Informace pro ZO
Vážené kolegyn ,
vážení kolegové,
jak je vám z ejm již mnohým známo, zákonem . 489/2009 Sb., ve zn ní pozd jších
p edpis , byla do zákona o dani z p idané hodnoty promítnuta již d íve daná možnost lánkem
80 sm rnice rady 2006/112/ES pro stanovení základu dan ve výši ceny obvyklé ve zvláštních
p ípadech. Jedná se zejména o ust. § 36a, odst. 3, písm. d) zákona.
Ur ení ceny obvyklé u ady drobných pln ní v takových p ípadech je velmi složité,
vyžaduje výkladová stanoviska ze strany MF financí, pop . orgán finan ní správy. Cenový
rozdíl mezi p ípadnou slevou pro zam stnance a cenou, za kterou zam stnavatel prodává v ci
(výrobky) nebo poskytuje služby ostatním svým odb ratel m, je p itom rovn ž zdanitelným
p íjmem zam stnance, který se navíc vesm s zahrnuje do vym ovacích základ pro odvod
zdravotního a sociálního pojistného. Tato úprava p ijatá i p es zásadní nesouhlas MKOS,
vyvolala adu protest , problém apod., a to i v ad našich ZO.
Z t chto d vod , byla tato problematika projednána také na v erejší 82. Plenární
sch zi RHSD R, která projednávala Návrh krátkodobých opat ení pro východiska z krize a
ešení jejich d sledk . V erejší plenární sch ze RHSD p ijala k problematice jednozna né
stanovisko, a to takové, že tato nová úprava, musí být legislativní cestou vrácena na úpravu
platnou p ed 1. 1. 2010. K vy ešení problému ve prosp ch zam stnanc , bylo také jednáno,
s p edsedou klubu SSD Poslanecké sn movny, Bohuslavem Sobotkou, který p islíbil
p edložení návrhu na úpravu DPH na program Poslanecké sn movny.
O dalším vývoji, vás budeme bezodkladn informovat.

S pozdravem
JUDr. Zden k erný
p edseda OS ECHO

