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Prokazování původu majetku

Roman Pecháček
daňový poradce

Dne 1. prosince 2016 nabývá účinnosti zákon
o prokazování původu majetku, který novelizuje
zákon o daních z příjmů a trestní zákoník.

Vedle toho bude poplatník povinen uhradit penále z částky daně stanovené odhadem, a to ve
výši:

Na jeho základě bude správce daně oprávněn
vyzvat každého poplatníka daně z příjmů,
o němž se domnívá, že rozdíl mezi jeho známými příjmy a nárůstem jmění (spotřebou nebo
jiným vydáním) přesahuje 5 mil. Kč.

a) 50 % v případě součinnosti, nebo
b) 100 %, pokud neposkytnutí součinnosti
poplatníka závažně ztížilo nebo bránilo stanovení daně.

Nepodaří-li se poplatníkovi nárůst jmění prokázat, může správce daně doměřit daň podle
odhadu výše příjmů, kterých by poplatník musel
dosáhnout, aby to odpovídalo nárůstu jeho
jmění.
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Současně dochází ke změně trestního zákoníku.
Dosavadní trest za porušení povinnosti učinit
pravdivé prohlášení o majetku (odnětí svobody
až na jeden rok) se nahrazuje trestem odnětí
svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem. Možnost udělení trestu zákazu
činnosti zůstává zachována.
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Zprostředkováváte spotřebitelské úvěry?
Připravte se na zkoušky!
Dne 1. prosince 2016 vstoupí v účinnost také nový
zákon o spotřebitelském úvěru. Ten rozšiřuje povinnosti poskytovatelů či zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů, které mohou zůstat nezainteresovaným
skryty.

Pavel Alfery-Hrdina
advokát

Subjekty, které před 1. prosincem 2016 poskytovaly
nebo zprostředkovávaly spotřebitelské úvěry na
základě živnostenského oprávnění, a mají v úmyslu
v této činnosti pokračovat, jsou povinny co nejdříve
podat žádost České národní bance o udělení licence.
O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté
žádosti rozhodne ČNB ve správním řízení v 15měsíční
lhůtě.
Mezi přílohami k žádosti by neměl chybě doklad o
absolvování odborné zkoušky u akreditované osoby.
Podmínky odborné způsobilosti musí splnit každý,
kdo poskytuje nebo zprostředkovává spotřebitelské
úvěry či ten, kdo takovou osobu zastupuje. Dovolujeme si upozornit, že se tato povinnost vztahuje
mimo jiné i na:

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

-

osoby, které jsou s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru v pracovněprávním vztahu,

-

členy statutárního orgánu nebo správní rady
poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelského úvěru,

-

prokuristy, pokud se přímo podílejí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru, nebo jsou za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědní.

V případě, že vaše společnost poskytuje či zprostředkovává spotřebitelské úvěry, je nutné zajistit, aby
všechny výše uvedené osoby složily co nejdříve odbornou zkoušku a doložily potřebné dokumenty, aby
mohly být odpovídající žádosti podány ČNB včas, a to
nejpozději do 28.2.2017.
Důvodem je, aby nedošlo k omezení možnosti poskytovat či zprostředkovávat spotřebitelské úvěry do
doby, než bude o udělení oprávnění pro poskytování
spotřebitelských úvěrů ČNB rozhodnuto.

Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný 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
materiálů obsažené, budete tak činit na vlastní riziko a odpovědnost. Informace z tohoto materiálu prosím neužívejte jako základ pro konkrétní rozhodnutí a využijte
vždy našich profesionálních služeb kvalifikovaných odborníků.

