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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
ZÁKONNÁ ÚPRAVA OBSAHU KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ
DAŇOVÁ UZNATELNOST NÁKLADŮ
Od začátku následujícího roku bude obsah kontrolního
hlášení upraven už i zákonně. Ústavní soud totiž zrušil
ustanovení, jež ponechávalo obsah a rozsah údajů
v kontrolním hlášení k dani z přidané hodnoty pouze na
úvaze finanční správy.

Zákonnou úpravou okruhu údajů v kontrolním hlášení se
pro plátce věcně nic nemění, nedošlo k rozšíření ani
zúžení dosavadních požadavků. Na druhé straně však pro
plátce daně zajišťuje toto zákonné vymezení výhodu
v podobě vyšší míry právní jistoty.

Zákon o dani z přidané hodnoty dosud upravoval
náležitosti kontrolního hlášení jenom odkazem na
„předepsané údaje potřebné pro správu daně“.
Toto nejasné vymezení náležitostí shledal Ústavní
soud jako protiústavní již na začátku roku 2017
a zavázal tak Finanční správu k úpravě povinného
obsahu kontrolního hlášení zákonem do konce
roku.

Jeden z nejnovějších rozsudků Nejvyššího správního
soudu dal za pravdu správci daně ve věci nemožnosti
daňově uznat náklady na prodané zboží v případě, kdy
právnická osoba sice zboží prokazatelně převzala
a zaplatila, avšak ani na základě svědeckých výpovědí
nebyla schopna prokázat, že dodavatelem zboží byl
skutečně subjekt uvedený na faktuře.

Povinnou položkou v kontrolním hlášení jsou tak nadále
kontaktní a identifikační údaje plátce daně z přidané
hodnoty, údaje o plnění a úplatách, údaje týkající se
uplatnění nároku na odpočet daně či identifikační údaje
dodavatelů a odběratelů.

I když dle zákona není podmínkou daňové uznatelnosti
prokázání deklarovaného dodavatele, toto rozhodnutí
soudu naznačuje, že nákupy od nesolidních plátců jsou
důležité nejen v oblasti odpočtu daně z přidané hodnoty,
ale také v oblasti daňové uznatelnosti nákladů pro účely
daně z příjmů.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Baker Tilly Czech Republic, s.r.o.

Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. AMSP ČR
sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace
z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 264.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení
v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.

PRÁVNÍ NOVINKY
EVIDENCE ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI
S účinností od 1. ledna 2018 je v České republice nově
zavedena povinnost evidence skutečných majitelů
právnických osob a vlastnických struktur. Úprava
povinné evidence skutečných majitelů si klade za cíl
zabránit legalizaci výnosů z trestné činnosti
prostřednictvím zprůhlednění vlastnických struktur
společností. Pro tyto účely bude v České republice od
1. ledna 2018 zavedena evidence skutečných majitelů
právnických osob. Na rozdíl od úpravy v jiných
členských státech Evropské unie se bude jednat
o povinnost každé právnické osoby, a to i již dříve
zapsané ve veřejném rejstříku.

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má
fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo
nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě,
svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání
bez právní osobnosti. Skutečným majitelem může být
osoba i na základě neprávního důvodu, např. ovládání
právnické osoby skrze řetězení. Evidenci povedou
příslušné rejstříkové soudy a budou do ní na návrh
oprávněné osoby zaznamenávat jméno, datum narození
a rodné číslo, státní příslušnost skutečného majitele
a údaje o skutečnosti, na níž se postavení skutečného
majitele zakládá.
Celý článek naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
PŘEKVAPIVÝ VÝSLEDEK ANALÝZY AMSP ČR: JE LEPŠÍ
ZALOŽIT SI OSVČ NEBO SPOLEČNOST?
Asociace
malých
a
středních
podniků
a živnostníků (AMSP ČR) srovnala z právního
a daňového pohledu, co je pro podnikatele výhodnější
– zda nést titul osoby samostatně výdělečně činné, nebo
založit právnickou osobu. Jak ušetřit peníze i čas
a ochránit majetek? Výsledek může být pro mnohé
překvapením. Právnické osoby nenesou na rozdíl od
OSVČ riziko střechy nad hlavou, lépe optimalizují,

administrativy není o mnoho více a náklady na založení
a správu jsou již srovnatelné. I proto u nás za poslední
kalendářní rok přibylo jen šest tisíc živnostníků a plných
dvacet tisíc podniků, převážně s.r.o. Aktivně tak nás
podniká 981 tisíc OSVČ a 437 tisíc společností.
Více informací naleznete ZDE.

RODINNÉ FIRMY, ŽIVNOSTI A FARMY MÍŘÍ S AMSP ČR
NA VRCHOL
Jasné ukotvení rodinných podniků,
živností a farem v našich zákonech.
Příprava
studijních
programů
a specializací na řízení rodinných
firem.
Právní,
ekonomická
a mentorská podpora při předávání společností další
podnikatelské generaci. Historicky největší medializace
příběhů rodinných podniků. Oceňování nejlepších
malých a středních rodinných podnikatelů. Speciální

informační servis a poradenství. Zapojení rodinných
firem do sociální podpory svého okolí. Analýzy,
statistiky, průzkumy, soutěže a setkávání tisíců
rodinných podnikatelských klanů a živnostníků napříč
všemi regiony.
Více informací naleznete ZDE.

