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Nejvyšší správní soud publikoval v minulém týdnu průlomové rozhodnu č.j.
5 Afs 45/2011-94, na základě kterého nejsou nerealizované kurzové zisky
zdanitelným příjmem, i když jsou zaúčtovány výsledkově a vstupují tak do
účetního výsledku hospodaření.
Rozsudek tak prolamuje dosavadní zažitou praxi, kdy kurzové zisky jsou
zdaňovány jako jakékoli jiné zaúčtované výnosy. Ve zmíněném rozsudku
poplatník přijal dlouhodobé cizoměnové úvěry a v letech 2004 - 2006 zaúčtoval nerealizované kurzové zisky z přepočtu cizí měny na české koruny. Tyto
nerealizované kurzové zisky pak v řádném daňovém přiznání zahrnul do
základu daně z příjmů. Následně podal odvolání pro vlastnímu daňovému
přiznání, ve kterém vyjmul tyto kurzové zisky ze základu daně.
Nejvyšší správní soud konstatoval, že v okamžiku pouhé změny směnného
kurzu a jejího promítnu do účetnictví, kdy dochází k účtování o nerealizovaném kurzovém zisku, nevzniká fakcký příjem, ten vzniká až skutečnou realizací.
Soud se však v tomto případě nezabýval problemakou nerealizovaných
kurzových ztrát, což je podle našeho názoru druhá strana stejné mince, a ani
technikou, jakou by měly být kurzové zisky zdaněny v okamžiku realizace,
neboť z každého nerealizovaného kurzového zisku se jednou stane zisk realizovaný a k jeho zdanění dojde.
Rozsudek rovněž otevírá další otázky a pochybnos v případech, kdy dochází
k výsledkovému účtování o nerealizovaných oceňovacích rozdílech a na které
by se logika uplatněná v tomto rozsudku mohla též uplatnit.
Generální ﬁnanční ředitelství bude v nejbližší době publikovat svůj názor v
této věci a lze očekávat zamítavý postoj k výše uvedenému rozsudku. Rozsudek nicméně existuje, je pravomocný a je třeba jej brát v úvahu, neboť jeho
změna je do budoucna možná pouze prostřednictvím rozhodnu rozšířeného
senátu Nejvyššího správního soudu.
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V případě Vašeho zájmu jsme připraveni být Vám nápomocni při řešení Vaší
konkrétní situace, zejména s eventuelním podáním dodatečných daňových
přiznání za nepromlčená zdaňovací období. Je však třeba počítat s m, že
tato cesta s sebou nese zvýšené nároky na evidenci a též důslednost při používání kurzů ČNB dle platných předpisů. V konečném důsledku je třeba též
počítat i s m, že se svého práva budete muset domáhat i soudní cestou.
O dalším vývoji Vás budeme samozřejmě informovat. V případě Vašeho
zájmu nás v této věci neváhejte kontaktovat.

Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný informavní charakter a nejsou komplexním vyčerpáním zmíněných témat. Jejich účelem je pouze
upozornit na nejzávažnější body novelizací a změn. Jakékoliv nároky na odškodnění za kroky podniknuté na základě těchto informací nebudou akceptovány.
Použijete-li informace v tomto materiálu obsažené, budete tak činit pouze na vlastní riziko a odpovědnost.
Informace z tohoto materiálu prosím neužívejte jako základ pro konkrétní rozhodnu a využijte vždy našich profesionálních služeb kvaliﬁkovaných
odborníků.

