News | 7. 5. 2019
Nová povinnost oznamovat osvobozené příjmy
V návaznosti na schválení daňového balíčku pro rok 2019, jehož účinnost nastala
k 1. dubnu 2019, znovu upozorňujeme na novou povinnost stanovenou v § 38da
zákona o daních z příjmů. Plátce daně má povinnost vedle příjmů, které podléhají
srážkové dani, oznámit i příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo je ze zdanění
v České republice vylučuje mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění.
Poprvé tak bude třeba učinit u příjmů za duben, a oznámení tak podat nejpozději
do konce května tohoto roku. Osvobozené nebo podle smlouvy o zamezení dvojího
zdanění v České republice nezdaňované příjmy se neoznamují, pokud jejich
měsíční úhrn u plátce za jeden druh příjmu za jednoho nerezidenta nepřesahuje
100 tisíc korun českých.
Konkrétně by měly být oznamovány vedle stávajících příjmů podléhajících srážkové
dani i příjmy vyplácené daňovým nerezidentům například z titulu:
 podílu na zisku,
 úroků a jiných výnosů z poskytnutých úvěrových nástrojů,
 licencí
 a ostatní příjmy nerezidentů se zdrojem na území České republiky, a to
osvobozené nebo podle smlouvy o zamezení dvojího vyloučené ze zdanění
v České republice.
Upozorňujeme, že povinnost oznámit příjmy osvobozené nebo podle smlouvy o
zamezení dvojího zdanění v České republice nezdaňované příjmy nerezidentů se
zdrojem na území České republiky se týká i vyplacených záloh, kdy každá
vyplacená záloha i případný doplatek se považuje za samostatný příjem.
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Lhůta pro podání oznámení je stanovena na konec měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém by byla sražena daň, kdyby daný příjem nebyl od daně osvobozen nebo
by podléhal zdanění v České republice. To znamená, že lhůta pro oznámení většiny
příjmů zaúčtovaných do dubna 2019 nastává na konci května.
Nesplnění oznamovací povinnosti může být postihnuto ze strany správce daně
pokutou pro nesplnění povinností nepeněžité povahy až do výše 500 tisíc korun.
Správce daně lze v odůvodněných případech požádat o zproštění oznamovací
povinnosti.
Rozhodnutí o zproštění oznamovací povinnosti k příjmům daňových nerezidentů,
z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, vydaná před 1. dubnem
2019 zůstávají v platnosti po dobu nejvýše jednoho roku počínaje 1. dubnem 2019
a platí jen pro neosvobozené příjmy zdaňované srážkovou daní podle zvláštní sazby
daně, které podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění podléhají zdanění v České
republice.
S posouzením, zda platba daňovému nerezidentovi musí být oznámena, se na nás
můžete vždy obrátit.
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