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ZPRAVODAJ

DAŇOVÉ NOVINKY
PŘEVODNÍ CENY U FYZICKÝCH OSOB V HLEDÁČKU FINANČNÍ SPRÁVY
NEZAPOMEŇTE NA ZMĚNU PRAVIDEL U TZV. SPOLEČNOSTÍ
Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu ukázal, že
transferové neboli převodní ceny jsou důležité nejen ve
vztahu právnických, ale i fyzických osob. Kromě toho se
nejedná pouze o přeshraniční transakce, ale i ty domácí.
Toto rozhodnutí NSS totiž upozornilo na skutečnost, že
pravidla pro stanovení transferových cen můžou dopadat i na
vztahy fyzických osob, a to například na nájemné v situaci, kdy
společník pronajímá prostory společnosti, ve které vlastní
významný podíl nebo někomu z rodiny.

Správce daně v tomto případě stanovil referenční cenu
nájmu na základě pronájmu jiných, dle jeho názoru
srovnatelných, nemovitostí a vyzval pronajímatele
k prokázání nebo vyvrácení jeho tvrzení důkazními
prostředky.

Daňový subjekt bohužel neustál důkazní břemeno, proto mu
finanční úřad daň doměřil, tj. zvýšil pronajímateli výnosy a tím
i daňovou povinnost.
Proto bychom rádi upozornili na skutečnost, že sice daňové
kontroly u fyzických osob a drobných podnikatelů nebývají
primárně zaměřeny na převodní ceny, je to oblast, na kterou
správce daně během kontroly může narazit. Proto je dobré být
připraven a mít zpracovanou podpůrnou dokumentaci, která
dokazuje, že aplikované ceny jsou na tržní úrovni.
Dále bychom také rádi informovali o ukončení přechodného
ustanovení umožňujícího účastníkům sdružení (společností)
bez právní subjektivity uplatňovat DPH podle starých
pravidel k 31.12.2018.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Crowe Advartis Accounting 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
NOVINKY PŘI VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÉHO DOKLADU
Z PŘIJATÉ ZÁLOHOVÉ PLATBY
V červnu byl schválený tzv. daňový balíček, v rámci
kterého byly odsouhlasené změny zákona o DPH platné
od 1.1.2019. Úpravou prošlo i ustanovení o souhrnném
daňovém dokladu. Tato změna pomůže při vystavování
daňového dokladu k uskutečněnému plnění, ke kterému
byla přijata zálohová platba. Již od 1.7.2017 došlo k nové
formulaci pravidla pro stanovení povinnosti přiznat daň
při dodání zboží a poskytnutí služby. S tímto
ustanovením souvisí i podmínky pro vystavení
souhrnného daňového dokladu. V současné době není
možné vystavovat souhrnný daňový doklad jako daňový

doklad k přijaté zálohové platbě současně s vyúčtováním
uskutečněného plnění. Daňový doklad k přijaté záloze
se musí vystavit samostatně a to do 15 dnů ode dne
jejího přijetí. V rámci schválení tzv. daňového balíčku
byl upraven i § 31b zákona o DPH a od 1.1.2019 bude
tedy možné vystavit souhrnný daňový doklad na
uskutečněné plnění a k němu přijatou platbu v jednom
měsíci.

Více informací naleznete ZDE.

„RŮZNÉ“
MALÉ FIRMY ZAŽIJÍ DIGITÁLNÍ TSUNAMI
Využívání
aplikací
v maloobchodě. Drony
v řemesle a v zemědělství. Robotizace malého
průmyslu. Textující dobytek. Sdílené služby nebo
vzdálená správa dat. To vše bude podnikatele čekat
v příštích letech. Jen 48 % malých firem ale považuje
své digitální znalosti, potřebné pro podnikání, za dobré.
Proto Asociace malých a středních podniků

a živnostníků (AMSP ČR) spustila historicky největší
edukační aktivitu zaměřenou na využívání digitálních
nástrojů v malém byznysu. Rok digitálního podnikání
2019 umožní nejmenším podnikatelům otestovat, jak
jsou připraveni na dobu, kdy si zákazníci budou na 3D
tiskárně tisknout těstoviny nebo cukrovinky.
Více informací naleznete ZDE.

MALÉ FIRMY SÁZEJÍ NA BANKY
I přes rostoucí nabídku alternativního financování jsou
drobní podnikatelé ve vyřizování půjček konzervativní
a na trhu půjček pro malé podniky a živnostníky
dominují banky. Jen méně jak desetina řeší půjčky na
podnikání z jiných než bankovních zdrojů. Nejčastějším
důvodem půjčky je nákup nového vybavení a strojů,
následují úvěry na provoz a úvěry na nemovitosti.
Administrativní náročnost, přísnost schvalování úvěrů

a neúměrné požadavky na zajištění jsou nejčastějšími
bariérami menších podnikatelů při vyřizování půjček.
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) a Komerční banka (KB) představili výroční
průzkum zaměřený na financování podnikání
živnostníků a malých firem.
Více informací naleznete ZDE.

POSOUVÁME RODINNÉ PODNIKÁNÍ DO PRVNÍ LIGY
ČESKÉHO BYZNYSU
Rok
rodinného
podnikání
2018
- V týdeníku EKONOM (č.43) naleznete
úžasné příběhy deseti finalistů soutěže
Equa Bank Rodinná firma roku, kterou
každoročně pořádá AMSP ČR.

Více informací naleznete ZDE (pozor, jedná se
o placený článek vydavatelství Economia). S TOP 10
finalisty se můžete seznámit rovněž ZDE.
S vítězi pak ZDE.

SKONČÍ SOCIÁLNÍ DIALOG?
Poslanecká sněmovna schválila 31. 10. 2018 návrh na
zrušení karenční doby, aniž by byly zohledněny analýzy
a kompromisní návrhy zaměstnavatelských svazů.

Více informací vč. stanoviska předsedy představenstva
AMSP ČR K. Havlíčka naleznete ZDE.

LEGISLATIVNÍ RADA MSP NOVÝM STRÁŽCEM ZÁKONŮ
MALÝCH PODNIKATELŮ
Jako oficiální připomínkové místo v rámci legislativního
procesu České republiky se AMSP ČR vyjadřuje
k desítkám zákonů ročně. Do procesu připomínkování
zapojujeme přes padesát kolektivních členů a řadu
dalších spolupracovníků. Asociace se tím stává
klíčovým místem, které spolurozhoduje o zásadních
změnách a zákonech dopadajících na drobné
podnikatele. Vzhledem ke strmému nárůstu počtu

žádostí o zapojení do připomínkování a ve snaze
zachovat maximální objektivitu při vyhodnocování
všech dopadů se AMSP ČR v dané souvislosti rozhodla
zřídit Legislativní radu malých a středních podniků
(LR MSP).
Celý článek naleznete ZDE.

