
EU přijala směrnici 
proti daňovým únikům

V červnu letošního roku byla schválena 
směrnice Rady EU (Anti-Tax Avoidance
Directive) zavádějící opatření, která by 
měla vést k omezení agresivního 
daňového plánování. 

Směrnice se dotýká například úroků 
z úvěrových finančních nástrojů, které 
bude možné odečíst od základu daně 
pouze do výše 30 % EBITDA, a to bez 
ohledu na to, z jakého úvěrového 
finančního nástroje tyto úroky plynou 
a zda je věřitelem spojená či nespojená 
osoba.

Příjmy zahraniční společnosti, která 
splní definici zahraniční ovládané 
entity, budou podléhat zdanění 
ve členském státě, kde je ovládající 
společnost daňovým rezidentem. 
Zahraniční ovládanou entitou přitom 
bude jakákoliv společnost, u níž:

• je rozdíl mezi daní zaplacenou 
ve státě daňové rezidence a daní, 
která by byla hypoteticky zaplacena 
ve státě daňové rezidence ovládající 
osoby, vyšší než skutečně zaplacená 
daň zahraniční ovládanou entitou 

• podíl ovládající společnosti na 
zahraniční ovládané entitě je vyšší 
než 50 % kapitálu či hlasovacích 
práv, nebo má ovládající společnost 
nárok na více než 

• 50 % ze zisku zahraniční ovládané 
entity

V případě přesunutí aktiv do zahraničí, 
například při přeshraničním přemístění 
sídla či ukončení činnosti stálé 
provozovny, bude společnost podléhat 
zdanění ve státě, kde dochází k zániku 
činnosti. Základem daně bude tržní cena 
přesouvaného majetku do zahraničí.

Opatření se dotýká i transakcí 
vedoucích k příjmu osvobozenému 
od daně na straně příjemce a zároveň 
představujících daňově uznatelný 
náklad na straně plátce příjmu. 
Transakce vedoucí k dvojímu uplatnění 
týchž nákladů v různých členských 
státech budou vždy uznány pouze 
v jednom z nich.

Nákladové transakce, které nejsou 
skutečné, nebude možné zahrnout 
do základu daně, přestože by zahrnutí 
úroku bylo členským státem výslovně 
umožněno.

Členské státy musí výše uvedená 
pravidla přenést do svých domácích 
právních předpisů  s účinností 

od 1. ledna 2019. Výjimkou jsou zdanění 
přesouvaných aktiv do zahraničí, které 
budou uplatňovány s účinností 
od 1. ledna 2020. 

Detaily implementace jednotlivých 
opatření v České republice v současné 
době konzultujeme s ministerstvem 
financí. 

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, 
kontaktujte Zenona Folwarczného nebo 
Jana Hájka (jan.hajek@cz.pwc.com).

Možné daňové změny 
pro fyzické osoby 
v příštím roce

Rodiny s více dětmi by si měly 
od příštího roku polepšit. Opět se totiž 
zvýší sleva na dani těm rodinám, které 
mají alespoň dvě děti. Tato sleva 
se pravidelně zvyšuje od roku 2015 
a pro rok 2017 by na druhé dítě mohla 
činit 19 404 Kč a na třetí a každé další 
dítě 24 204 Kč ročně. Výše slevy 
na první dítě zůstane 13 404 Kč ročně.

Zpřísní se však podmínky pro výplatu 
daňového bonusu na dítě. K výplatě 
dochází, jestliže daňová povinnost je 
nižší než výše daňového zvýhodnění. 
Nárok na bonus má poplatník, jehož 
roční příjmy jsou ve výši alespoň 
šestinásobku minimální mzdy. Nově by 
se do těchto příjmů neměl započítávat 
příjem z nájmu a z kapitálového 
majetku.

Další diskutovanou změnou je zvýšení 

odčitatelné položky za darování krve. 
Každý odběr je nyní pro daňové účely 
oceněn jako dar ve výši 2000 Kč. Tato 
částka by se příští rok mohla zvýšit na 
3000 Kč.

O úpravě se uvažuje i v oblasti daňových 
paušálů. Výměnou za návrat daňových 
slev na děti a manželku pro poplatníky, 
kteří uplatňují výdaje paušálem, 
tj. zejména podnikatele a osoby žijící 
z příjmu z pronájmu nemovitostí, by 
mohlo dojít ke zpřísnění využívání 
paušálů. Nový strop pro uplatnění 
paušálů by měl klesnout ze současných 
dvou milionů korun ročně na jeden 
milion.

Zenon Folwarczny
+420 251 152 580
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Novela zákona o DPH 
přináší zmírnění sankcí 
za nepodání kontrolního 
hlášení

Novela zákona o DPH stanovuje, 
že finanční úřady budou automaticky 
promíjet sankce ve výši tisíc korun za 
každé první pozdě podané kontrolní 
hlášení v daném kalendářním roce. 

Ostatní pokuty ve výši deset tisíc až 
padesát tisíc korun bude možné 
prominout úplně nebo částečně, a to 
na základě žádosti, kterou posoudí 
finanční úřad podle konkrétní situace.

Společnosti se sídlem mimo Českou 
republiku neregistrované k DPH v České 
republice, které dodají zboží s místem 
plnění v tuzemsku českému plátci DPH, 
budou uplatňovat režim přenesení 
daňové povinnosti a nově jim rovněž 
nevznikne povinnost registrovat 
se k DPH. 

Kupující (plátce DPH) je povinen 
přiznat a odvést DPH z tohoto přijatého 
plnění. V přechodném období šesti 
měsíců mohou zahraniční osoby, které 
jsou již plátci v České republice, požádat 
o zrušení registrace, pokud splní 
zákonné podmínky. 

Zahraničním osobám registrovaným 
k DPH v České republice bude změněna 
místní příslušnost z Finančního úřadu 
pro hl. město Prahu na Finanční úřad 
pro Moravskoslezský kraj. Toto 
ustanovení nabývá účinnosti 1. září 
2016. Po tomto datu budou zahraniční 
osoby žádat o registraci k DPH právě 
na Finančním úřadě pro 
Moravskoslezský kraj. 

Již registrované zahraniční společnosti 
budou během 

12 měsíců automaticky přeregistrovány 
a o této skutečnosti budou vyrozuměny 
finančním úřadem. Do té doby zůstává 
místní příslušnost na Finančním úřadě 
pro hl. město Prahu zachována.

Dále došlo k novelizaci ustanovení 
ve vazbě na celní kodex EU, a to 
především s ohledem na klasifikace 
celních režimů. Nově je daňovým 
dokladem při vývozu faktura, nikoliv 
vývozní doprovodný doklad.

Tlak na transparentnost
vlastnictví sílí

Prevence a potírání daňových úniků 
se stává prioritou pro celou řadu států, 
což se přímo promítá do nových směrnic 
a předpisů přijatých na mezinárodní 
(OECD, EU) i národní úrovni. 

Jedná se zejména o:

• evidenci skutečných majitelů firem,

• automatickou výměnu informací 
o finančních účtech,

• prokazování původu majetku.

První dvě změny zajistí správcům daně 
především více informací o fyzických 
osobách stojících v pozadí právnických 
osob a o zůstatcích na vybraných 
finančních účtech, včetně těch 
zahraničních. Třetí novela poskytne 
správcům daně přímé nástroje k 
doměření daně, pokud hodnota majetku 
poplatníka nebude odpovídat 
deklarovaným příjmům.

Novela zákona
o spotřebitelském úvěru 
přináší nové požadavky 
na jejich poskytovatele 

Zákon o spotřebitelském úvěru, který 
nabude účinnosti 1. prosince 2016, 
přináší jednotný právní rámec jak pro 
poskytovatele a zprostředkovatele 
spotřebitelských úvěrů, tak pro 
spotřebitele. 

Rovněž stanovuje nové požadavky na 
výkon činnosti poskytovatelů 
spotřebitelských úvěrů, kteří budou 
moci nadále podnikat v oboru pouze na 
základě oprávnění, které obdrží od 
České národní banky. 

Stávající poskytovatelé musí podat 
žádost o povolení k činnosti 
nebankovního poskytovatele 
spotřebitelského úvěru elektronicky 
do 1. března 2017.
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Vyšší zaměstnanost starších lidí by mohla 
zvednout HDP v zemích OECD o 2,6 bilionu dolarů

Země OECD by mohly navýšit své HDP o 2,6 bilionu dolarů, kdyby míra 
zaměstnanosti lidí nad 55 let v jejich zemi byla 70 %, tvrdí ekonomové z britského 
PwC ve studii s názvem Golden Age Index. 

Index měří, jak umí země využívat ekonomický potenciál starších pracovníků 
a vychází z váženého průměru indikátorů, včetně míry zaměstnanosti, příjmů 
a účasti na školeních/trénincích, které odrážejí dopad trhu práce na pracovníky 
ve věku nad 55 let ve 34 zemích OECD. 

Nejlépe umí využívat potenciál starších pracovníků na Islandu, Novém Zélandu 
a ve Švédsku. Česká republika se se svým indexem umístila na 20. místě 
a předběhla nejen Slovensko, ale také Nizozemsko nebo Francii.

Stárnutí evropské populace je v současné době problém zejména s ohledem 
na rostoucí tlak na systémy zdravotní a sociální péče. „Zároveň představuje 
hrozbu pro finanční udržitelnost některých veřejných a soukromých penzijních 
systémů. Jednotlivé země by tyto vysoké náklady mohly kompenzovat právě 
větším zapojením starších pracovníků do pracovního trhu, díky čemuž by zvýšily 
nejen své HDP, ale také daňové příjmy,“ říká John Hawksworth, hlavní ekonom 
PwC a autor studie.

Celou studii najdete zde.

Start-up PrPom učil auditory PwC ČR první pomoc

V půlce června se tři stovky auditorů PwC ČR učily na Vysočině
správně poskytovat první pomoc. Při této příležitosti vybrali 21 260 
Kč na tvorbu výukových materiálů o první pomoci pro děti z dětských
domovů.

„Díky kurzu vím, co přesně mám se zraněným člověkem dělat a co by 
mu naopak mohlo ublížit,“ řekl Jan Klein, asistent z auditního
oddělení.

Zážitkový kurz první pomoci vedl start-up PrPom, jeden z vítězů
loňského ročníku soutěže Social Impact Award (SIA) a účastník
letního akceleračního programu v PwC ČR. 

V PwC podporujeme soutěž pro začínající sociální podnikatele již
od jejího založení před pěti lety. Start-upům poskytujeme v rámci
našich dobročinných aktivit odborné poradenství v oblasti daní
a práva, pomáháme jim však také s formulováním podnikatelského
záměru, finančních
a strategických plánů. Po skončení soutěže se je snažíme i nadále
podporovat, 
a to využíváním jejich služeb. 

Dobrovolnický den v ZOO Ostrava

Nezahálelo se ani na Moravě. Osm našich zaměstnanců z ostravské kanceláře se vydalo pomoci do ostravské ZOO. 
Počítače vyměnili za lopaty, hrábě a další pracovní náčiní a pleli záhonky, čistili výběhy prasat a štětkounů a vyměnili 
staré lavičky za nové. 

„Jsem ráda, že jsme mohli alespoň malým dílem přispět 
k zútulnění ZOO, která je jednou z hlavních atrakcí 
v Moravskoslezském kraji,“ pochvalovala si Kateřina 
Juchelková, asistentka ostravské kanceláře PwC. 

Ostravská pobočka PwC ČR vypomáhá v ostravské ZOO 
již 8 let. Za tu dobu naši zaměstnanci pomáhali například
s úklidem a přípravou výběhů pro zvířata, přípravou 
prostor pro safari, natíráním plotů, hrabáním sena, 
pletím záhonů či úklidem chodníků pro návštěvníky. 

Více o našich dobrovolnických aktivitách 
najdete na  www.pwc.cz/odpovednost.

Andrea Linhartová
+420 251 152 568

PwCStudie
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The Academy

Lektoři intenzivního semináře vás provedou celým českým daňovým systémem. Zaměří se převážně na daň z příjmů 
právnických a fyzických osob, včetně sociálního a zdravotního pojištění. Shrnou však také základní principy DPH 
a daňového řádu. Provedou vás obsahem daňových přiznání a vysvětlí i principy zdanění zahraničních příjmů 
a metody zamezení dvojího zdanění.

Český daňový systém v anglickém jazyce

Od září vám opět přinášíme sérii školení zaměřených na mezinárodní účetní standardy (IFRS). Jako první se můžete těšit 

na seminář IFRS 16 – účtování leasingů: nový standard platný od 1. 1. 2019. Školení vám představí zásadní změnu v účtování 

operativních leasingů. Dozvíte se také co dělat v den přechodu a jak se na něj dopředu připravit. Jako další je pro vás 

připraven seminář Odložená daň dle českých účetních standardů a IFRS, který vás touto problematikou provede z účetního 

a daňového hlediska.

IFRS semináře

Datum: 20. – 21. září 2016

Cena: 10 900 Kč + DPH

Jazyk: čeština v kombinaci s angličtinou 
(nebo naopak – podle složení účastníků)

Lean Six Sigma je metodologie, jejímž cílem je zvýšení kvality, výkonnosti 
a zákaznické spokojenosti při současném snížení nákladů. Hlavním úkolem je 
systematické odstranění plýtvání ze všech firemních procesů a zachování pouze těch 
aktivit, které mají pro zákazníka skutečnou hodnotu. Studium Lean Six Sigma je 
standardizované do série tréninků Yellow Belt, Green Belt a Black Belt.

Lean Six Sigma – získejte Yellow Belt
a Green Belt najednou díky speciální nabídce

Jak si rezervovat místo?
Pro více informací a registraci navštivte stránky www.pwc.cz/academy. Pokud máte jakýkoliv dotaz, 

neváhejte kontaktovat Lucii Kašparovou, tel: +420 251 152 035 nebo napište na 
the.academy@cz.pwc.com.

IFRS 16 Odložená daň

Termín: 29. září 27. října

Cena: 6 900 Kč + DPH (za 1 seminář)

Jazyk: čeština

Máte již Yellow Belt?

Přihlaste se na školení Green Belt a získejte certifikát po úspěšném absolvování kurzu 
a složení testu.

Yellow Belt ještě nemáte, ale chcete jít na Green Belt?

Připravili jsme pro vás možnost absolvovat Yellow Belt ve zkrácené jednodenní variantě oproti 
klasickému dvoudennímu školení. Jednodenní variantu nelze absolvovat samostatně 
a podmínkou pro úspěšné absolvování obou úrovní je účast na celém sedmidenním programu 
Yellow + Green Belt.

Green Belt: 18. –19. 10. + 30. 10. – 1. 11. + 14. –15. 11.
Cena: 27 000 Kč + DPH 

Yellow + Green Belt: 17. –19. 10. + 30. 10. – 1. 11. + 14. –15. 11.
Cena: 31 900 Kč + DPH

Jazyk: angličtina/čeština

Zveme vásThe AcademyPrávoDaně Studie PwC
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vedoucí partnerka
Auditorské služby
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Miroslav Bratrych
vedoucí partner
Poradenské služby
+420 251 152 084

Bořivoj Líbal
vedoucí partner
Právní služby PwC Legal
+420 251 152 929

Kancelář Praha
Hvězdova 2c, 140 00 Praha 4
+420 251 151 111
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Termín Název Registrace

20. 9. 2016 Seminář: Elektronická evidence 
tržeb aneb e-tržby již tento rok

PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 Registrace

24. 10. 2016 Seminář: Plánované a nedávné 
změny v DPH

PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 Jana Adamcová, 
dph.seminare@cz.pwc.com

26. 10. 2016 Seminář: Plánované a nedávné 
změny v DPH

Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, 
Brno

Radka Plchová
radka.plchova@cz.pwc.com

12. 12. 2016 Seminář: Plánované a nedávné 
změny v DPH

PwC, Hvězdova 1734/2c, Praha 4 Jana Adamcová, 
dph.seminare@cz.pwc.com
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