
Zdaňování podílu na zisku a daňová uznatelnost nákladů uhrazených nesolidnímu dodavateli 

V poslední informaci z 21.9.2017 jsme Vás informovali především o nedávném rozhodnutí Soudního 
dvora Evropské unie z 26.7.2017 ve věci Toridas, které řeší řetězové dodávky zboží mezi členskými 
státy EU ve vztahu k případnému použití zjednodušeného režimu u třístranného obchodu. V této 
informaci upozorňujeme na dvě aktuality k daním z příjmů: 

• na uzavřený příspěvek koordinačního výboru, který se zabývá zdaněním podílu na zisku 

vypláceného společníkům s.r.o. resp. akcionářům a.s. 

• na nejnovější judikaturu Nejvyššího správního soudu k daním z příjmů, a to zejména na případ 

řešící daňovou uznatelnost nákladů uhrazených dodavateli, který nepotvrdil uskutečnění 

příslušné dodávky. 

Podrobně se s danou problematikou můžete seznámit na přednášce DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 

2017/2018, kterou pořádáme v Brně již 14.11.2017 a v Praze již 6.11.2017 a dále 8.12.2017. 

  
Ke zdanění podílu na zisku 

Např. u sro pro rozdělení zisku platí základní pravidlo, že pokud má společnost např. dva společníky a 
podíl společníka A činí 60 % a podíl společníka B činí 40 %, tak se na částce zisku určeného valnou 
hromadou k rozdělení společníci A a B podílejí rovněž v poměru 60 % a 40 %. Společenská smlouva 
ovšem může podíl na zisku, který náleží jednotlivým společníkům stanovit odlišně od výše jejich 
podílu na společnosti – např. oběma společníkům (s podílem na základním kapitálu 60 a 40 %) může 
náležet 50% podíl na částce zisku určené valnou hromadou k rozdělení. V těchto případech platí pro 
zdanění podílu na zisku standardní pravidla, např.: 

• podíl na zisku náležející fyzické osobě, rezidentu ČR, je zdaněn 15% srážkovou daní 

• podíl na zisku náležející mateřské společnosti (pokud mateřská a dceřiná společnost vyhovuje 

definici dle § 19 odst. 3 písm. b) a c) zákona o daních z příjmů) je osvobozen od daně. 

Dne 13.9.2017 byl Koordinačním výborem odsouhlasen příspěvek 506/13.09.17 - Výplata podílu na 
zisku dle zákona o obchodních korporacích (příspěvky z roku 2017 jsou dostupné ZDE). Příspěvek se 
zabývá tím, zda má nějaké daňové dopady, pokud dojde k modifikaci výše uvedených pravidel – 
např., když se podíly společníků na částce zisku určeného valnou hromadou k rozdělení změnou 
společenské smlouvy změní (bod 3.2 případ 2 příspěvku): 

• společnost má dva společníky A s 80% podílem na základním kapitálu a B s 20% podílem na 

základním kapitálu 

• společenská smlouva při založení společnosti stanovila, že společník A se podílel na rozděleném 

zisku 60 % a společník B 40 %. Jestliže tedy např. valná hromada v červnu 2017 rozhodla o 

rozdělení zisku 1 mil. Kč, tak jednotlivým společníkům náležel podíl na zisku 600 resp. 400 tis. Kč 

(před zdaněním) 

• po 5 letech dojde ke změně společenské smlouvy a nově společníkovi A i B náleží podíl na 

rozděleném zisku 50 %; ke změně existují řádné ekonomické důvody 

• podíl na zisku, o kterém valná hromada rozhodne po změně společenské smlouvy, je nadále (jako 

v předchozích letech) zdaněn podle standardních pravidel. Např. nyní dojde ke změně 

společenské smlouvy a v červnu 2018 valná hromada rozhodne o rozdělení zisku 1 mil. Kč – 

každému společníkovi bude náležet podíl na zisku před zdaněním 500 tis. Kč. 

• změnou společenské smlouvy nedošlo k žádnému zdanitelnému příjmu. 
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K nejnovější judikatuře k daním z příjmů 
Dne 27.9.2017 Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci sp.zn. 1 Afs 170/2017 – 30. Jedná se o případ, 

kdy finanční úřad právnické osobě náklady na prodané zboží neuznal jako náklady daňové. Právnická 

osoba předmětné zboží prokazatelně převzala a zaplatila (bankovním převodem). Na základě 

svědeckých výpovědí nebylo prokázáno, že dodavatelem zboží byl subjekt uvedený na faktuře, což 

finanční úřad považoval za důvod k neuznání vynaložených nákladů jako nákladů daňově 

uznatelných. Krajský soud v Brně svým rozsudkem z 11.4.2017 rozhodnutí správce daně zrušil s tím, 

že podmínkou daňové uznatelnosti není prokázání deklarovaného dodavatele. Nejvyšší správní soud 

ovšem rozhodnutí krajského soudu zrušil a dal tak pravděpodobně (odůvodnění rozsudku bude 

teprve zveřejněno) za pravdu finanční správě. Toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu tedy 

naznačuje, že nákupy od nesolidních dodavatelů mohou způsobit velké daňové starosti nejen 

v oblasti odpočtu DPH resp. ručení za DPH neodvedené dodavatelem, ale také v oblasti daňové 

uznatelnosti nákladů pro účely daní z příjmů. 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze včerejšího dne 4.10.2017 ve věci sp.zn. 6 Afs 55/2017 se 

zabývá mimo jiné odpočtem od daňového základu ve výši daru poskytnutého právnické osobě na 

účely tělovýchovné a sportovní. V dané věci není žádným překvapením, že Nejvyšší správní soud, 

stejně jako předtím Krajský soud v Ústí nad Labem dal za pravdu správci daně, když neuznal odpočet 

daru poskytnutého sportovnímu klubu, kde 9 z celkového počtu členů klubu 16 bylo v rodinném či 

obdobném poměru k dárci a sportovní klub a sportovní klub financoval svým členům rekreační 

pobyty.  

Nabídka přednášek a komentářů 
Na následující období jsme pro Vás připravili tyto přednášky: 

• DPH 2017/2018 - PROBLÉMY BĚŽNÉ PRAXE. Praha 20.10.2017. 

• ZMĚNY V DANÍCH 2017/2018. Praha 27.11.2017, 19.12.2017 a 15.1.2018. Plzeň 11.12.2017.     

Zlín 12.1.2018. Brno 18.1.2018. 

• DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018. Praha 6.11.2017 a 8.12.2017. Brno 14.11.2017. 

• ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018. Brno 4.12.2017. Praha 8.1.2018. Plzeň 22.1.2018. 

• OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018. Praha 15.12.2017 a 27.2.2018. Zlín 12.2.2017.                    

Brno 14.2.2017. 

Z nabídky komentářů: 

• ROZDĚLOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ ZISKU V SRO – Podrobný komentář pro roky 2017/2018 s příklady a 

vzorem valné hromady / rozhodnutí jediného společníka 

• „Daňový balíček 2017 – přehled změn DPH“- přehled změn zákona o DPH a doplňkové materiály 

(např. úplné znění měněných ustanovení zákona o DPH + uspořádaná důvodová zpráva) za 99 Kč 

+ dph. Obsahuje i výklad slovenské FS k upltnění DPH u združenia bez právnej subjektivity podle 

slovenského zákona o DPH od 1.1.1014. 

• „ DPH u dodání zboží v EU u řetězových dodávek“ - zásada přiřazení této jediné přepravy 

k jednomu konkrétnímu obchodu z řady navazujících obchodů. Judikatura Soudního dvora EU 

k této problematice včetně rozsudku ve věci Toridas z července 2017. Příklady 

VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK  VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ  
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