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Vážení obchodní přátelé,
V tomto čísle našeho Zpravodaje si vás dovolujeme seznámit jednak již
se schválenými a platnými úpravami zákonů (např. novela zákona o DPH),
ale rovněž s návrhy, které jsou zatím ve schvalovacím procesu (např.
zrušení daně z nabytí nemovitých věcí). O těch ve schvalovacím procesu
vás budeme po jejich schválení samozřejmě informovat.

S přátelským pozdravem

Ditta Hlaváčková				Miroslav Mrázek
Partner					Partner

Materiál obsažený ve Zpravodaji – Tax Fresh má pouze informativní charakter. Ačkoliv jsme sestavení tohoto čísla
věnovali patřičnou pozornost, mohlo by při použití těchto obecných informací v praxi dojít k jejich chybné interpretaci. Nemůžeme proto přijmout žádnou odpovědnost za případné chyby a neodpovídáme za žádné škody, které by
mohly jejich použitím vzniknout. Pro řešení konkrétních záležitostí Vám doporučujeme obrátit se na pracovníky našich
kanceláří.
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PROGRAM ANTIVIRUS PRODLOUŽEN DO ŘÍJNA
Vláda svým usnesením ze dne 24. 8. 2020 č. 876 schválila prodloužení programů Antivirus
A a B do konce října 2020.
Program Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu a zaměstnance
v karanténě. V režimu Antiviru B stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které
koronavirová krize dopadla nepřímo. Například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů.
MPSV již pracuje i na zavedení takzvaného kurzarbeitu (tj. situace, kdy v důsledku ekonomického
propadu zaměstnavatel zaměstnancům zkrátí pracovní dobu a ušlý příjem jim doplatí stát), který by
na program Antivirus navázal.
Program Antivirus C (odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění za měsíce červen, červenec
a srpen) prodloužen nebyl, tzn. že za měsíc září již nebude možné uplatnit slevu na pojistném pro
zaměstnavatele.

NOVELA ZÁKONA O DPH
Připomínáme, že počátkem září 2020 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH, jejímž
předmětem je:

1.		 Sjednocení postupu v rámci EU pro uplatňování DPH v režimu skladu (call-off sklad/konsignační
				 sklad)
2. Upravují se pravidla pro dodání zboží v rámci řetězových obchodů
3. Upravují se podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu.
Tyto změny byly již popsány v rámci říjnového vydání Tax Fresh č. 4/2019 (všechna předchozí vydání
našich Tax Fresh naleznete na našich webových stránkách pod odkazem https://www.proxy.cz/tax-fresh).
V případě konsignačního skladu (tj. skladu, do něhož dodavatel přemísťuje vlastní zboží z jiného
členského státu) připomínáme, že od 1. září 2020 dochází k samovyměření DPH odběratelem zboží
z takového konsignačního skladu nikoliv v okamžiku naskladnění, ale v okamžiku vyskladnění, tedy ve
chvíli, kdy skutečně nabývá právo nakládat se zbožím jako vlastník. Zároveň dodavateli i odběrateli
vznikla nová skladová evidenční povinnost ohledně zásob umístněných v konsignačním skladu. Dodavatel je dále povinen vykázat ve svém souhrnném hlášení jak přemístění zboží do skladu, tak samotné
dodání zboží odběrateli.
V případě pravidel pro přeshraniční dodání zboží v EU v rámci řetězových obchodů, kdy pouze dodání
zboží s přepravou je možné osvobodit od DPH, nově platí, že přeprava bude automaticky přiřazena
k první dodávce, tedy k transakci mezi dodavatelem a prostřední osobou. Nicméně v případě, kdy
prostřední osoba předá dodavateli své DIČ, které mu bylo pro účely DPH přiděleno v zemi zahájení
přepravy, bude přeprava přiřazena až k druhé dodávce.
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V případě dodávek zboží do jiného členského státu připomínáme, že odběratel by měl dodavateli
poskytnout své DIČ (pro DPH účely), a to nejpozději k okamžiku vystavení daňového dokladu – tedy
k 15. dni měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k dodání zboží do jiného členského státu, aby
byla splněna jedna z podmínek pro osvobození takových dodávek od DPH. Bude tedy třeba „aktivní“
sdělení DIČ odběratelem dodavateli.
V rámci prokázání přepravy zboží do jiného členského státu by měl být dodavatel nově schopen
předložit dva důkazy, přičemž jsou stanoveny dvě skupiny důkazů a dodavatel si může vybrat, jestli
předloží oba důkazy z první skupiny, nebo jeden důkaz z první a druhý z druhé skupiny dokumentů.
Do první skupiny patří dokumenty týkající se přepravy (např. faktura za přepravu, náložný list, podepsaný CMR apod.), druhou skupinu tvoří jiné dokumenty (např. pojištění přepravy, doklad o uhrazení
přepravy).
Nad rámec výše uvedeného, zmíněná novela dále obsahuje i zavedení zálohy na nadměrný odpočet
umožňující dílčí výplatu nárokovaného nadměrného odpočtu, kdy správcem daně bude nadále
zadržována pouze ta část odpočtu, o které má správce daně pochybnosti. Toto ustanovení je nicméně
podmíněno související legislativní úpravou v rámci daňového řádu, která nabyde účinnosti až počátkem
příštího roku. Zároveň daňový řád stanoví, že nárok na zálohu na nadměrný odpočet nevzniká, pokud
by výše zálohy nedosáhla částky 50 000 Kč.

NÁVRH NA ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ – AKTUÁLNÍ
STAV
Parlament projednává vládní návrh zákona na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
(„DzNNV“), a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od
1. prosince 2019.
Návrh příslušného zákona byl v srpnu Senátem vrácen do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími
návrhy (legislativně-technické změny). Předpokládá se, že senátní verzi zákona Poslanecká sněmovna
přijme na své další schůzi.
V této souvislosti upozorňujeme na zveřejněný „generální pardon“ ministryně financí vztahující se
k této dani. Dle výše uvedeného je všem daňovým subjektům automaticky prominuta pokuta za
pozdní podání přiznání k DzNNV, u kterého lhůta k podání daňového přiznání uplyne v období od
31. března 2020 do 30. listopadu 2020 (tedy vklady do katastru nemovitostí realizované v období od
1. 12. 2019 do 31. 8. 2020), a to za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne
31. prosince 2020.
Podobně, v případě úhrady DzNNV, jejíž splatnost nastane ve lhůtě pro podání daňového přiznání
v období od 31. března 2020 do 30. listopadu 2020, za podmínky, že k úhradě daně nebo zálohy na
tuto daň dojde nejpozději do 31. prosince 2020, je rozhodnutím ministryně financí daňovým subjektům
automaticky prominut úrok z prodlení za pozdní platbu daně.
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Až do 30. listopadu 2020 tedy platí generální pardon pro podávání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a k placení této daně, pokud byl vklad do katastru povolen od 1. prosince 2019. V tuto chvíli
proto není třeba případné přiznání k této dani podávat. O dalším legislativním postupu v této oblasti
Vás budeme informovat.

NÁVRH NA ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY
V současné době podléhají příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) v ČR sazbě daně
z příjmů fyzických osob ve výši 15 %. U příjmů převyšujících v daném měsíci částku 139.340 Kč
je pak tato sazba daně navýšena o 7 % (tzv. solidární zvýšení daně).
Základem daně u příjmů ze závislé činnosti je tzv. superhrubá mzda, což je součet hrubé mzdy a povinných plateb zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, které v ČR činí 33,8 % z hrubé mzdy.
Princip superhrubé mzdy je v praxi velmi komplikovaný zejména u zaměstnanců, kteří podléhají
zahraničnímu pojistnému, kdy je nutné zjišťovat výši zahraničního pojistného, o který musí být hrubá
mzda pro účely zdanění navýšena.
Reálná sazba daně z příjmů u zaměstnanců s příjmy v daném měsíci do 139.340 Kč v současnosti
odpovídá sazbě daně ve výši 20,1 %.
Vládní návrh, na základě kterého by měl být zrušen výpočet zdanění ze superhrubé mzdy (sněmovní
tisk č. 254), leží v poslanecké sněmovně již od roku 2018. Nyní je tento návrh opět aktuální, jeho projednání je naplánováno na termín 16. 9. 2020. Pokud by návrh prošel, bude základem daně u zaměstnanců
opět pouze hrubá mzda. Protože dojde ke snížení výpočtové základny, není zatím jasné, zda zůstanou
zachovány i stávající sazby daně z příjmů. Pokud by tomu tak bylo, reálné zdanění zaměstnanců bude
od roku 2021 nižší. V tiskovém prohlášení vlády byly zatím zveřejněny sazby 15 % a 23 %. O dalším
vývoji budeme informovat.

PAUŠÁLNÍ DAŇ PRO FYZICKÉ OSOBY OD ROKU 2021
Aktuálně se nachází v poslanecké sněmovně také sněmovní tisk č. 922, který by měl po
schválení novelizovat od 1. 1. 2021 pravidla pro uplatnění paušální daně pro osoby
samostatně výdělečně činné. Tato novela by měla přinést pro osoby samostatně výdělečně činné (drobné podnikatele) administrativní zjednodušení, protože při využití
modelu paušální daně nebudou podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovnu nebo
správu sociálního zabezpečení. Využití modelu paušální daně bude zcela dobrovolné. Nemusí však být
pro některé podnikatele výhodné.
Paušální daň bude v jedné platbě obsahovat úhradu zdravotního pojištění, pojistné na sociální
zabezpečení a daň z příjmů fyzických osob. Výše paušální daně obsahující tyto položky by měla činit
5.740 Kč měsíčně.
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Podnikatelé při využití paušální daně nebudou moci uplatnit daňové slevy (na manželku, na poplatníka, na děti atd.). Výhodnost daného režimu tedy doporučujeme dopředu propočítat.
K přihlášení do systému paušální daně bude sloužit formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu,
které bude nutné na finanční úřad podat nejpozději do 10. 1. daného roku, ve kterém chce podnikatel
paušální daň využít. O dalším vývoji budeme informovat.
K režimu paušální daně se mohou přihlásit pouze podnikatelé, kteří mají roční obrat do 800 tis. Kč, nejsou plátci DPH, nejsou společníci v.o.s. nebo k.s., nejsou dlužníky, vůči kterým bylo zahájeno insolvenční
řízení a nemají příjmy ze závislé činnosti s výjimkou zdanění srážkovou daní. Pokud jsou tyto podmínky
splněny, úhradou paušální daně jsou daňové povinnosti poplatníka splněny.

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ZAHRANIČÍ – ZPŘÍSNĚNÍ DODRŽOVÁNÍ
PRAVIDEL
Znovu připomínáme s odkazem na náš Tax Fresh č. 1/2020 na přímý účinek Směrnice EP
a Rady (EU) č. 2018/957, kterou se mění směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb. Tato směrnice se aplikuje do všech členských států EU a EHP. Podniky vysílající
své zaměstnance do některého z uvedených států musí na základě Směrnice v dané zemi
řešit např. délku pracovní doby, výši odměny, minimální délku dovolené, ochranu zdraví a bezpečnost
práce v rámci zajištění rovných pracovních podmínek a vůči vyslanému zaměstnanci aplikovat pracovní podmínky země, která je pro něj výhodnější. To znamená, že pokud by domácí podmínky byly
pro zaměstnance výhodnější, aplikují se tyto, pokud naopak by byly výhodnější podmínky hostitelské
země, kam je zaměstnanec vyslán, je nutné aplikovat tyto podmínky. Česká republika aplikovala tuto
směrnici do novely zákoníku práce § 319 a následující s účinností od 30. 7. 2020.
Upozorňujeme, že podmínky vysílání jsou často velmi intenzivně kontrolovány. Za porušení těchto
pravidel bývají vyměřeny vysoké pokuty, doporučujeme tedy tomuto tématu věnovat zvýšenou pozornost.

KRÁTCE
Novela daňového řádu, o které jsme Vás informovali v předchozím čísle Tax Fresh č. 2/2020,
byla schválena a nabude účinnosti k 1. lednu 2021. Novela například prodloužila lhůtu pro
podání přiznání k dani vyměřované za zdaňovací období činící nejméně 12 měsíců o 1 měsíc,
tedy na 4 měsíce po uplynutí zdaňovacího období, bude-li daňové přiznání podáno elektronicky.
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Dále, od 1. září 2020 je účinná novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která přináší novou oznamovací povinnost u přeshraničních, z hlediska daňového plánování potenciálně agresivních,
uspořádání, jejichž motivem může být získání daňové výhody (tzv. DAC6).
Nově tak platí, že
• k přeshraničním uspořádáním, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020
		 (včetně), oznamovací povinnost má být splněna nejpozději do 28. 2. 2021,
• k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první
		 krok byl realizován v období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 (včetně), oznamovací povinnost má být
		 splněna nejpozději do 30. 1. 2021,
• k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první
		 krok byl realizován od 1. 1. 2021, oznamovací povinnost má být splněna nejpozději do 30 dnů od
		 takové rozhodné skutečnosti.
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