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Obecně

• Vláda zatím směřuje k nezvyšování daní,

• Vzhledem ke spíše expanzivní fiskální politice se 

klade důraz na větší intenzitu výběru dle současných 

pravidel



Rekodifikace zdanění příjmů



Budoucnost

• Realizace závislá na prioritách další vlády

• Projekt rozdělen na
– Systém – relativně apolitická a relativně stabilní část úpravy

– Parametry – tj. sazby, osvobození, odpočty, úlevy v jiné formě, atd.

• Nebude-li realizován, bude použit pro budoucí 

směřování současné právní úpravy



Stanovení základu daně 1/3

• fyzické osoby a poplatníci neúčtující podvojným 

způsobem vychází z hotovostního systému zdanění

• účtující poplatníci

– vychází se z účetnictví

• české

• IFRS (postupný náběh)

– Ztotožnění účetního a zdaňovacího období



Rozložení výdajů u majetku dlouhodobé 

spotřeby 1/2

• u podlimitního majetku – obecný režim (účetní 

odpisy či okamžitý výdaj)

• pro nadlimitní majetek zvolit cestu zjednodušeného 

daňového odpisování (snížení počtu odpisových 

skupin)

– Např. 1 pro nemovité věci, 2 pro movité věci

– otázka možnosti zvýšení limitu vzniku daňového majetku,

• Nehmotný majetek

– u neúčtujících – rovnou do výdajů

– u účtujících – dle 



Závislá činnost - zaměstnavatel 

• Elektronizace, individualizace (tj. elektronické 

reportování individuálních údajů)

– Daňový kiosek

– Předvyplněná přiznání

– Nižší požadavky na důkazní povinnost (elektronizace 

umožní napojení na centrální registry a jiné informace)

– Trend ke snižování odpovědnosti plátce daně (pouze role 

„administrátora“)

• Budoucí ISS (JIM)

– Řídil by se stejným procesem



BEPS
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Akce Odraz v EU Implementace v ČR

Akce 1 – Digitální ekonomika
Jde o část, která je bez 

exaktních doporučení.

Jde o část, která je bez exaktních

doporučení.

Akce 2 – Hybridní nesoulady

čl. 9, 9a a 9b novelované 

Směrnice Rady č. 2016/1164 

(tzv. ATAD)

Povinná implementace do 1. 1. 

2019, resp. 1. 1. 2020 změnou 

zákona o daních z příjmů.

Akce 3 – CFC pravidla
Čl. 7 a 8 Směrnice Rady č. 

2016/1164 (tzv. ATAD) 

Povinná implementace do 1. 1. 

2019 změnou zákona o daních 

z příjmů.

Akce 4 – Omezení 

odečitatelnosti úroků

Čl. 4 Směrnice Rady č. 

2016/1164 (tzv. ATAD)

Povinná implementace do 1. 1. 

2019 změnou zákona o daních 

z příjmů.

Akce 5 – Efektivnější boj se 

škodlivými daňovými 

praktikami

Směrnice Rady č. 2015/2376 

(tzv. DAC III)

Implementováno zákonem č. 

92/2017 Sb.

Akce 6 a 7 – Zamezení 

zneužívání v oblasti smluv o 

zamezení dvojímu zdanění 

–

Může mít odraz v nově 

sjednávaných smlouvách nebo 

prostřednictvím akce 15 BEPS.



Akce 8 až 10 – Převodní ceny
Jde o nelegislativní doporučení 

v oblasti převodních cen.

Jde o nelegislativní doporučení 

v oblasti převodních cen.

Akce 11 – Měření a 

monitorování BEPS

Nelegislativní opatření, de 

facto metodika k měření 

výsledků BEPS.

Nelegislativní opatření, de facto 

metodika k měření výsledků 

BEPS.

Akce 12 – Mandatory

disclosure rule

Komise předložila návrh 

směrnice, o které se dále jedná 

(návrh směrnice), tzv. DAC 

VI.

Dle finální verze návrhu bude 

zapotřebí implementovat do 

českého práva.

Akce 13 – Country by 

country reporting

Směrnice Rady EU 2016/881 

(tzv. DAC IV)

Impleemntováno zákonem č. 

305/2017 Sb., o mezinárodní 

spolupráci při správě daní

Akce 14 – Řešení případů 

dohodou

Směrnice EU. Dle schválení bude zapotřebí 

implementovat do českého práva 

do poloviny příštího roku.

Akce 15 – Multilaterální 

nástroj
–

Probíhá ratifikace

multilaterálního nástroje, což je 

legislativní instrument 

umožňující implementaci změn 

BEPS do více smluv najednou.



ATAD – Opatření

• článek 4: Omezení odečitatelnosti úroků,

• článek 5: Zdanění při odchodu,

• článek 6: Obecné pravidlo proti zneužívání (GAAR),

• článek 7 a 8: Pravidla pro zdaňování ovládaných 
zahraničních společností (CFC pravidla),

• článek 9: Pravidla pro hybridní schémata využívající 
nesouladu mezi daňovými systémy.
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Mezinárodní zdanění



Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění

• Neustálé rozšiřování sítě smluv 

– Důraz kladen zejména na sjednávání se státy, se kterými 

dosud sjednána není

• Digitální zdanění

– Dlouhodobý přístup – definice virtuální stálé provozovny + 

mechanismus dělby zisků

– Krátkodobý přístup – iniciativa Komise EU – tzv. vyrovnávací odvod –

obratová daň na vymezené digitální služby (pouze na poplatníky při 

překročení určitého prahového limitu)



Děkuji za pozornost!


