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Základní shrnutí legislativního vývoje
k 31. březnu 2019
Aktuální vydání publikací řady Daňové zákony 2019: Všechny publikace řady Daňové zákony 2019
vycházejí 10. dubna 2019. Velké novely daňové legislativy z tzv. vládního daňového balíčku byly
definitivně schváleny v Poslanecké sněmovně dne 12. března 2019 a byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů dne 27. března 2019 jako zákon č. 80/2019 Sb. Převážná část změn je účinná od 1. dubna 2019.
1. Dne 17. ledna 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 6/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/
2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mění sazbu daně u
pravidelné hromadné přepravy osob. Zákon je účinný od 1. února 2019. Další informace naleznete v aktualizačním servisu za leden.
2. Dne 17. ledna 2019 schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012
Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v části druhé mění zákon o daních
příjmů a zavádí zdanění finačních náhrad poskytovaných církvím standardní sazbou daně z příjmů právnických

Objednejte si Daňové zákony 2019!
Všechny novinky na rok 2019 jsou zařazeny v e−shopu www.Danove−Zakony.cz

Daňové zákony 2019 EXPERT
Komplet tištěné publikace, e−booku, aktualizačního
servisu a servisní webové stránky
Daňové zákony 2019 EXPERT - úplná znění platná v roce 2019 s
podrobnými komentáři novel (v praktickém kompletu s webem, ebookem a aktualizačním servisem)
Nové vydání příručky pro nejnáročnější profesionální uživatele v právním stavu po novelizaci tzv. vládním daňovým
balíčkem
Obsah: systematické úvodní komentáře všech aktuálních novel +
podrobné komentáře všech změn přímo u novelizovaných pasáží
úplných znění zákona o daních z příjmů, zákona o rezervách pro
zjištění základu daně z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty,
zákona o dani silniční, zákona o dani z nemovitých věcí, zákonného
opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, zákona o evidenci tržeb a
daňového řádu
Hlavní vlastnosti: rozlišení novel a jejich detailní komentáře přímo v textu, kvalitní bílý papír, orientační
prvky, uspořádání a přehledná grafická úprava zohledňující potřeby přesné práce s textem, široký formát A4+
naležato. Publikace s doplňkovým servisem pro nejnáročnější profesionální uživatele - jediná tohoto typu na
českém trhu. Pro studium, školení, rychlé osvojení změn a použití v denní praxi.
Doplňky a servis: e-book v pdf v právním stavu po všech novelizacích pro rok 2019 + e-booky v pdf s aktuálními
zněními po každé změně, 12x ročně pravidelný aktualizační servis v pdf s nejnovějšími informacemi o vývoji
daňové legislativy, bonusové e-booky s podrobně komentovanými novelami, e-booky pro čtečky, smartphony a
tablety ve formátu e-pub, servisní webová stránka DanoveZakony365.cz pro uživatele s aktuálními texty a
podrobnými informacemi k novelám. Všechny součásti servisu v pdf jsou koncipovány v obdobné grafické
úpravě jako tištěná publikace ve formátu A4 s možností tisku.

Další informace a objednávky zde: https://www.Danove-Zakony.cz
Upozornění: Znění textů v této publikaci bylo prověřeno s veškerou dostupnou péčí, vydavatel ani prodejce však nepřebírají
žádné záruky za eventuální škody vzniklé jejím použitím a neodpovídají tedy za to, pokud by na základě textů zveřejněných v
této publikaci kdokoliv konal nebo se zdržel konání a v souvislosti s tím mu vznikla jakákoliv škoda materiální nebo nemateriální povahy. Jediným rozhodujícím zněním zákonů v případě pochybností a sporů jsou texty ve Sbírce zákonů. Autorská
práva k této publikaci jsou předmětem ochrany podle zákonů ČR a SR a vykonává je výhradně vydavatel. Rozmnožování a
šíření jakýmkoliv způsobem celku nebo části této publikace bez výslovného písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nerespektování práv vydavatele může vést k soudnímu postihu včetně povinnosti náhrady škody a/nebo trestního stíhání.
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osob. Plánovaná účinnost zákona je od 1. ledna 2020. Návrh zákona projednal Senát dne 27. února 2019 a
zamítnul ho. Zákon se proto dostal znovu na pořad jednání Poslanecké sněmovny, 15. března 2019 bylo jeho
projednávání přerušeno, pokračovat bude pravděpodobně v dubnu. Očekává se, že Poslanecká sněmovna senátní veto přehlasuje a zákon bude po zveřejnění ve Sbírce zákonů předložen k posouzení Ústavnímu soudu.
Další informace o tomto sněmovním tisku č. 38 přineseme v příštím vydání aktualizačního servisu.
3. Dne 7. února 2019 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/
2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento zákon upravující
zrušení tzv. „karenční doby“ v sobě obsahuje také malou technickou novelu zákona o daních z příjmů. Zákon je
účinný od 1. července 2019. Podrobnosti naleznete v publikaci Daňové zákony 2019.
4. Dne 8. března 2019 projednala Poslanecká sněmovna návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření
Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela rozšiřuje osvobození od daně z nabytí
nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce na jednotky vymezené v
rodinném domě. Nově by měly být osvobozeny nejenom jednotky v bytových domech, ale i rodinných domech,
pokud budou splněny i další podmínky pro poskytnutí osvobození uvedené v zákonném opatření Senátu. Návrh zákona nyní projedná Senát. Další informace o tomto sněmovním tisku č. 179 přineseme v příštím vydání
aktualizačního servisu.
5. Dne 12. března 2019 projednala Poslanecká sněmovna zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Tento zákon související s implementací Obecného nařízení o ochraně osobních údajů se ještě z legislativně technických důvodů zdržel před odesláním k
podpisu prezidentovi. Zákon obsahuje mimo jiné malou novelu daňového řádu. Zákon bude účinný dnem vyhlášení, které se očekává v dubnu 2019.
6. Dne 27. března 2019 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé
zákony v oblasti daní a některé další zákony. Tento zákon označovaný jako tzv. vládní daňový balíček
obsahuje několik stovek novelizačních bodů, které se týkají především zákona o daních z příjmů, zákona o
dani z přidané hodnoty nebo daňového řádu. Podrobnosti k některým novinkám budou zveřejněny v aktualizačním servisu.Všechny novely, případně jejich komentáře, jsou zařazeny ve všech vydáních publikací řady
Daňové zákony 2019, které vycházejí 10. dubna 2019.
Důležité upozornění: Pokud jste se k odběru aktualizačního servisu přihlásili v průběhu roku a
toto vydání aktualizačního servisu jste obdrželi v rámci doposlání všech již vyšlých vydání později než 2. dubna 2019, platné a nejčerstvější informace o novelách v tomto úvodním přehledu obsahuje vždy výhradě přehled novel z posledního měsíce! V úvodním přehledu jsou zahrnuty také
návrhy novel projednávaných v ukončeném třetím čtení v Poslanecké sněmovně (ev. následně v
Senátu). V případě, že novela není schválena, je tato informace uvedena v měsíčním přehledu a v
dalším měsíci je již informace o ní z přehledu vyřazena.
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Novela zákona o dani z přidané hodnoty zákonem
č. 80/2019 Sb.
Hlavním důvodem pro přijetí této velmi rozsáhlé novely byla povinná implementace směrnice
Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zacházení s poukazy a směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice
2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku. Převážná část novely je účinná od 1. dubna
2019. Základní informace k novele uvádíme níže, v systematickém podrobnějším přehledu se k
tématu vrátíme v příštím vydání aktualizačního servisu.
Důležité změny byly přijaty u uplatňování daně z přidané hodnoty v případě poukazů. Zavádí se nová harmonizovaná pravidla u poukazů, resp. u plnění, která
jsou s poukazy spojena. Nová pravidla se týkají vymezení plnění, uskutečnění plnění, základu daně a nároku na odpočet daně. Pravidla se liší podle typů (vlastností) poukazů, které se v tomto ohledu rozlišují
na jednoúčelové a víceúčelové. Pro převody jednoúčelového poukazu, což je poukaz na předem dostatečně známé plnění, platí obdobná pravidla jako pro dodání zboží či poskytnutí služeb, na která se poukaz
vztahuje. Naopak v případě víceúčelového poukazu,
což je poukaz, u něhož předem není zřejmé, na jaké
plnění bude čerpán, se stanoví specifická pravidla pro
vznik daňové povinnosti tak, aby zdanění plnění poskytovaných na jeho základě bylo posunuto až na okamžik čerpání poukazu. Až v okamžiku skutečného
dodání zboží nebo poskytnutí služby jsou potřebné
údaje pro jejich zdanění známy. Pro tyto případy dodání zboží nebo poskytnutí služby poskytovaných na základě víceúčelového poukazu se specificky vymezuje
základ daně.
Změny pravidel pro stanovení místa plnění u digitálních
služeb jsou zaměřené na malé a střední podniky a
na začínající podniky, které jsou usazené pouze v jednom členském státě. Zavádí se jednotná roční prahová hodnota ve výši 10 000 EUR, pod kterou tyto podniky mohou uplatnit zdanění přeshraničně poskytovaných digitálních služeb v členském státě, ve kterém
jsou usazené, namísto v členském státě příjemce služby. V těchto případech se tak uplatňuje obdobné pravidlo, které v Evropské unii pro tento okruh služeb
platilo do konce roku 2014. Poskytovatelé digitálních
služeb v Evropské unii, kteří pro odvod daně z přidané
hodnoty v členských státech používají zvláštní režim
jednoho správního místa, se budou při vystavování
daňových dokladů nově řídit pravidly, které platí ve
státě, ve kterém jsou v režimu registrováni (státě identifikace, resp. registrace). Znamená to, že budou dodržovat pravidla pouze jednoho členského státu, a nikoli, jak tomu bylo doposud, každého členského státu, do kterého digitální služby poskytují (států spotřeby).
Novela rozšířila okruh osob, které budou moci používat režim mimo Evropskou unii. Vypuštěna byla omezující podmínka pro možnosti používání tohoto režimu, která se doposud vztahovala na osoby povinné
k dani se sídlem ve třetích zemích registrovaných pro
účely daně z přidané hodnoty v některém členském
státě.
Mění se pravidla na uplatnění nároku na odpočet daně
při registraci plátce. Při registraci bude osobě povinné
k dani umožněno uplatnit nárok na odpočet daně u
dlouhodobého majetku pořizovaného v období 60 po

Zdroj: Poslanecká sněmovna

sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem za podmínek, že přijatá zdanitelná plnění jsou součástí pořizované investice (dlouhodobého majetku) do doby, než byl tento dlouhodobý
majetek uveden do užívání a v průběhu dvanácti po
sobě jdoucích měsíců před tím, než se osoba povinná
k dani stala plátcem, byl uveden tento dlouhodobý
majetek do užívání.
Vymezení dodání lidské krve pro účely osvobození od
daně bylo formulačně zpřesněno a doplněna byla vazba na přímé použití v rámci zdravotní služby, aby rozsah osvobození byl plně v souladu s unijní právní úpravou.
Novela upravila podmínky opravy základu daně při
nezaplacení ceny za zdanitelné plnění. Podle judikatury Soudního dvora Evropské unie (zejm. rozhodnutí
ve věcech C-330/95, Goldsmiths a C 246/16, Enzo Di
Maura) je smyslem čl. 90 směrnice o dani z přidané
hodnoty mimo jiné nezatížit odvodem daně plátce poskytujícího zdanitelné plnění v případech, kdy je mu
toto plnění zcela nebo částečně nezaplaceno, a to z
důvodu, že daňový orgán nemůže vybrat daň převyšující částku, která byla poskytovateli plnění zaplacena.
Vzhledem k tomu, že nezaplacení může být za určitých okolností těžko ověřitelné nebo pouze dočasné,
je členským státům v článku 90 odst. 2 směrnice o dani
z přidané hodnoty dána pravomoc odchýlit se v případě
nezaplacení plnění od ostatních případů snížení základu daně a definovat situace, kdy plnění zůstane zcela
nebo zčásti nezaplaceno. Cílem nové právní úpravy
byla její větší harmonizace s články 90 a 185 směrnice o dani z přidané hodnoty v případech nezaplacení
ceny za zdanitelné plnění. Plátci poskytujícímu zdanitelné plnění i nadále vznikne povinnost přiznat k datu
jeho uskutečnění daň ze základu daně stanovenému
podle § 36 nebo § 36a, současně však byly v § 46 a násl.
nově definovány situace (resp. oproti stávajícímu § 44
byl rozšířen jejich okruh), kdy je poskytnuté zdanitelné plnění považováno s vysokou pravděpodobností za
definitivně nezaplacené a stanoven okamžik, kdy je
plátce (věřitel) oprávněn provést opravu základu daně.
Současně byla v novém § 74a upravena oprava uplatněného odpočtu daně u dlužníka – příjemce zdanitelného plnění. Vzhledem ke specifičnosti institutu opravy základu daně v případě nezaplacení zdanitelného
plnění od ostatních případů oprav základu daně nebyla právní úprava opravy základu daně v případech nezaplacení zdanitelného plnění začleněna do § 42 zákona, ale je kodifikována samostatně.
Zrušeny byly také změny při uplatňování daně z přidané hodnoty u rozhlasového a televizního vysílání
prováděné provozovateli vysílání ze zákona, které byly
do zákona promítnuty zákonem č. 170/2017 Sb. s účinností od 1. července 2017.
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K aktuálním změnám v daňovém řádu
Dvě letošní novely daňového řádu přinesly menší změny navazující především na dva nové evropské předpisy - směrnici ATAD a obcené nařízení GDPR. Účinnost obou novel je v dubnu 2019.
Zákon č. 80/2019 Sb.
Malá věcná novela zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se
mění některé zákony v oblasti daní a některé další
zákony implementovala novou evropskou legislativu.
Novela je účinná od 1. dubna 2019.
Novela transponuje obecné pravidlo proti zneužívání
daňového režimu stanovené v článku 6 směrnice
ATAD do daňového řádu. Nová úprava necílí pouze
na oblast daní z příjmů, ale je koncipována tak, aby se
zákaz zneužití práva aplikoval principiálně stejně u
všech druhů daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Z tohoto důvodu byl doplněn obecný předpis společný všem těmto plněním, a to především za
účelem jednotnosti a vnitřní bezrozpornosti právního
řádu a dále za účelem zachování právní jistoty, pokud
se jedná o aplikaci principu, který je novou právní úpravou explicitně zakotvován. Změny sice svým rozsahem
působnosti zahrnují širší oblast než transponované
ustanovení směrnice ATAD, jedná se však o legislativní vyjádření dosavadního stavu správní a soudní
praxe v oblasti daňového práva. Fakticky se tudíž o
změnu právního stavu nejedná.
Změna v § 116 v navazuje na novou speciální úpravu
§ 64 odst. 2 celního zákona a legislativně zpřesňuje
možnosti odvolacího orgánu vrátit věc k rozhodnutí
správci daně prvního stupně v režimu autoremedury.

Zdroj: Poslanecká sněmovna

Zákon související se zákonem o zpracování osobních údajů
Malá věcná novela zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování
osobních údajů reagovala se zpožděním na Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Novela
bude účinná dnem vyhlášení (v době uzávěrky tohoto
vydání aktualizačního servisu byl zákon na podpisu u
prezidenta).
V daňovém řádu bylo třeba provést adaptační úpravu
ve vztahu k Obecnému nařízení o ochraně osobních
údajů, která jednak stanoví podmínky realizace některých práv subjektu údajů prostřednictvím jejich
zasazení do existujících institutů daňového řádu, a jednak v návaznosti na článek 23 Obecného nařízení stanoví výjimky upravující omezení některých z těchto
práv. Některé výjimky upravující omezení práv subjektu údajů, které se uplatní rovněž v rámci správy
daní, jsou upraveny již samotným zákonem o zpracování osobních údajů. Kromě jedné terminologické
úpravy byl tedy do zákona pouze vložen nový § 59a,
který stanovuje výjimky upravující omezení některých
práv subjektů údajů nad rámec výjimek vyplývajících
z obecné úpravy zákona o zpracování osobních údajů,
řeší právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům a realizaci práva vznést námitku nebo jiný prostředek ochrany proti zpracování osobních údajů.

