účinný pro období začínající 1. ledna 2019. Nový
standard přináší významné změny zejména z pohledu
nájemce, neboť operativní leasingy budou nově vykazovány
v rozvaze.
Navazujeme na náš seminář IFRS 16 – nový standard o leasingu,
který se konal v prosinci minulého roku a letos v květnu.
Tentokrát se více zaměříme na problematické oblasti, které
budou vyžadovat při aplikaci nového standardu zapojení větší
míry úsudku.

Nejčastější chyby v účetních
závěrkách dle IFRS
Přijďte na podzimní seminář společnosti Deloitte z oblasti
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS).
Tentokrát se budeme věnovat chybám, se kterými se při
auditu účetních závěrek svých klientů setkáváme nejčastěji
a které se ve výkazech často opakují. Pozornost zaměříme i na
chybějící zveřejnění informací v přílohách.
Poskytneme vám také přehled standardů a interpretací, které
jsou povinně účinné od 1. ledna 2018 nebo později. Podíváme
se, jakým způsobem by se měla projevit implementace nových
standardů IFRS 9 Finanční nástroje a IFRS 15 Výnosy ze smluv se
zákazníky v účetní závěrce za rok končící 31. 12. 2018.
Ukážeme také možné přístupy k přechodu na standard IFRS
16 Leasingy, který je účinný už od 1. 1. 2019.

Během on-line semináře se nebudeme detailně zabývat
novými standardy IFRS 9 Finanční nástroje, IFRS 15 Výnosy ze
smluv se zákazníky a IFRS 16 Leasingy, těm se budeme věnovat
na jiných seminářích v průběhu podzimu.
Webcast je určen především účetním, ekonomům a finančním
manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se
chtějí o IFRS dozvědět více.
Termín
 16. října 2018, 10:00 – 11:00 hod.
Pro více informací a registraci prosím navštivte:
www.akce.deloitte.cz

Detailněji se budeme věnovat i různým zjednodušením, která
lze při přechodu na nový standard využít. Dozvíte se, jak se na
implementaci standardu připravit a jaké nové informace bude
třeba v příloze zveřejňovat.
Rádi zodpovíme vaše dotazy, na které bude dostatek času.
Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním
manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se
chtějí o IFRS dozvědět víc.
Celodenní seminář proběhne v Praze a vystoupí na něm
odborníci z naší společnosti.
Termín
 Praha: 6. listopadu 2018
Pro více informací a registraci prosím navštivte:
www.akce.deloitte.cz

Rádi zodpovíme vaše dotazy, na které bude dostatek času.
Seminář je určen účetním, ekonomům a finančním
manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se
chtějí o IFRS dozvědět víc.
Celodenní seminář proběhne v Praze a vystoupí na něm
odborníci z naší společnosti.
Termín
 Praha: 21. listopadu 2018
Pro více informací a registraci prosím navštivte:
www.akce.deloitte.cz
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US GAAP
US GAAP

Rada FASB vydala dvě úpravy nového standardu
o leasingu
Dne 30. července 2018 vydala Rada pro standardy finančního
účetnictví (US FASB) aktualizaci ASU 2018-11, která účetním
jednotkám zjednoduší implementaci určitých aspektů nového
standardu o leasingu ASU 2016-02 (kodifikovaného jako
ASC 842). Dne 19. července 2018 rada FASB dále vydala
aktualizaci ASU 2018-10 obsahující 16 samostatných
drobnějších úprav standardu ASC 842.

na počátek období, ve kterém účetní jednotka standard
přijala. Veřejné obchodní jednotky, jejichž účetní období končí
jako kalendářní rok (tj. 31. 12.), by si tedy mohly stanovit
datum prvotní aplikace na 1. ledna 2019. Účetní jednotky by
přitom musely:



Klíčová ustanovení aktualizace ASU 2018-11
Rozsah působnosti



Úpravy aktualizace ASU byly provedeny v následujícím
rozsahu:




Osvobození v přechodném období (1. oblast) – tyto
úpravy, které účetním jednotkám umožňují vykazovat
srovnatelná období zveřejněná v období přijetí nového
standardu ASC 842 podle ASC 840 (původního standardu),
ovlivní všechny účetní jednotky s leasingovými smlouvami,
které se rozhodnou při přechodu na nový standard
nepřepracovávat svá srovnatelná období.
Osvobození na straně pronajímatele (2. oblast) – tyto
úpravy, které pronajímatelům nabízí možnost (jakožto
praktické zjednodušení na úrovni třídy podkladových aktiv)
neoddělovat leasingové a neleasingové složky smlouvy,
se vztahují pouze na pronajímatele, jejichž leasingové
smlouvy splňují určitá kritéria (viz níže).

Upozorňujeme, že zatímco úpravy v rámci 1. oblasti ovlivní jak
nájemce, tak pronajímatele, úpravy v rámci 2. oblasti se
vztahují pouze na pronajímatele.

Osvobození v přechodném období (1. oblast)
Standard ASC 842 původně vyžadoval, aby účetní jednotky
realizovaly přechod na základě tzv. „modifikovaného
retrospektivního“ přístupu, který má maximalizovat
srovnatelnost a být jednodušší než plný retrospektivní přístup.
(Pro další informace ohledně data účinnosti a pokynů
k přechodu uvedené v ASC 842, doporučujeme publikaci
Pokyny pro aplikaci nového leasingového standardu).
Podle modifikovaného retrospektivního přístupu se standard
ASC 842 aplikuje s účinností od počátku nejdřívějšího
srovnatelného období prezentovaného v účetní závěrce
účetní jednotky. To znamená, že veřejné obchodní jednotky,
pro něž je standard účinný od 1. ledna 2019, by poprvé
aplikovaly ASC 842 a vykázaly úpravu zohledňující dopady
přechodu k 1. lednu 2017 (které by bylo datem prvotní
aplikace).
Aktualizace ASU 2018-11 upravuje standard ASC 842 tak, aby
se účetní jednotky mohly rozhodnout nepřepracovávat svá
srovnatelná období během přechodu na nový standard
(„možnost srovnatelných údajů podle ASC 840“). Aktualizace
účetním jednotkám umožňuje změnit datum prvotní aplikace

aplikovat standard ASC 840 na srovnatelná období,
poskytnout zveřejnění požadovaná standardem ASC 840
pro všechna období, která budou i nadále vykazována
v souladu s ASC 840,
vykazovat dopady aplikace ASC 842 jako kumulativní
úpravu nerozděleného zisku k
1. lednu 2019.

Účetní jednotka by:




nepřepracovávala roky 2017 a 2018 tak, aby zohlednila
dopady aplikace ASC 842,
neposkytovala zveřejnění požadovaná standardem ASC
842 pro rok 2017 a 2018,
nezměnila způsob aplikace požadavků na přechod, a to
pouze pokud požadavky na přechod uplatní.
Poznámka: Zveřejnění ve srovnatelných obdobích vyžadovaná
standardem ASC 840
V návaznosti na diskuzi, k níž došlo na jednání dne 7. března
2018, rada FASB změnila znění aktualizace ASU 2018-11
s cílem objasnit, že účetní jednotka musí poskytnout
zveřejnění podle ASC 840 pro všechna období, která jsou
vykázána v souladu s ASC 840. Podle tohoto požadavku musí
účetní jednotka aplikovat pokyny uvedené v ASC 840-20-502(a) (běžné označované jako „five-year table“ uvádějící
minimální leasingové platby pro následujících 5 let) k datu
poslední vykázané účetní závěrky. ASU dále uvádí, že datem
poslední vykázané účetní závěrky by mělo být datum poslední
účetní závěrky vykázané podle ASC 840 (např. 31. prosince
2018 pro veřejné obchodní jednotky, u nichž konec účetního
období odpovídá konci kalendářního roku). Veřejná obchodní
jednotka s účetním obdobím končícím jako kalendářní rok
proto vykáže tzv. „five-year table” podle ASC 840-20-50-2(a)
k 31. prosinci 2018 v účetní závěrce za rok končící 31.
prosince 2019. Rovněž odstavec BC14 aktualizace ASU 201811 uvádí, že ASU nemění ani nevytváří dodatečné „požadavky
na mezitímní zveřejnění, která účetní jednotky dříve nemusely
poskytovat.“

Datum účinnosti a přechodná ustanovení 1. oblasti
Úpravy týkající se osvobození v přechodném období (1. oblast)
v rámci ASU se vztahují na účetní jednotky, které dosud
nepřijaly ASC 842. Účetní jednotky, které ASC 842 přijaly dříve,
si nemohou zvolit možnost vykazování srovnatelných údajů
podle ASC 840.
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Osvobození na straně pronajímatele (2. oblast)
V původně vydaném znění aktualizace ASU 2016-02
požadovala, aby pronajímatelé vždy důsledně oddělovali
leasingové a neleasingové složky smlouvy. Podle tohoto
požadavku by pronajímatelé poté, co identifikují samostatné
složky, museli aplikovat metodu alokace relativní samostatné
prodejní ceny podle ASC 606, aby protihodnotu ve smlouvě
přiřadily k samostatným složkám. ASC 842 (včetně požadavků
na sestavení a zveřejnění účetní závěrky) se vztahuje na
leasingovou složku, zatímco ostatní pokyny, zpravidla ASC 606
(včetně požadavků na sestavení a zveřejnění účetní závěrky)
se týkají složky neleasingové.
S ohledem na zpětnou vazbu zainteresovaných subjektů, z níž
vyplynulo, že náklady na splnění požadavků v oblasti oddělení
a alokace převažují výhody, jež z tohoto postupu
pronajímatelům plynou, aktualizace ASU 2018-11 upravuje
standard ASC 842 tak, aby zahrnoval praktické zjednodušení,
podle něhož pronajímatelé leasingové a neleasingové složky
oddělovat nemusí.
Poznámka: Praktické zjednodušení vytváří lepší soulad mezi
účtováním na straně pronajímatelů a nájemců
ASU 2018-11 sjednocuje účtování na straně pronajímatelů
a nájemců, pokud jde o oddělování leasingových
a neleasingových složek. Nájemci na rozdíl od pronajímatelů
mohli podle ASC 842 vždy využít praktické zjednodušení,
podle něhož se mohli rozhodnout, že nebudou oddělovat
leasingové a neleasingové složky (viz ASC 842-10-15-37)
a přiřazovat k nim protihodnotu. Nájemci si však nemohou
zvolit, zda budou účtovat o kombinované složce podle ASC
842 či podle dalších amerických účetních principů (US GAAP),
ale musí vždy použít pouze ASC 842. Jak pronajímatelé, tak
nájemci se nyní mohou rozhodnout účtovat o neleasingových
složkách ve smlouvě jako o jedné složce smlouvy.
Připomínáme, že tato volba účetní politiky musí být učiněna
pro třídu podkladových aktiv.
Kritéria pro kombinaci leasingových a neleasingových složek
Pronajímatel se může rozhodnout kombinovat leasingové
a neleasingové složky za předpokladu, že tato neleasingová
složka (složky) by jinak byla zachycena podle nových pokynů
pro vykazování výnosů uvedených v ASC 606 a že budou
splněna obě kritéria uvedená níže:




Kritérium A – načasování a schéma převodu leasingové
složky je stejné jako u neleasingové složky, jež s touto
leasingovou složkou souvisí.
Kritérium B – leasingová složka, je-li zaúčtována
samostatně, by byla klasifikována jako operativní leasing.

Aktualizace ASU dále objasňuje, že přítomnost neleasingové
složky, na kterou nelze uplatnit praktické zjednodušení,
nezabraňuje pronajímateli použít zjednodušení na
leasingovou a neleasingovou složku (složky), jež daná kritéria
splňuje. Pronajímatel by neleasingové složky, která nesplňují
kritéria pro praktické zjednodušení, zachytil odděleně od
kombinovaných leasingových a neleasingových složek, jež tato
kritéria splňují.

Určení, která ze složek převažuje
Jako v případě praktického zjednodušení na straně nájemců
rada FASB původně navrhovala, aby pronajímatelé vždy
účtovali o kombinované složce jako o leasingu podle ASC 842.
Avšak na základě zpětné vazby rada FASB upravila konečné
znění ASU tak, že účetní jednotky jsou povinny provést další
posouzení, aby určily, zda se kombinovaná složka zachytí jako
leasing podle ASC 842 nebo jako smlouva generující výnosy
podle ASC 606. Účetní jednotka by měla především určit, zda
neleasingová složka (složky) související s danou leasingovou
složkou v kombinované složce převažuje. Pokud ano, účetní
jednotka bude muset účtovat o kombinované složce v souladu
s ASC 606. V opačném případě bude účetní jednotka povinna
zachytit kombinovanou složku jako operativní leasing podle
ASC 842.
Požadavky na zveřejnění
Pronajímatel musí pro jednotlivé třídy podkladového aktiva
zveřejnit následující:
1. že si zvolil praktické zjednodušení,
2. třídu (třídy) podkladového aktiva, jehož se tato volba týká,
3. charakter kombinovaných položek a veškerých
neleasingových složek, jež nebyly způsobilé pro uplatnění
praktického zjednodušení,
4. který standard se aplikuje na kombinovanou složku
(např. ASC 842 nebo ASC 606).
Datum účinnosti a přechodná ustanovení 2. oblasti
Pro účetní jednotky, které dosud nepřijaly ASC 2016-02,
je datum účinnosti praktického zjednodušení, jež spočívá
v osvobození pronajímatele (2. oblast), sladěno s datem
účinnosti nového standardu o leasingu, jakož i s podmínkami
pro přechod. To znamená, že datum účinnosti praktického
zjednodušení je následující:




veřejné obchodní jednotky – finanční roky začínající
po 15. prosinci 2018 a mezitímní období v rámci těchto
finančních let
veškeré další jednotky – finanční roky začínající
po 15. prosinci 2019 a mezitímní období v rámci
finančních let začínajících po 15. prosinci 2020.

Účetní jednotky, které přijaly ASU 2016-02 před vydáním ASU
2018-11 mohou aplikovat praktické zjednodušení pro
pronajímatele na všechny nové i stávající leasingy
buď retrospektivně, nebo prospektivně, přičemž si mohou
zvolit, že budou aplikovat toto opatření buď (1) k datu prvního
účetního období pronajímatele po vydání ASU 2018-11, nebo
(2) k povinnému datu účinnosti standardu ASC 842
(např. 1. ledna 2019 pro veřejné účetní jednotky, jejichž účetní
období končí jako kalendářní rok). Například účetní jednotka,
která přijala ASU 2016-02 dříve a zvolila si praktické
zjednodušení, se může rozhodnout, že nebude přepracovávat
předchozí účetní období, jež vykázala v souladu s ASC 842,
a tím pádem zvolí prospektivní aplikaci.
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Po přechodu k ASU 2018-11 by pronajímatel, jenž si zvolí
praktické zjednodušení, musel toto zjednodušení aplikovat na
všechny nové a stávající transakce v rámci třídy podkladových
aktiv, která splňují kritéria pro toto zjednodušení ke
stanovenému datu. To znamená, že by pronajímatel nesměl
aplikovat praktické zjednodušení pouze na nové nebo
modifikované transakce v rámci dané třídy podkladových aktiv.

Datum účinnosti těchto úprav uvedených v ASU 2018-10
je shodné s datem účinnosti ASU 2016-02. Pro účetní
jednotky, které přijaly ASC 842 dříve, je aktualizace ASU účinná
v okamžiku vydání, přičemž má stejné požadavky na přechod
jako ASC 842.
Zdroj:www.iasplus.com

Klíčová ustanovení aktualizace ASU 2018-10

Gabriela Jindřišková
gjindriskova@deloittece.com

Aktualizace ASU 2018-10 (vydaná 19. července 2018) provádí
16 úzce zaměřených úprav (tj. drobných změn a objasnění)
určitých aspektů nového standardu o leasingu (tj. ASC 842).
Více informací o těchto úpravách naleznete na webové
stránce IASPlus website.

Kontakty
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně záležitostí uvedených v této publikaci se, prosím, spojte se svou kontaktní osobou z auditního
oddělení společnosti Deloitte, s odbornou skupinou Deloitte na adrese CZ_TechnicalDesk@deloittece.com nebo s jedním
z následujících odborníků:
České účetnictví
Jarmila Rázková
jrazkova@deloittece.com
IFRS a US GAAP
Martin Tesař
mtesar@deloittece.com

Deloitte Advisory, s. r. o.
Nile House, Karolinská 654/2,
186 00 Praha 8 - Karlín,
Česká republika
Tel.: +420 246 042 500
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.

Soňa Plachá
splacha@deloittece.com
Gabriela Jindřišková
gjindriskova@deloittece.com
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Práv ní nov inky

Konec termínu pro zápis do Evidence údajů
o skutečných majitelích se blíží
Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, účinná od 1. ledna 2018, zavedla
Evidenci údajů o skutečných majitelích („Evidence“), do které
musí všechny právnické osoby zapsané do obchodního
rejstříku zapsat své skutečné majitele do 1. ledna 2019.
Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných
rejstříků (včetně svěřenských fondů) mají tuto povinnost do
1. ledna 2021. Co to v praxi znamená, jak je to složité a jaké
problémy to může způsobit?
Kdo je skutečným majitelem?
Za skutečného majitele se podle § 4 odst. 4 zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“),
považuje fyzická osoba, která má fakticky nebo právně
možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv
v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném
právním uspořádání bez právní osobnosti. Skutečným
majitelem je vždy konkrétní fyzická osoba (příp. více fyzických
osob). AML zákon dále uvádí, které skutečnosti můžou
indikovat skutečného majitele. Naplnění těchto skutečností
ale nemusí nutně znamenat, že je daná osoba skutečným
majitelem. Vždy je potřeba posoudit, zda má tato osoba
možnost vykonávat rozhodující vliv.
Společnosti mají povinnost svého skutečného majitele
identifikovat a zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění
a ověření jeho totožnosti, včetně údajů o skutečnosti, která
zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění,
proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
Evidence údajů o skutečných majitelích
Evidence vznikla na základě požadavku tzv. 4. AML Směrnice
na uchovávání údajů o skutečném vlastnictví v centrálním
registru s cílem mít aktuální a přesné informace o konečných
příjemcích finančních prostředků, ke kterým mají přístup
zejména státní orgány, finanční zpravodajské jednotky
a povinné osoby při provádění opatření kontroly klienta.
V mnohdy složitých korporátních vztazích je totiž snadné
zastřít skutečné majitele.
Evidence je neveřejným rejstříkem. Údaje o skutečném majiteli
se neposkytují spolu s opisem zápisu z veřejného rejstříku
a ani se neuveřejňují. Do Evidence má přístup omezený, avšak
relativně široký okruh osob. Kromě státních orgánů jde
především o zástupce tzv. povinných osob, které mají z AML
zákona povinnosti týkající se zjišťování a kontroly skutečných
majitelů (zde se jedná především o banky a další finanční
instituce).

Prvním zápisem skutečných majitelů do Evidence celý proces
rozhodně nekončí. Údaje je nutné udržovat aktuální a přesné.
Jaké jsou následky nezapsání skutečného majitele do
Evidence?
Pokud právnické osoby do 1. ledna 2019 nesdělí a nedoloží
informace o svých skutečných majitelích do Evidence, žádné
přímé sankce jim prozatím nehrozí. Mohou se však dostat
do problémů při žádostech o poskytování finančních služeb,
protože finanční instituce musí dle AML zákona provádět
kontrolu klienta, jejíž součástí je i zjišťování a ověřování
skutečného majitele. Pokud při ověřování budou využívat
i Evidenci a naleznou zde rozpor (nebo žádné informace
nenaleznou), je možné, že se poskytnutí bankovního produktu
a služby zkomplikuje.
Na další problémy by však právnické osoby mohly narazit,
pokud budou usilovat o veřejnou zakázku nebo žádat o dotaci
z evropských fondů.
Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek totiž
by měl zadavatel veřejné zakázky získat údaje o skutečném
majiteli z Evidence. Pokud tedy informace v Evidenci budou
chybět, nebo budou v rozporu s jinak deklarovanými údaji
o skutečném majiteli, právnická osoba si ztíží své šance na
úspěch v zadávacím řízení.
Podle oznámení zveřejněného na webových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu řídicí orgán Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla
do výzev vyhlašovaných od června roku 2018 zařazena
podmínka stanovující, že žadatelem dotace programů nebude
moci být subjekt, který ke dni podání žádosti nemá zapsány
skutečné majitele v Evidenci.
Je zápis do Evidence složitý?
Pro některé právnické osoby s jednoduchou vlastnickou
strukturou určení skutečného majitele a jeho zápis do
Evidence nebude představovat větší problém. Při naší praxi
se však běžně setkáváme s vlastnickými strukturami, úpravami
hlasovacích práv v orgánech apod., kdy mají tyto společnosti
se samotným určením svých skutečných majitelů potíže (a to
nejenom u velkých společností). Na první pohled jasný pojem
skutečného majitele má totiž zákonnou definici s mnoha
úskalími. Typickým příkladem mohou být společnosti s účastí
zahraničních právnických osob.
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Pozor si musí dát i společnosti působící ve více zemích, kde
jednak můžou vznikat obdobné evidence a povinnosti (hlavně
v EU) a kde také ale definice skutečného majitele může být
odlišná a do tamní evidence se můžou poté hlásit jiné osoby.

Např. skutečným majitelem v USA je už osoba s 10 %
hlasovacích práv oproti 25 % ve většině států EU.
Radek Musílek,
Advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal, s.r.o., advokátní kancelář

rmusilek@deloittece.com
Vladimír Cupal,
Forensic, Deloitte Advisory, s. r. o.

vcupal@deloittece.com

Kontakty
Máteli zájem o další informace ohledně služeb poskytovaných společností Deloitte v Českérepublice, obraťte se prosím na odborníky
z právního oddělení:
Ambruz & Dark Deloitte Legal, s. r. o., advokátní kancelář
Nile House Karolinská 654/2
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika

Tel.: +420 246 042 100
www.deloittelegal.cz
Přihlaste se k odběru dReportu a jiných newsletterů.

30

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích
členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích
členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL
(rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více
informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese
www.deloitte.com/cz/onas.
Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, poradenství, právního
a finančního poradenství, poradenství v oblasti rizik a daní a související služby
klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně
propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost
Deloitte světové možnosti a poznatky a poskytuje svým klientům, mezi něž patří čtyři
z pěti společností figurujících v žebříčku Fortune Global 500 ®, vysoce kvalitní služby
v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Chcete-li
se dozvědět více o způsobu, jakým zhruba 245 000 odborníků dělá to, co má pro
klienty smysl, kontaktujte nás prostřednictvím sociálních sítí Facebook, LinkedIn
či Twitter.
Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených
ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou
sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby
poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings
Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné
a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří
ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím
více než 6 000 zaměstnanců ze 44 pracovišť v 18 zemích.
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