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Pozvánka na odborný seminář na téma

NOVINKY 2019 VE ZDANĚNÍ NADNÁRODNÍCH KORPORACÍ
ATAD, DAC 6 A PŘEVODNÍ CENY
Účinnost významné novely zákona o daních z příjmů ve vztahu k nadnárodním podnikům se
zásadně přiblížila a rok 2019 bude pro tyto společnosti znamenat zvýšenou pozornost.
Využívání dnes známých technik daňových optimalizací se tak stává opět o něco těžší. Česká
republika mimo jiné začlenila do svého právního řádu znění Směrnice ATAD proti praktikám
vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti-Tax Avoidance Directive).
Vytyčeným směrem jsou nová pravidla pro přeshraniční transakce a daňové zacházení se
spojenými podniky.
K nejvýraznějším změnám patří:
•

•

•

několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací dle Směrnice proti
praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). Parlament již projednal
související návrh zákona z dílny Ministerstva financí (tzv. daňový balíček), kterým se
mění zákony v oblasti daní s účinností od 1. pololetí roku 2019.
zveřejňování informací zprostředkovateli nebo daňovými poplatníky o přeshraničních,
z hlediska daňového plánování potenciálně agresivních uspořádáních. Dne 5. 6. 2018
byla přijata Směrnice ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají
oznamovat (DAC 6). Jejím cílem je zavést nový mechanismus oznamovací povinnosti
a automatickou výměnu informací o přeshraničních uspořádáních, jejichž motivem
může být získání daňové výhody. Účinnost nových pravidel se předpokládá od roku
2020, avšak zpětně pro „daňové struktury“ realizované již od června 2018.
zvýšení trendu razantního zvýšení fiskálních efektů z daňových kontrol převodních
cen. Od roku 2018 se aplikuje obšírná novelizace Směrnice OECD o převodních
cenách z loňského roku, která zavádí nová pravidla v oblastech jako vnitroskupinové
služby, nehmotný majetek a další. Pozorujeme, že je v praxi daňové správy stále více
využíváno i takových právních institutů jako jsou místní šetření a postupy k odstranění
pochybností s tím, že jsou získané informace následně použity pro doměření daně.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na odborný seminář, na kterém budou prezentována uvedená
aktuální témata, která Vám osvětlí principy navrhovaných opatření a také současného přístupu
finanční správy při řešení zdaňování nadnárodních korporací a přispěje k odstranění
případných obav z nezvládnutí situace.
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Minimálně půjde o seznámení se s následujícími pravidly proti praktikám vyhýbání se
daňovým povinnostem:
•
•
•
•
•
•
•

pravidla pro nadměrné výpůjční náklady (interest limitation);
zdanění při odchodu (exit tax);
pravidla pro ovládané zahraniční společnosti (CFC rules);
řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace (hybrid mismatches rules);
obecná pravidla proti zneužívání daňového režimu (abusive tax schemes);
vnitroskupinové služby (intragroup services);
převody nehmotného majetku (DEMPE analysis)

Lektor: Mgr. Ing. Radim Bláha působil na Ministerstvu financí a ve finanční správě více než
20 let. V rámci své činnosti řídil správu přímých daní v České republice, zaváděl strategii a
postupy pro mezinárodní zdaňování s důrazem na převodní ceny, strategii pro potírání
daňových úniků v mezinárodním kontextu a s prvkem daňových rájů. V současné době působí
jako daňový konzultant pro oblast mezinárodního zdaňování a převodních cen u společnosti
Staněk, Tomíček & Partners.
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PŘIHLÁŠKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ NA TÉMA
NOVINKY 2019 VE ZDANĚNÍ NADNÁRODNÍCH KORPORACÍ
ATAD, DAC 6 A PŘEVODNÍ CENY
V případě Vašeho zájmu o tento seminář vyplňte prosím tuto přihlášku a zašlete ji naskenovanou
emailem na adresu taxoffice@stanek-tomicek.com nejpozději do 1. března 2019. Účastnický
poplatek, který činí 2 800 Kč plus DPH za osobu, bude vyfakturován vysílající společnosti.
Potvrzujeme tímto, že níže uvedená(é) osoba(y) se zúčastní semináře:

Termín

NOVINKY 2019 VE ZDANĚNÍ NADNÁRODNÍCH KORPORACÍ
ATAD, DAC 6 A PŘEVODNÍ CENY
14. března 2019

Čas

9:00 – 13:00 hod.

Místo

Zasedací místnost v prostorách společnosti Staněk, Tomíček & Partners
U Prašné brány 1, Praha 1
4. patro (3 minuty chůze od stanice metra Náměstí Republiky)

Téma

Abychom umožnili aktivní zapojení všech účastníků semináře do diskuse, bude kapacita semináře
omezena. V případě, že nabízený termín bude v okamžiku přijetí Vaší přihlášky již obsazen, budeme Vás
neprodleně kontaktovat a dovolíme si Vám nabídnout jiný termín.

Jméno a příjmení

Společnost

E-mail účastníka

Telefon a/nebo e-mail kontaktní osoby: …………………………………………………
V …………….., dne…………..
……………………………..
Jméno a podpis
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