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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
DAŇOVÝ BALÍČEK 2017 A DPH
Dne 1. července 2017 nabyla účinnosti novela zákona
o DPH, která je součástí tzv. daňového balíčku 2017. Bližší
informace o novele lze najít přímo na stránkách Finanční
správy:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/dplaceni-dani/Informace_k_danovemu_balicku.pdf.
Pokud by Vám nová úprava nebyla jasná či si nejste jistí
jejími dopady na Vaše podnikání, neváhejte kontaktovat
daňového poradce jako například i naši společnost Crowe
Advartis.
Níže
přinášíme
stručný
přehled
nejvýznamnějších změn.

Novela rozšiřuje možnost oprav základu daně, a
to konkrétně u pořizování zboží na finanční
leasing, kdy při převodu vlastnického práva
z pronajímatele na uživatele dojde ke změně výše
celkové úplaty, popř. pokud k převodu
vlastnického práva ke zboží na uživatele
z jakéhokoliv důvodu nedojde. Lhůta pro opravu
činí 3 roky.

Další změna již není pro plátce tak vstřícná. Novela
totiž také rozšiřuje výčet případu, kdy je nutno provést
vyrovnání nebo úpravu původně uplatněného odpočtu
daně, a to o tzv. nedoložené případy zničení, ztráty či
odcizení obchodního majetku.
Rozšiřuje se také aplikace režimu přenesení daňové
povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge). Kromě
jiného se bude tento režim nově týkat i služeb
zprostředkování,
např.
při
poskytnutí
zprostředkovatelské
služby,
která
spočívá
v obstarání dodání investičního zlata nebo při
poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní
práce (pronájem pracovní síly).
Novela dále zavádí nový pojem, a to tzv. nespolehlivou
osobu, která je jakoby zrcadlovým obrazem tzv.
nespolehlivého plátce. Nespolehlivou osobou se tak
může stát osoba, která není plátcem a která závažným
způsobem poruší své povinnosti v rámci správy daní.
Nakonec bychom rádi upozornili i na rozšíření ručení
příjemce zdanitelného plnění za daň nezaplacenou jeho
dodavatelem v případě, kdy úplata je poskytnuta (a to
i částečně) virtuální měnou.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Baker Tilly Czech Republic, s.r.o.
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PRÁVNÍ NOVINKY
JAK NA LIKVIDACE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM
Další aspekty likvidace s.r.o. – povinnosti zaměstnavatele
vůči zaměstnancům, archivace dokumentů (3. část)
Likvidace Zvláštní kapitolu tvoří oblast zaměstnanosti.
Zákonodárce likvidátorovi situaci ulehčil, neboť zrušení
zaměstnavatele představuje jeden z výpovědních
důvodů daných zákoníkem práce (výpovědní důvod
podle § 52 odst. 1 písm. a)). Zaměstnancům přitom
samozřejmě vzniká právo na odstupné.
Výpověď pro rušení zaměstnavatele nadto není
limitována žádnou ochrannou dobou a zaměstnavatel
může propustit všechny zaměstnance bez ohledu na to,
že jsou například dočasně práce neschopní nebo na
rodičovské dovolené. Je třeba mít na paměti, že
skončení všech pracovních poměrů může představovat
tzv. hromadné propouštění podle § 62 zákoníku práce.
V takovém případě ukládá zákon zaměstnavateli další
povinnosti, jako například širokou informační
povinnosti vůči odborů a úřadu práce.

Zvláštní omezení hromadného propouštění pak může
stanovit i kolektivní smlouva. Dalším aspektem
likvidace je archivace dokumentů. Likvidovaná
společnost má povinnost projednat zabezpečení
dokumentů likvidované společnosti s příslušným
archivem a žádat příslušný archiv o výběr archiválií
mimo skartační řízení.
Od 1. ledna 2014 sice nemusí být potvrzení archivu
ohledně projednání zabezpečení archivu a dokumentů
přikládáno k návrhu na výmaz společnosti
z obchodního rejstříku, nicméně ostatní povinnosti
související s uchováváním a archivací dokumentů
trvají i nadále.
Celý článek naleznete ZDE .

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s bnt attorneys-at-law s.r.o., advokátní kanceláří, s.r.o.

„RŮZNÉ“
ROK VENKOVA 2017
MĚNÍ LEGISLATIVU I VNÍMÁNÍ PODNIKATELŮ V OBCÍCH
Největší tuzemská aktivita pro podporu
podnikání v obcích koordinovaná
AMSP ČR přináší první legislativní
výsledky. Vláda ČR přijala usnesení
k podpoře obslužnosti venkova, založené na
požadavcích všech aktérů zapojených do projektu Rok
venkova 2017. Týmy asociace vyjíždějí každý týden do
českých a moravských obcí, kde se potkávají

s rodinnými firmami i začínajícími podnikateli
a současně rozjíždíme nebývalé mediální aktivity, ve
kterých začínáme prezentovat na devadesát příběhů
malých podnikatelů z vesnic. Podnikatelské léto bude
v režii živnostníků na venkově. Vychází červnový
Zpravodaj Roku venkova 2017.
Více informací ZDE.

NEJLEPŠÍ PODNIKATELE NA VENKOVĚ OCENÍ AMSP ČR
NA ZEMI ŽIVITELCE
Farmy z Vernéřovic a Šonova,
výrobce luků a šípů z Velkého
Polomu nebo zahradnické centrum
ze Staré vsi nad Ondřejnicí a další
podnikatelé z venkova, kteří budou
každý pátek v 18.25 na ČT1 v hlavní roli letního seriálu
AMSP ČR a České televize Toulavá kamera na venkově.
V jednom z nejsledovanějších pořadů představuje
AMSP ČR příběhy nejlepších podnikatelů z malých
obcí ze všech regionů. Současně se začínáme
připravovat na jeden z vrcholů Roku venkova 2017,

který proběhne 25. 8. na Agrosalónu Země živitelka
v Českých Budějovicích. Za účasti ministra
zemědělství, protagonistů Toulavé kamery Ivety
Toušlové a Josefa Maršála nebo představitelů profesích
cechů budou všichni podnikatelé prázdninových toulek
oceněni za mimořádný přínos regionu – srdečně Vás
tímto zveme v pátek 25. 8. 2017 od 15 h do Pivovarské
zahrady Výstaviště v Českých Budějovicích!
Více informací ZDE.

SOUTĚŽ EQUA BANK RODINNÁ FIRMA ROKU 2017
BYLA ZAHÁJENA!
Přihlaste se do soutěže, která
zviditelňuje šikovné rodinné firmy!
Nezapomeňte,
že
důležitým
kritériem pro rozhodování poroty je
Váš podnikatelský příběh! Nebojte se uvést všechny
strasti a překážky, které jste museli překonat do

dnešních dnů a nezapomeňte se také pochválit za
dosažené úspěchy. Těšíme se na Vaše přihlášky!
Uzávěrka
registrací
je
10.
září
2017.
Více informací naleznete ZDE.

PODNIKÁME ODPOVĚDNĚ:
OCENĚNÍ NA MÍRU UŠITÉ MALÝM A STŘEDNÍM
PODNIKŮM, RODINNÝM FIRMÁM
A SOCIÁLNÍM PODNIKŮM
Rada kvality ČR přijímá do 31. 8. 2017
přihlášky do třetího ročníku ocenění za
společenskou odpovědnost „Podnikáme
odpovědně“. Program na míru ušitý pro
malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky
vyhlašuje Rada kvality ČR společně s Asociací

společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních
podniků a živnostníků ČR a P3 – People, Planet, Profit.
Vítězové budou vyhlášeni v listopadu na Pražském
hradě.
Více informací naleznete ZDE.

