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Horští vůdci
CZ: Oznamování
přeshraničních daňově
motivovaných struktur
SK: Koniec investičnej
arbitráži?
CZ: Implementace
směrnice ATAD do
daňových zákonů ČR

Podle trestního zákoníku je advokát povinen překazit zkrácení daně ze
strany klienta. Podle novely daňového řádu mají advokáti předávat
finanční správě informace získané v rámci vlastních AML postupů. Tlaku na
prolomení mlčenlivosti přibývá. Na jednu stranu rozumíme. Advokáti nemají
napomáhat nepoctivostem v jakékoli podobě. Na druhou stranu se bráníme.
Naše profese je něco jako horský vůdce. S klienty se vydáváme na různé
cesty v právní divočině, a ne vždy máme spolehlivé mapy. Některé cesty
jsou pro nás nepřijatelné; prostě řekneme, že tudy nepůjdeme. Ale
informovat úřady o tom, o čem jsme mluvili s klienty během horských túr,
nebo když je plánovali, to je našemu povolání cizí. Jinak na to jde návrh
evropské směrnice. Obecně ukládá „zprostředkovatelům“ reportovat
přeshraniční daňově motivované struktury. Kdo ale má zákonnou povinnost
mlčenlivosti, poučí svého klienta a ten tuto povinnost dále nese sám. To je
lepší přístup a snad se neztratí při transpozici do českého práva.
Stanislav Dvořák
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Ve zkratce
CZ: Identita hospodářské jednotky
při přechodu zaměstnanců
Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí
uvedl, že k přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů dochází
(pouze)
při
převodu
totožné
hospodářské jednotky. Nenavázal tak
na svůj dosavadní široký výklad, kdy
dovozoval přechod zaměstnanců na
nový subjekt již při pouhém pokračování
v obdobné činnosti, jakou vykonával
původní zaměstnavatel. (KD)
CZ: Sankce za podání žaloby
k obecnému soudu navzdory
rozhodčí doložce
Nejvyšší soud ČR aktuálně rozhodl, že
pokud se žalobce pokusí „obejít” platně
sjednanou rozhodčí doložku a žalobu
podá u obecného soudu namísto soudu
rozhodčího,
je
povinen
uhradit
žalovanému náhradu nákladů soudního
řízení, které bude po námitce sjednané
rozhodčí doložky zastaveno. (TD)
SK: Novela zákona o ochrane pred
legalizáciou príjmov z trestnej
činnosti
Dňa 15. 3. 2018 nadobudla účinnosť
novela, ktorá transponovala smernicu
EU 2015/849, tzv. 4. AML smernicu.
Okrem iného novela zavádza povinnosť
pre právnické osoby uchovávať údaje o
konečných užívateľoch výhod. (SL)
CZ: Novela zákoníku práce
Od 1. 6. 2018 se nově uplatní zákaz
výpovědi i v případě dlouhodobé péče
se
souhlasem
zaměstnavatele,
ošetřování dítěte mladšího 10 let či
člena domácnosti nebo péče o dítě
mladší 10 let. Zákaz výpovědi bude
prolomen ve stejných případech jako u
dočasné pracovní neschopnosti. (VO)
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CZ: Oznamování přeshraničních
daňově motivovaných struktur
Návrh na doplnění směrnice o administrativní spolupráci (2011/16/EU)
usiluje o omezení agresivního daňového plánování. Novela zavádí
povinnost oznamovat daňovým úřadům přeshraniční struktury, které
mohou být nástrojem dosahování daňových výhod. Získané informace
pak budou členské státy sdílet prostřednictvím společné databáze.
Struktury, které musí být reportovány, návrh definuje obecnými znaky,
např. využití jurisdikce s nízkou sazbou korporátní daně, netransparentních
entit, transferů obtížně ocenitelných nehmotných aktiv aj. Oznamovací
povinnost mají jednak „zprostředkovatelé“, včetně např. poradců
implementujících dané struktury, jednak samotní poplatníci, pokud
zprostředkovatel neexistuje nebo je vázán mlčenlivostí. Členské státy musí
tuto směrnici implementovat do 31. 12. 2019 tak, aby její účinnost nastala
nejpozději od 1. 7. 2020.
Stanislav Dvořák, Kryštof Kulan

SK: Koniec investičnej arbitráži?
Súdny dvor EÚ vydal prelomové rozhodnutie vo veci Slovensko
v Achmea, ktoré má zásadný vplyv na všetky investičné arbitráže
vedené na základe tzv. Intra-EU BITs (dohôd o ochrane a podpore
investícií uzatvorených medzi členskými štátmi EÚ).
Predmetom sporu bola platnosť rozhodcovskej doložky dohodnutej medzi
Slovenskom a Holandskom v Intra-EU BIT. Na základe tejto doložky
zažalovala spoločnosť Achmea Slovenskú republiku pred rozhodcovským
súdom a uspela. Slovensko bolo danej spoločnosti povinné zaplatiť náhradu
škody vo výške 22 miliónov EUR.
Slovenská republika sa snažila zrušiť uvedené rozhodnutie tým, že
namietala neplatnosť rozhodcovskej doložky, a teda aj celého
rozhodcovského nálezu. Súdny dvor EÚ sa s argumentmi Slovenskej
republiky stotožnil, keď rozhodol, že rozhodcovská doložka dohodnutá
v Intra-EU BIT je v rozpore s právom Európskej únie. Týmto Súdny dvor EÚ
spochybnil platnosť všetkých arbitráží vedených na základe takýchto dohôd.
Mária Sadloňová

CZ/SK: Nová mezinárodní ocenění
Legal 500: Český tým naší kanceláře je opakovaně
doporučován v oblastech pracovního práva (Band 1),
korporátního práva / M&A, řešení sporů a práva nemovitostí.
Náš tým na Slovensku byl doporučen v oblasti projekty a
energetika.
Chambers and Partners: Dvořák Hager & Partners obhájil
nejvyšší pozici v pracovním právu a silné postavení
v korporátním právu / M&A a v oblasti energetiky. Náš
slovenský
tým
byl
znovu
vysoce
doporučen
v oblasti energetika.
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CZ: Ověřování dokumentů
Notářská komora schválila výkladové
stanovisko, podle nějž nesmí notář jako
podklad pro svou notářskou činnost
přijmout listinu (typicky plnou moc)
skládající se z více listů, opatřenou
úředně ověřeným podpisem, pokud
nejsou tyto listy pevně spojeny
uzávěrou (tj. nálepkou a razítkem
ověřujícího orgánu). V této souvislosti je
třeba si dát pozor na chybnou praxi, dle
níž Czechpointy na obecních úřadech a
České poště jednotlivé listy ověřované
listiny spojují pouze na vyžádání. (PP)
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CZ: Implementace směrnice ATAD do
daňových zákonů ČR
Ministerstvo financí ČR poslalo do připomínkového řízení návrh novely
daňových zákonů k implementaci směrnice EU proti vyhýbání se
daňovým povinnostem (tzv. ATAD). Novela s plánovanou účinností od
roku 2019, resp. 2020, má ve firmách změnit několik zásadních oblastí:
1.

Nově si firmy nebudou moci daňově odpočítat úroky v plné výši,
ale pouze do výše 30 % EBITDA nebo 3 mil. EUR. Vzhledem k výši
limitu tato novinka postihne především velké právnické osoby
s úročenými závazky v miliardách Kč.

2.

Pokud se firma rozhodne přesunout své sídlo nebo majetek do
jiného státu, měla by zaplatit „daň při odchodu“ (tzv. exit
taxation).

3.

ATAD dále upravuje zdanění ovládaných společností (tzv. CFC –
controlled foreign company rules). Pokud má mateřská společnost
v zahraniční ovládanou společnost, je možné zdanit i zisk této
ovládané společnosti, a to v rámci základu daně mateřské
společnosti.

SK: Novinky v Zákonníku práce
Od 1. 5. 2018 bude účinná novela
Zákonníka práce, ktorá upravuje výšku
mzdového zvýhodnenia za prácu
v sobotu, mzdové zvýhodnenie za
prácu v nedeľu a oslobodenie od dane
časti 13. a 14. platu vyplateného
zamestnancom. (KL)
CZ: Vládní návrh novely zákona
o obchodních korporacích
Navržená novela usiluje o dosažení
propojenosti
českého
obchodního
rejstříku s obchodními či obdobnými
rejstříky
dalších
států
EU
prostřednictvím rozhraní pro evropskou
centrální platformu.
Také si klade za cíl zajistit větší
transparentnost organizačních struktur
korporací
a účinně
postihovat
korporace, které opakovaně neplní
povinnost zakládat účetní závěrky do
sbírky listin. (LZ)

Jde zatím o první návrh textu zákona. Budeme tedy sledovat další vývoj.
Martin Houska
Informace o aktuálních daňových změnách Vám přinášíme ve spolupráci se společností

CZ: RUN and HELP
Dvořák Hager & Partners podpoří charitativní sbírku nadace
Konto Bariéry
Kdy:

11. 5. 2018, 15:00 hod.

Start:
Registrace:

Dvořák Hager & Partners, Pobřežní 12, Praha 8
michaela.rutova@dhplegal.com

Příspěvek:

20 Kč / uběhnutý km (doporučeno)

Autoři | (KD) Kateřina Demová | (TD) Tereza
Dosedělová | (SL) Simona Laktišová | (VO) Veronika
Odrobinová | (PP) Peter Perniš | (KL) Katarína
Liebscherová | (LZ) Lukáš Zahrádka

Dvořák Hager & Partners
Česká republika
Praha 8, Pobřežní 394/12
CZ-186 00
T +420 255 706 500
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Česká republika
Plzeň, Líně – Sulkov, Na Šachtě 391
CZ-330 21
T +420 377 360 111

Slovenská republika
Bratislava, Cintorínska ul. 3/a
SK-811 08
T +421 232 786 411

