Newsflash 4
PÅ™Ã-spÄ›vek pÅ™idal Administrator
Tuesday, 22 September 2009
AktualizovÃ¡no Thursday, 12 May 2011

Vybrané nálezy z kontrol FÚ (Srpen 2009) (08.09.2009)
- DaÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ právnických osob &ndash; tvorba rezervy na opravu hmotného majetku
- DaÅˆ z pÅ™idané hodnoty a daÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ právnických osob &ndash; nevÄ›rohodné doklady
- DaÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob a daÅˆ z pÅ™idané hodnoty &ndash; domÄ›Å™ení daní
- DaÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ právnických osob &ndash; nesrovnalosti v úÄ•etnictví
- DaÅˆ z pÅ™idané hodnoty &ndash; nadmÄ›rný odpoÄ•et
- DaÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob &ndash; dodateÄ•né vymÄ›Å™ení danÄ›
- a dal&scaron;í
DaÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ právnických osob &ndash; tvorba rezervy na opravu hmotného majetku
Správce danÄ› provedl kontrolu danÄ› z pÅ™íjmÅ¯ právnických osob za zdaÅˆovací období roku 2006 a 2007 u daÅˆového
subjektu, který vykazoval v daÅˆových pÅ™iznáních za tato období tvorbu a stav rezerv ve vý&scaron;i nÄ›kolika milionÅ¯ korun.
Správce danÄ› zjistil, Å¾e v obou zdaÅˆovacích obdobích se jedná o tvorbu rezervy na opravu hmotného majetku nemovitosti (zaÅ™azené do 5.odpisové skupiny). K opravÄ› majetku, na niÅ¾ byla rezerva vytvoÅ™ena, daÅˆový subjekt pÅ™e
nabídkový rozpoÄ•et. Cena stavebních prací bez DPH byla stanovena ve vý&scaron;i 11,000.000,- KÄ• a DPH ve vý&scaron;i
2,000.000,- KÄ•. ProvÄ›Å™ením celkové Ä•ástky plánovaných stavebních prací správce danÄ› zjistil, Å¾e daÅˆový subjekt uplat
výdajÅ¯ (nákladÅ¯) na dosaÅ¾ení, zaji&scaron;tÄ›ní a udrÅ¾ení zdanitelných pÅ™íjmÅ¯ v letech 2006 a 2007 Ä•ástku deklarova
prací dle rozpoÄ•tu vÄ•etnÄ› DPH. Dle ustanovení § 7 odst.10 zákona Ä•. 593/1992 Sb., o rezervách pro zji&scaron;tÄ›ní
základu danÄ› z pÅ™íjmÅ¯ (dále jen zákon o rezervách), vychází poplatník, který je plátcem DPH, pÅ™i stanovení vý&scaron;e
rezervy z rozpoÄ•tu nákladÅ¯ na opravu v ocenÄ›ní bez DPH. Postupem DS do&scaron;lo k poru&scaron;ení vý&scaron;e
citovaného ustanovení a tudíÅ¾ Ä•ástka ve vý&scaron;i 2,000.000,- KÄ• byla vylouÄ•ena z daÅˆovÄ› úÄ•inných nákladÅ¯.
Dále správce danÄ› provÄ›Å™oval jednotlivé stavební práce deklarované v pÅ™edloÅ¾eném rozpoÄ•tu. Na základÄ›
zji&scaron;tÄ›ní správce danÄ› a z vyjádÅ™ení samotného daÅˆového subjektu vyplynulo, Å¾e v nÄ›kterých pÅ™ípadech by se
jednalo o zmÄ›nu technických parametrÅ¯. Správce danÄ› posoudil charakter tÄ›chto plánovaných stavebních prací na
nemovitosti jako technické zhodnocení, které upravuje ustanovení § 33 zákona Ä•. 586/1992 Sb., o daních z pÅ™íjmÅ¯, ve
znÄ›ní pozdÄ›j&scaron;ích pÅ™edpisÅ¯ a tvorbu rezervy jako rezervu na technické zhodnocení, která byla tvoÅ™ena v rozporu
ustanovením § 7 odst. 2 zákona o rezervách, kdy za opravy podle tohoto zákona se nepovaÅ¾uje technické zhodnocení,
a vylouÄ•il tyto náklady jako daÅˆovÄ› neúÄ•inné. Na základÄ› tÄ›chto kontrolních zji&scaron;tÄ›ní byla daÅˆovému subjektu
domÄ›Å™ena daÅˆ ve vý&scaron;i 1,200.000,- KÄ•. DaÅˆ z pÅ™idané hodnoty a daÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ právnických osob &ndash;
nevÄ›rohodné doklady
V prÅ¯bÄ›hu daÅˆové kontroly za zdaÅˆovací období rokÅ¯ 2001 aÅ¾ 2004 správce danÄ› zjistil, Å¾e v úÄ•etnictví daÅˆového
subjektu jsou mj. uloÅ¾eny pÅ™ijaté faktury za zprostÅ™edkování, akviziÄ•ní Ä•innost, zprostÅ™edkování reklamních kampan
poskytnutí reklamních práv apod. Po provedení sloÅ¾itého dÅ¯kazního Å™ízení dospÄ›l finanÄ•ní úÅ™ad k závÄ›ru, Å¾e daÅˆ
neprokázal provedení prací, na které byly uvedené doklady vystaveny, a neprokázal oprávnÄ›nost zaúÄ•tování
takovýchto dokladÅ¯ do nákladÅ¯ kontrolovaných úÄ•etních období ani oprávnÄ›nost uplatnÄ›ného nároku na odpoÄ•et danÄ› z
pÅ™idané hodnoty. Doklady byly správcem danÄ› oznaÄ•eny jako nevÄ›rohodné a nÄ›které za fiktivní.
Kontrolovaná spoleÄ•nost v prÅ¯bÄ›hu kontroly se správcem danÄ› nespolupracovala. DaÅˆový subjekt kontrolu zámÄ›rnÄ›
prodluÅ¾oval, korespondenci pÅ™ebíral v nejzaz&scaron;ích moÅ¾ných termínech, v nÄ›kolika pÅ™ípadech nepÅ™evzal vÅ¯b
prodluÅ¾ování lhÅ¯t, nedodrÅ¾oval dohodnuté termíny jednání. BÄ›hem kontroly do&scaron;lo k prodeji firmy, kdy byl
vymazán jednatel a nový jednatel zapsán nebyl. Proto bylo tÅ™eba ustanovit zástupce. Z celého prÅ¯bÄ›hu kontroly bylo
zÅ™ejmé, Å¾e daÅˆový subjekt byl veden snahou znemoÅ¾nit, aby daÅˆ byla pravomocnÄ› domÄ›Å™ena, kdyÅ¾ nemohl vyvr
zji&scaron;tÄ›ní a závÄ›ry správce danÄ›.
Na základÄ› výsledkÅ¯ provedené daÅˆové kontroly vydal finanÄ•ní úÅ™ad celkem tÅ™icet dodateÄ•ných platebních výmÄ›rÅ¯
pÅ™idané hodnoty, kterými domÄ›Å™il DPH v celkové vý&scaron;i 5,561.000,- KÄ•, a Ä•tyÅ™i dodateÄ•né platební výmÄ›ry na
pÅ™íjmÅ¯ právnických osob, kterými domÄ›Å™il daÅˆ v celkové vý&scaron;i 3,077.000,- KÄ•.
Proti rozhodnutím správce danÄ› podala spoleÄ•nost odvolání, ale ani v odvolacím Å™ízení nepÅ™edloÅ¾ila ani nenavrhla tak
dÅ¯kazní prostÅ™edky, kterými by prokázala správnost svých tvrzení a vyvrátila zji&scaron;tÄ›ní uÄ•inÄ›ná správcem danÄ›.
Odvolací orgán proto odvolání pro jejich nedÅ¯vodnost zamítl. DaÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob a daÅˆ z pÅ™idané hodnoty
&ndash; domÄ›Å™ení daní
V roce 2009 byla finanÄ•ním úÅ™adem ukonÄ•ena daÅˆová kontrola danÄ› z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob za zdaÅˆovací období r
2006 a 2007. PÅ™edmÄ›tem Ä•innosti kontrolovaného subjektu byla obchodní Ä•innost.
DaÅˆová kontrola byla zahájena na základÄ› plánu kontrol. JiÅ¾ pÅ™i zahájení daÅˆové kontroly mÄ›l správce danÄ›
pochybnosti o správnosti údajÅ¯ v daÅˆových pÅ™iznáních, a to vzhledem k vykázanému objemu zboÅ¾í poÅ™ízeného z
dovozu a vý&scaron;i realizovaných trÅ¾eb z jeho prodeje. V prÅ¯bÄ›hu daÅˆové kontroly správce danÄ› zjistil, Å¾e daÅˆovému
subjektu bylo v rámci celního Å™ízení propu&scaron;tÄ›no do volného obÄ›hu zboÅ¾í, o kterém nebylo úÄ•továno. V rámci
souÄ•innosti tÅ™etích osob byly zaslány výzvy na konkrétní celní úÅ™ady, které správci danÄ› poskytly kopie Jednotných celníc
deklarací a faktur za nákup procleného zboÅ¾í. Porovnáním materiálÅ¯ pÅ™edaných k daÅˆové kontrole daÅˆovým subjektem a
materiálÅ¯ získaných správcem danÄ› vyplynulo, Å¾e v roce 2006 nebylo úÄ•továno (ani evidováno &ndash; pro úÄ•ely
DPH) o poÅ™ízení zboÅ¾í v hodnotÄ› 375.000,- KÄ•; 3.000,- USD; 29.000,- EUR a v roce 2007 v hodnotÄ› 725.000,- KÄ•; 3.00
USD; 100.000,- EUR.
Dále správce danÄ› zjistil, Å¾e Ä•ást daÅˆovým subjektem pÅ™edloÅ¾ených dokladÅ¯ byla v evidenci pro úÄ•ely DPH zahrnut
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nesprávnÄ›, pokud se týÄ•e vý&scaron;e sazby danÄ›; Å¾e bylo úÄ•továno o velkém objemu zboÅ¾í na skladÄ› (k 31.12.2006
&ndash; cca 5,000.000,- KÄ• a 31. 12. 2007 &ndash; cca 13,000.000,- KÄ•), aÄ• daÅˆový subjekt dle svého vyjádÅ™ení
obchodoval se zboÅ¾ím rychle podléhajícímu zkáze (mraÅ¾ené ryby a zelenina) a nedisponoval skladovými prostorami.
V rámci daÅˆové kontroly byly daÅˆovému subjektu (respektive jeho zástupci) zaslány výzvy k prokázání skuteÄ•ností a
realizována ústní jednání. Jak odpovÄ›di na výzvy, tak protokolovaná jednání nevyvrátily pochybnosti správce danÄ› o
úplnosti úÄ•etnictví a evidencí pro daÅˆové úÄ•ely. Z vyjádÅ™ení zástupce daÅˆového subjektu vyplynulo, Å¾e zaúÄ•továno
bylo jen to, co daÅˆový subjekt doporuÄ•il. Å½ádné dÅ¯kazní prostÅ™edky prokazující skuteÄ•ný objem prodaného zboÅ¾í,
správnost vykázaných trÅ¾eb a provedení fyzické inventury zásob zboÅ¾í nebyly daÅˆovým subjektem ani jeho zástupcem
bÄ›hem kontroly pÅ™edloÅ¾eny.
Po zhodnocení v&scaron;ech získaných dÅ¯kazních prostÅ™edkÅ¯ konstatoval správce danÄ› Å¾e, daÅˆovou povinnost nelze
stanovit dokazováním, a proto bylo vyuÅ¾ito ustanovení § 31 odst. 5 zákona Ä•. 337/1992 Sb., o správÄ› daní a poplatkÅ¯, v
platném znÄ›ní, a daÅˆová povinnost byla stanovena za pouÅ¾ití pomÅ¯cek. DaÅˆový subjekt proti dodateÄ•nému vymÄ›Å™ení
nepodal odvolání.
Výsledek daÅˆové kontroly
DomÄ›Å™ená daÅˆ:
- DPFO
2006 - 225.648 KÄ•
2007 &ndash; 482.980 KÄ•
- DPH
2006 - 470.615 KÄ•
2007 &ndash; 726.339 KÄ•
DaÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ právnických osob &ndash; nesrovnalosti v úÄ•etnictví
Slovenská s. r. o. zÅ™ídila na území ÄŒR organizaÄ•ní sloÅ¾ku, která mÄ›la povahu stálé provozovny dle § 22 Zákona o
daních z pÅ™íjmÅ¯. Správce danÄ› provedl kontrolu této organizaÄ•ní sloÅ¾ky (s. r. o.), a to danÄ› z pÅ™íjmÅ¯ právnických oso
zdaÅˆovací období roku 2004 a 2005 a DPH za pÅ™íslu&scaron;ná zdaÅˆovací období roku 2004 a 2005.
OrganizaÄ•ní sloÅ¾ka (s. r. o.) poskytovala v roce 2004 na základÄ› uzavÅ™ených smluv o dílo své zamÄ›stnance (Slováky) a
slovenské Å¾ivnostníky Ä•eským firmám. Od roku 2005 tuto Ä•innost vykonávala jako agentura práce na základÄ› povolení
Ministerstva práce a sociálních vÄ›cí ÄŒR.
Kontrolou zdaÅˆovacího období roku 2004 bylo zji&scaron;tÄ›no, Å¾e mimo jiné byla do nákladÅ¯ organizaÄ•ní sloÅ¾ky uplatnÄ
v Å™ádu statisícÅ¯ daÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ ze závislé Ä•innosti, kterou odvádÄ›ly Ä•eské firmy jako &bdquo;ekonomický uÅ¾ivatel pra
síly&ldquo; dle § 6 odst. 2 zákona Ä•. 582/1992 Sb., o daních z pÅ™íjmÅ¯, ve znÄ›ní platných pÅ™edpisÅ¯ (dále jen ZDP).
OrganizaÄ•ní sloÅ¾ka (s. r. o.) si tudíÅ¾ uplatnila ve zdanitelných nákladech, jak hrubé mzdy a cestovní náhrady zamÄ›stnancÅ
a dal&scaron;í náklady spojené se zamÄ›stnanci, tak i tuto daÅˆ ze závislé Ä•innosti, kterou dle § 25 odst. 1 písm. s) a r)
ZDP nelze povaÅ¾ovat za náklad vynaloÅ¾ený na dosaÅ¾ení, zaji&scaron;tÄ›ní a udrÅ¾ení zdanitelných pÅ™íjmÅ¯.
TaktéÅ¾ byly zji&scaron;tÄ›ny nesrovnalosti v uplatÅˆovaných cestovních náhradách, kdy nÄ›které tytéÅ¾ cestovní náhrady
vyplácené dle slovenského zákona o cestovních náhradách byly uplatnÄ›ny v nákladech dvakrát nebo na druhé
stranÄ› nebyly proúÄ•továny do nákladÅ¯ organizaÄ•ní sloÅ¾ky (s. r. o.) a v rámci daÅˆové kontroly byly následnÄ›
zohlednÄ›ny. Kontrolou pÅ™epoÄ•tu faktur evidovaných v cizí mÄ›nÄ› na Ä•eskou mÄ›nu bylo napÅ™. zji&scaron;tÄ›no, Å¾e ú
&bdquo;posunula desetinnou Ä•árku&ldquo; a tím místo cca 20.000,- KÄ• byla uplatnÄ›na do nákladÅ¯ Ä•ástka 200,000,- KÄ•.
SkuteÄ•nost, Å¾e do nákladÅ¯ byly zahrnuty sluÅ¾by na základÄ› pÅ™ijatých faktur a tytéÅ¾ sluÅ¾by opakovanÄ› na základÄ
provedené úhrady rovnÄ›Å¾ správce danÄ› nenechal bez pov&scaron;imnutí.
OrganizaÄ•ní sloÅ¾ka (s. r. o.) zaji&scaron;Å¥ovala na svoje náklady ubytování jak svým zamÄ›stnancÅ¯m, tak i Å¾ivnostníkÅ¯
se kterými uzavÅ™ela Smlouvy o dílo. Ubytování nebylo následnÄ› pÅ™efakturováno Å¾ivnostníkÅ¯m a bylo ponecháno ve
zdanitelných nákladech organizaÄ•ní sloÅ¾ky (s. r. o.), coÅ¾ bylo v rozporu s ust. § 24 odst. 2 písm. zh) ZDP, kdy ubytování je
souÄ•ástí cestovních náhrad, které pÅ™íslu&scaron;í pouze zamÄ›stnancÅ¯m. Výsledná dodateÄ•nÄ› stanovená daÅˆ za toto
zdaÅˆovací období byla v Å™ádu statisícÅ¯ korun.
V roce 2005, kdy jiÅ¾ organizaÄ•ní sloÅ¾ka s. r. o. vykonávala na Ä•eském území Ä•innost agentury práce na základÄ›
povolení Ministerstva práce a sociálních vÄ›cí ÄŒR, bylo pokraÄ•ováno v nedostatcích obdobnÄ› jako v roce 2004, tj. napÅ™.
nesrovnalosti v cestovních náhradách, uplatÅˆování v nákladech ubytování Å¾ivnostníkÅ¯ a danÄ› ze závislé Ä•innosti,
které sráÅ¾ely a odvádÄ›ly Ä•eské firmy (§ 6 odst. 2 ZDP).
Jako nejzásadnÄ›j&scaron;í pochybení bylo zji&scaron;tÄ›no, Å¾e s nÄ›kterými Ä•eskými firmami &ndash; uÅ¾ivateli pracovní
byly uzavÅ™eny Rámcové dohody o doÄ•asném pÅ™idÄ›lování zamÄ›stnancÅ¯ agentury práce k výkonu práce u uÅ¾ivatele po
hlaviÄ•kou Slovenské s. r. o., a tyto dosaÅ¾ené pÅ™íjmy ze zdrojÅ¯ na území ÄŒR cca 7,000.000,- KÄ• nebyly proúÄ•továny v
úÄ•etnictví organizaÄ•ní sloÅ¾ky (s. r. o.) a nebyly pÅ™iznány ke zdanÄ›ní na území ÄŒR. Správce danÄ› samozÅ™ejmÄ› v rá
daÅˆové kontroly zohlednil k tÄ›mto pÅ™íjmÅ¯m i pÅ™íslu&scaron;né náklady, které nebyly proúÄ•továny, a které organizaÄ•ní
sloÅ¾ka (s. r. o.) dodateÄ•nÄ› doloÅ¾ila.
Výsledná dodateÄ•nÄ› stanovená daÅˆová povinnost vzhledem k zohlednÄ›ní nákladÅ¯ jiÅ¾ nebyla tak vysoká jako v
pÅ™edchozím kontrolovaném zdaÅˆovacím období. DaÅˆ z pÅ™idané hodnoty &ndash; nadmÄ›rný odpoÄ•et
V prÅ¯bÄ›hu vytýkacího Å™ízení k pÅ™iznání k dani z pÅ™idané hodnoty za zdaÅˆovací období 4. Ä•tvrtletí 2008 u spoleÄ•nos
omezeným s pÅ™edmÄ›tem Ä•innosti pronájem nemovitostí. finanÄ•ní úÅ™ad zjistil, Å¾e daÅˆový subjekt v pÅ™iznání k dani z
hodnoty za 4. Ä•tvrtletí 2008, vykázal nárok na nadmÄ›rný odpoÄ•et v celkové vý&scaron;i 1,050.378,- KÄ• a jednalo se pouze
o pÅ™ijatá zdanitelná plnÄ›ní. Správce danÄ› mÄ›l informace z pÅ™edchozích &scaron;etÅ™ení, Å¾e má daÅˆový subjekt uza
nájemní smlouvu na pronájem vodáckého centra s datem vystavení faktury 5. 10. 2008, z tohoto dÅ¯vodu správce
danÄ› daÅˆovému subjektu zaslal výzvu k odstranÄ›ní pochybností o údajích uvedených v daÅˆovém pÅ™iznání. DaÅˆový subje
odpovÄ›di na výzvu uvedl, Å¾e pÅ™eváÅ¾ná Ä•ást nárokovaného odpoÄ•tu se týká investic na vybudování vodáckého centra
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a k uskuteÄ•nÄ›ným zdanitelným plnÄ›ním sdÄ›lil, Å¾e nájemné bylo uhrazeno formou záloh v mÄ›síci záÅ™í 2008, v mÄ›síci Å
byla vystavena faktura za nájemné ze dne 5. 10. 2008, DPH byla ale odvedena ze záloh jiÅ¾ ve 3. Ä•tvrtletí 2008. FinanÄ•ní
úÅ™ad za úÄ•elem ovÄ›Å™ení nadmÄ›rného odpoÄ•tu provedl místní &scaron;etÅ™ení, v prÅ¯bÄ›hu kterého zjistil, Å¾e nadm
tvoÅ™ilo zejména uplatnÄ›ní nároku na odpoÄ•et danÄ› z pÅ™ijatého zdanitelného plnÄ›ní spoÄ•ívajícího v poÅ™ízení investic
výstavby vodáckého centra ve vý&scaron;i základ danÄ› 5,487. 256,- KÄ•, DPH 1,042.578,- KÄ•. K tomu byly pÅ™edloÅ¾eny
faktura Ä•.13 ze dne 31. 1. 2008, základ danÄ› 2,000 000,- KÄ•, DPH 380.000,- KÄ•, faktura Ä•. 26 ze dne 14. 2. 2008, základ
danÄ› 840.336,- KÄ•, DPH 159.664,- KÄ• a faktura Ä•. 38 ze dne 31. 3. 2008, základ danÄ› 2,646.920,- KÄ•, DPH 502.915,- KÄ•
KromÄ› tÄ›chto daÅˆových dokladÅ¯ &ndash; faktur byla pÅ™edloÅ¾ena Smlouva o dílo na provedení prací na stavbÄ› &bdquo
Vodácké centrum&ldquo;, uzavÅ™ená mezi daÅˆovým subjektem a spoleÄ•ností s ruÄ•ením omezeným, pÅ™edávací protokoly
dne 31. 1. 2008, 14. 2. 2008 a 31. 3. 2008, dle kterých spoleÄ•nost pÅ™edává stavbu vodácký kemp &ndash; objekt
dÅ™evÄ›né chatky a dále soupisy provedených prací k jednotlivým fakturám. Správce danÄ› zjistil, Å¾e plátce nárok na
odpoÄ•et danÄ› dle vý&scaron;e uvedených daÅˆových dokladÅ¯-faktur uplatnil jiÅ¾ v pÅ™iznání k dani z pÅ™idané hodnoty za
Ä•tvrtletí 2008. Výsledkem vytýkacího Å™ízení za 1. Ä•tvrtletí 2008 bylo neuznání nároku na odpoÄ•et danÄ› z vý&scaron;e uve
faktur, neboÅ¥ pÅ™edmÄ›tné plnÄ›ní dodala jiná spoleÄ•nost, neÅ¾ která byla uvedena na dokladech. DaÅˆový subjekt tak
poru&scaron;il ustanovení § 72 odst. 1 zákona Ä•. 235/2004 Sb., o dani z pÅ™idané hodnoty, ve znÄ›ní pozdÄ›j&scaron;ích
pÅ™edpisÅ¯. JestliÅ¾e daÅˆový subjekt opakovanÄ› v jiném zdaÅˆovacím období uplatÅˆuje nárok na odpoÄ•et danÄ› shodným
doklady, o kterých tvrdí na rozdíl od pravomocného rozhodnutí správce danÄ›, Å¾e plnÄ›ní bylo pÅ™ijato tak, jak je jimi
deklarováno, nelze dospÄ›t k jinému závÄ›ru neÅ¾, Å¾e tyto daÅˆové doklady, uplatnÄ›né v Å™ádném daÅˆovém pÅ™iznání k
z pÅ™idané hodnoty za zdaÅˆovací období 4. Ä•tvrtletí 2008, nemohou prokázat nárok na odpoÄ•et danÄ› nejenom v tomto
zdaÅˆovacím období, ale ani v Å¾ádném jiném zdaÅˆovacím období, kdyÅ¾ o jejich nevÄ›rohodnosti bylo jiÅ¾ pravomocnÄ›
rozhodnuto. Správce danÄ› na základÄ› vytýkacího Å™ízení za 4. Ä•tvrtletí 2008 sníÅ¾il uplatnÄ›ný nadmÄ›rný odpoÄ•et danÄ›
1,042.579,- KÄ•.
Trestní oznámení bude podáno. DaÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob &ndash; dodateÄ•né vymÄ›Å™ení danÄ›
Ke kontrole danÄ› z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob a funkÄ•ních poÅ¾itkÅ¯ za zdaÅˆovací období 2005 a 2006 byl vytipován daÅˆový
s pÅ™edmÄ›tem Ä•innosti koupÄ› zboÅ¾í za úÄ•elem jeho dal&scaron;ího prodeje, neboÅ¥ z pÅ™iznání k dani z pÅ™íjmÅ¯ fyz
za zdaÅˆovací období roku 2007 bylo zÅ™ejmé, Å¾e v tomto roce jiÅ¾ neprovádÄ›l podnikatelskou Ä•innost. Vzhledem k tomu,
31. 12. 2006 v&scaron;ak vykazoval znaÄ•né zásoby zboÅ¾í, byla u nÄ›j zahájena daÅˆová kontrola za pÅ™edchozí zdaÅˆovac
období, tj. za rok 2005 a 2006. Správce danÄ› zjistil, Å¾e subjekt v minulosti prodal zboÅ¾í spojené právnické osobÄ›, které
v&scaron;ak nebylo uhrazeno. V roce 2005 vzniklou pohledávku ve vý&scaron;i 101.000,- KÄ• zru&scaron;il zápoÄ•tem na
úhradu závazku z titulu novÄ› nakoupeného dal&scaron;ího zboÅ¾í od téÅ¾e spoleÄ•nosti. Správce danÄ› v&scaron;ak
kontrolou pÅ™edloÅ¾ené daÅˆové evidence a inventury k 31. 12. 2005 zjistil, Å¾e poplatník pÅ™edmÄ›tné zboÅ¾í neprodal an
neevidoval v inventuÅ™e ke konci zdaÅˆovacího období. DaÅˆový subjekt v odpovÄ›di na výzvu správce danÄ› uvedl, Å¾e byla
vystavena faktura, ale k faktickému pÅ™evzetí zboÅ¾í z jeho strany nikdy nedo&scaron;lo. Z uvedených dÅ¯vodÅ¯ k
deklarovanému zápoÄ•tu pohledávek a závazkÅ¯ nedo&scaron;lo ale daÅˆový subjekt nesníÅ¾il ani pÅ¯vodní pohledávky. Z
daÅˆových pÅ™iznání k dani z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob a dani z pÅ™idané hodnoty vyplynulo, Å¾e poplatník pÅ™eru&scaron
podnikatelskou Ä•innost k 31. 12. 2006. Tuto skuteÄ•nost potvrdil do protokolu o ústním jednání, s tím Å¾e podnikatelskou
Ä•innost doposud neobnovil. PÅ™i pÅ™eru&scaron;ení podnikatelské Ä•innosti v&scaron;ak jsou subjekty, kteÅ™í vedou daÅˆo
evidenci vázány ustanovením § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 zákona Ä•. 586/1992 Sb., o daních z pÅ™íjmÅ¯, tj. ke
zvý&scaron;ení základu danÄ› mimo jiné o nespotÅ™ebované zásoby a pohledávky. DaÅˆový subjekt, vedoucí daÅˆovou
evidenci, nezvý&scaron;il základ danÄ› pÅ™i pÅ™eru&scaron;ení Ä•innosti o nespotÅ™ebované zásoby ve vý&scaron;i a
pohledávky Správce danÄ› za zdaÅˆovací období roku 2006 zvý&scaron;il základ danÄ› z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob o 1, 372.300
KÄ• a dodateÄ•nÄ› vymÄ›Å™ena daÅˆ ve vý&scaron;i 436.021,- KÄ•.
Trestní oznámení nebude podáno. DaÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob &ndash; finanÄ•ní bonus
PÅ™i kontrole danÄ› z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob u daÅˆového subjektu, který provozuje restauraÄ•ní zaÅ™ízení bylo mimo jiné
zji&scaron;tÄ›no, Å¾e daÅˆový subjekt obdrÅ¾el finanÄ•ní bonus v Ä•ástce cca 900.000,- KÄ• od výrobce piva a nezahrnul ho d
pÅ™íjmÅ¯ dosaÅ¾ených za kontrolované zdaÅˆovací období. Na základÄ› výzvy k souÄ•innosti zaslané bance bylo zji&scaron;t
Å¾e si daÅˆový subjekt finanÄ•ní bonus nechal zaslat cizí soukromý úÄ•et s tím, Å¾e Ä•ást pÅ™ijatého bonusu následnÄ› pouÅ
osobní vklady do podnikání ke krytí dosaÅ¾ené daÅˆové ztráty.
Na základÄ› provedené kontroly danÄ› z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob byla zru&scaron;ena daÅˆová ztráta ve vý&scaron;i cca
800.000,- KÄ• a dodateÄ•nÄ› vymÄ›Å™ena daÅˆ z pÅ™íjmÅ¯ fyzických osob ve vý&scaron;i cca 5.000,- KÄ•. DaÅˆ z pÅ™íjmÅ¯
osob a daÅˆ z pÅ™idané hodnoty &ndash; prokázání uplatnÄ›ných výdajÅ¯
PodnÄ›tem k zahájení daÅˆové kontroly danÄ› z pÅ™íjmÅ¯ právnických osob a danÄ› z pÅ™idané hodnoty u spoleÄ•nosti s ruÄ
omezeným, provádÄ›jící pÅ™ípravné a dokonÄ•ovací stavební práce, byla signální informace podaná spolu s Å¾ádostí o
provedení úkonu na doÅ¾ádání jiného finanÄ•ního úÅ™adu. JiÅ¾ pÅ™i zahájení kontroly mÄ›l správce danÄ› k dispozici
dostateÄ•né indicie vedoucí k pochybnostem o faktickém provedení prací údajnými dodavateli a oprávnÄ›nosti uplatnÄ›ných
daÅˆových výdajÅ¯. Tyto pochybnosti daÅˆovému subjektu sdÄ›lil a souÄ•asnÄ› jej vyzval k prokázání uplatnÄ›ných výdajÅ¯ a jej
vyuÅ¾ití ke zdanitelným pÅ™íjmÅ¯m.
DaÅˆový subjekt nejprve tvrdil, Å¾e pÅ™edmÄ›tné náklady vyuÅ¾il k dosaÅ¾ení zdanitelných pÅ™íjmÅ¯ (konkrétních zakázek
kdy vý&scaron;e uplatnÄ›ných nákladÅ¯ stejnÄ› jako jejich souvislost se zdanitelnými pÅ™íjmy byla zpochybnÄ›na, jiÅ¾ tvrdil, Å
pÅ™íjmy byly dosaÅ¾eny nelegální trestnou Ä•inností a s ohledem na personální zmÄ›ny ve spoleÄ•nosti Å¾ádal správce danÄ
provÄ›Å™ení pÅ™íjmové stránky spoleÄ•nosti. Realizované pÅ™íjmy za práce a sluÅ¾by provedené a fakturované byly uskute
prostÅ™ednictvím bezhotovostního pÅ™evodu finanÄ•ních Ä•ástek z úÄ•tu odbÄ›ratele na bankovní úÄ•et daÅˆového subjektu
souladu s ustanovením § 18 odst. 1 Zákona o daních z pÅ™íjmÅ¯ (dále ZDP) byly téÅ¾ souÄ•ástí zdanitelných pÅ™íjmÅ¯ v
daÅˆovém pÅ™iznání. Ze skuteÄ•ností zji&scaron;tÄ›ných v prÅ¯bÄ›hu kontroly nevyplynulo, Å¾e pÅ™íjmy dosaÅ¾ené spoleÄ
zÅ™ejmÄ› pÅ™íjmy z trestné Ä•innosti, jak daÅˆový subjekt uvedl.
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Podle ustanovení § 24 odst. 1 ZDP je pro daÅˆovou úÄ•innost výdajÅ¯ nezbytné splnÄ›ní základních podmínek, tj. prokázání
vý&scaron;e výdajÅ¯ a jejich vynaloÅ¾ení na dosaÅ¾ení, zaji&scaron;tÄ›ní a udrÅ¾ení zdanitelných pÅ™íjmÅ¯. DaÅˆový subjek
po formální stránce bezvadné doklady (faktury), ale faktické provedení prací v mnoÅ¾ství a objemu v nich deklarovaných
dodavateli neprokázal, stejnÄ› jako je neprokázaly daÅˆovým subjektem navrÅ¾ené výslechy svÄ›dkÅ¯, které obsahem pouze
obecného charakteru nejsou nositelem informací vyuÅ¾itelných v daÅˆovém Å™ízení. Správce danÄ› dodateÄ•nÄ› domÄ›Å™il
pÅ™íjmÅ¯ v Ä•ástce pÅ™esahující 1,000.000,- KÄ• a s tím související neoprávnÄ›nÄ› uplatnÄ›né odpoÄ•ty DPH ve vý&scaron;i
800.000,- KÄ•. Práva na odvolání daÅˆový subjekt nevyuÅ¾il.
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