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Výrazné snížení podpory u investičních pobídek
V současné době činí podpora u investičních pobídek až 40 % z tzv. způsobilých nákladů.
Pokud tedy investujete do nového strojního zařízení například 50 miliónů Kč, stát Vám může
poskytnout slevu na dani až 20 miliónů Kč, kterou jste oprávněni vyčerpat po dobu 10 let.
V případě malých podniků se podpora ještě zvyšuje o 20 %, u středních podniků o 10 %.
Výše veřejné podpory je limitována pravidly Evropské unie, od kterých se Česká republika
nemůže odchýlit. V příštím roce mají vstoupit v platnost nová pravidla pro poskytování
veřejné podpory.
Nejvýznamnější změnou je snížení podpory u velkých podniků ze současných 40 % na
pouhých 25 %. Současně mají být zavedena restriktivní opatření, například možnost zahájit
práce na projektu až po vydání rozhodnutí, a nikoliv již po podání žádosti o investiční
pobídku.
Pokud tedy máte zájem o získání podpory podle současných pravidel, je třeba co nejdříve
podat žádost o investiční pobídku. V této souvislosti si Vám dovolujeme nabídnout pomoc
při zpracování žádosti a investičního projektu a při jednání s příslušnými úřady. Máme
vypracováno efektivní know-how, které vychází z našich zkušeností a úspěšné spolupráce se
státní agenturou CzechInvest.

Daňový režim nerealizovaných kursových rozdílů
Minulý rok vzbudilo značnou pozornost rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) čj. 5
Afs 45/2011-94, podle kterého nerealizované kursové zisky nejsou zdanitelným příjmem.
Generální finanční ředitelství (GFŘ) obratem vydalo stanovisko, že s ohledem na ojedinělost
rozhodnutí není důvod měnit zavedený přístup. Také drtivá většina odborné i podnikatelské
veřejnosti se k uvedenému judikátu NSS postavila odmítavě a nadále považovala
nerealizované kursové zisky za zdanitelný příjem.
V letošním roce vyhlásil NSS další rozsudek (čj. 5 Afs 56/2012-37), ve kterém potvrdil svůj
předchozí názor. Při bližším seznámení se s judikátem zjistíme, že se týká stejného daňového
subjektu a stejné problematiky (zdanění nerealizovaných kursových zisků vzniklých
přepočtem dlouhodobého úvěru v cizí měně k rozvahovému dni), a že o případu rozhodoval
týž soudní senát; jiné je pouze zdaňovací období.
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GFŘ tentokrát žádné oficiální stanovisko nevydalo. Pracovníci Finanční správy ale
opakovaně potvrzují setrvání na původním názoru, tedy že nerealizované kursové zisky jsou
zdanitelným příjmem. Ministerstvo financí v této souvislosti připravilo novelu zákona o
daních z příjmů, která má s účinností od 1. 1. 2014 vyloučit pochybnosti o povaze
nerealizovaných kursových rozdílů.
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Pokud se do přijetí novely rozhodnete přistupovat k nerealizovaným kursovým rozdílům
podle judikátů NSS, chtěli bychom Vás upozornit na následující:
-

Vyloučíte-li nerealizované kursové zisky ze zdanění, je třeba současně z daňových
nákladů vyloučit nerealizované kursové ztráty.

-

Do budoucna je žádoucí vést pro daňové účely podrobnou evidenci nerealizovaných
kursových rozdílů.

-

Je nutné počítat s tím, že správce daně pravděpodobně zahájí postup k odstranění
pochybností, a pokud ne, provede později daňovou kontrolu.

-

Dále je třeba počítat s tím, že správce daně nový přístup k nerealizovaným kursovým
rozdílům pravděpodobně odmítne a uspět bude možné až v případném soudním sporu.

Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
S účinností od 1. 4. 2011 byl do zákona o DPH vložen nový institut opravy výše daně u
pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Ustanovení § 44 zákona o DPH umožňuje
věřiteli, jenž eviduje neuhrazenou pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení, získat
zpět daň, kterou byl povinen přiznat a zaplatit.
Ze zákona o DPH nevyplývá jednoznačně, zda lze provést opravu DPH u pohledávek, které
vznikly před 1. 4. 2011. Z tohoto důvodu vydalo Generální finanční ředitelství (GFŘ) 22. 7.
2011 metodickou informaci, podle které je to přípustné.
Aktuálně zveřejnilo GFŘ k uvedené informaci dodatek, podle kterého nelze provést opravu
výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, které vznikly před 1. 4. 2011.
Jedná se tedy o zcela opačné stanovisko.
GFŘ tímto způsobem reaguje na rozsudek Nejvyššího správního soudu (čj. 9 Afs 69/201247), podle něhož není oprava DPH u pohledávek vzniklých před 1. 4. 2011 možná.
GfŘ v dodatku současně uvádí, že postup podle takto změněné informace budou správci
daně vůči věřitelům aplikovat na případy oprav DPH uplatněné až po vydání tohoto
dodatku, tj. po 26. 4. 2013.

Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1
Fax: +420 221 111 788
Tel.: +420 221 111 777
E-mail: info@alferypartner.com
www.alferypartner.com

Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný informativní 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 rozhodnutí a využijte vždy našich profesionálních služeb kvalifikovaných
odborníků.

