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S ohledem na ustanovení § 38 zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepi-
sů (dále jen „daňový řád“), kdy jsou osoby zúčastněné 
na správě daní oprávněny při porušení zásady postupo-
vat v řízení bez zbytečných průtahů (§ 7 odst. 1 daňového 
řádu) domoci se nápravy tím, že upozorní na porušení 
této zásady správce daně nejblíže nadřízeného správci 
daně, který výše uvedenou zásadu porušil, a z důvodu 
vyřizování podání osob zúčastněných na správě daní 
v přiměřených lhůtách, zejména s přihlédnutím k prin-
cipům „dobré správy“, stanovím pro věcně příslušné 
útvary Ministerstva financí, orgány Finanční správy 
České republiky a orgány Celní správy České republiky 
(dále jen „správní orgán“) k vyřízení podání osob zú-
častněných na správě daní lhůty:

I.
Délka lhůt

Při vyřizování níže specifikovaných podání osob 
zúčastněných na správě daní stanovuji následující lhůty:

1. 6 měsíců
a) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustano-

vení § 116 odst. 1 daňového řádu s výjimkou 
případů uvedených v bodu 2 písm. d),

b) pro vydání rozhodnutí o povolení obnovy říze-
ní nebo rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení 
dle ustanovení § 119 odst. 1 daňového řádu,

c) pro vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení 
dle ustanovení § 120 odst. 4 daňového řádu,

d) pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo 
příslušenství daně dle ustanovení § 259 daňo-
vého řádu, s výjimkou případů, ve kterých je 
oprávněn rozhodnout ministr financí podle 
ust. § 260 daňového řádu.

2. 3 měsíce
a) pro vydání rozhodnutí o delegaci místní pří-

slušnosti či rozhodnutí o zrušení, změně nebo 
potvrzení delegace dle ustanovení § 18 daňo-
vého řádu,

b) pro vydání rozhodnutí o vyloučení úřední oso-
by dle ustanovení § 77 daňového řádu,

c) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle usta-
novení § 113 odst. 1 písm. a) a b) daňového 
řádu,

d) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustano-
vení § 116 odst. 1 daňového řádu proti rozhod-
nutím o atrakci dle ustanovení § 19 daňového 
řádu a o záznamní povinnosti dle ustanovení 
§ 97 daňového řádu,

e) pro vydání rozhodnutí o závazném posouzení 
dle ustanovení § 132 odst. 1 daňového řádu 
za podmínek vymezených ve zvláštním záko-
ně, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,

f) pro vydání rozhodnutí o námitce dle ustanove-
ní § 159 odst. 3 daňového řádu,

g) pro vydání rozhodnutí o přijetí ručení třetí 
osoby dle ustanovení § 173 odst. 1 daňového 
řádu.

3. 30 dnů
a) pro vydání rozhodnutí o navrácení lhůty v pře-

dešlý stav dle ustanovení § 37 odst. 2 daňového 
řádu,

b) pro vydání rozhodnutí o vyslovení neúčinnosti 
doručení dle ustanovení § 48 odst. 3 daňového 
řádu,

c) pro vydání rozhodnutí o opravě zřejmých ne-
správností dle ustanovení § 104 odst. 1 daňo-
vého řádu,

d) pro vydání rozhodnutí o prohlášení nicotnos-
ti rozhodnutí dle ustanovení § 105 daňového 
řádu,

e) pro vydání rozhodnutí o odvolání dle ustano-
vení § 113 odst. 1 písm. c) daňového řádu,

f) pro vydání rozhodnutí o přijetí finanční záruky 
dle ustanovení § 173 odst. 2 daňového řádu,

g) pro vydání rozhodnutí o stanovení záloh dle 
ustanovení § 174 odst. 5 a 6 daňového řádu,

h) pro vydání rozhodnutí o odložení daňové exe-
kuce a pro vydání rozhodnutí, kterým se daňo-
vá exekuce zcela zastaví, dle ustanovení § 181 
odst. 1, 2 daňového řádu,

i) pro vydání rozhodnutí o snížení výše částky, 
která má být sražena v příslušném výplatním 
období ze mzdy dlužníka dle ustanovení § 187 
odst. 3 daňového řádu,

j) pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení 
lhůty k úhradě nejvyššího dražebního podání 
dle ustanovení § 226 odst. 1 daňového řádu,

k) pro vydání rozhodnutí o rozvrhu výtěžku draž-
by dle ustanovení § 230 odst. 1 daňového řádu,
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l) pro vydání rozhodnutí o stížnosti na postup 
plátce daně dle ustanovení § 237 odst. 4 daňo-
vého řádu,

m) pro vydání rozhodnutí o potvrzení postavení 
právního nástupce dle ustanovení § 240 odst. 1 
daňového řádu.

II.
Běh lhůt

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se počítají ode 
dne doručení podání osoby zúčastněné na sprá-
vě daní správnímu orgánu. Výjimkou je případ 
vydání rozhodnutí ve věci obnovy řízení dle usta-
novení § 120 odst. 4 daňového řádu – čl. I bod 1 
písm. c), kdy jsou lhůty počítány ode dne nabytí 
právní moci rozhodnutí o povolení obnovy řízení. 
V případě vrácení odvolání nadřízeným správním 
orgánem nižšímu správnímu orgánu (ustanovení 
§ 116 odst. 3 daňového řádu) k vydání rozhod-
nutí dle čl. I bod 2 písm. c) a čl. I bod 3 písm. e) 
se lhůty počítají ode dne, kdy je odvolání vráce-
no. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí ve správním 
soudnictví a vrácení věci správci daně k dalšímu 
řízení, běží lhůty stanovené v čl. I pro vydání 
nového rozhodnutí ve věci znovu ode dne, kdy 
se správci daně vrátí od soudu spisový materiál. 
Jestliže není podání doručeno místně příslušné-
mu správnímu orgánu, prodlužují se lhůty stano-
vené čl. I o jeden měsíc.

2. Běh lhůt se staví dle ustanovení § 34 daňového 
řádu ode dne vydání rozhodnutí, kterým správce 
daně vyzývá osobu zúčastněnou na správě daní 
k součinnosti, do dne, kdy dojde k požadované 
součinnosti, tj. do dne obdržení podání správcem 
daně. Do běhu stanovených lhůt se nezapočítává 
doba dožádání podle ustanovení § 17 daňového 
řádu a doba ode dne vydání rozhodnutí o atrakci 
dle § 19 daňového řádu do nabytí právní moci to-
hoto rozhodnutí. Běh lhůt se staví i po dobu sou-
střeďování či doplňování stanovisek a podkladů 
od osob zúčastněných na správě daní nebo ostat-
ních správců daní, která jsou nezbytná pro vyří-
zení podání. Dále se do běhu lhůt nezapočítává 
doba od odeslání výzvy k zaplacení správního po-
platku do uplynutí doby určené k úhradě správní-
ho poplatku a rovněž se nezapočítává lhůta řízení 
projednávání o opravném prostředku, bude-li toto 
rozhodnutí podkladem pro vydání jiného rozhod-
nutí, např. čl. I bod 3 písm. h). Lhůty stanovené 
podle čl. I neběží též po dobu řízení o otázce, o níž 
je příslušný rozhodnout soud. Dále se běh lhůt 
staví při mezinárodním dožádání informací po-
dle ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., 
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změ-
ně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, a to ode dne odeslání dožádání 

do dne obdržení odpovědi na dožádání od přísluš-
ného úřadu smluvního státu. Ke stavění běhu lhůt 
může dojít i opakovaně.

3. V případě, že je pro vyřízení věci ministrem financí 
zřízena komise, běh lhůt se staví po dobu projedná-
ní v této komisi.

4. Je-li podání osobou zúčastněnou na správě daní 
doplněno a toto doplnění je správci daně doručeno 
jeden měsíc a méně před uplynutím lhůty stanove-
né podle čl. I, příp. prodloužené podle tohoto čl. 
bod 5 až 7, lhůta pro vyřízení se prodlužuje o jeden 
měsíc ode dne doručení doplnění správnímu orgá-
nu příslušnému k rozhodnutí. Obdobně se postu-
puje při opakovaném doplnění.

5. Ve složitých a odůvodněných případech může lhů-
ty stanovené podle čl. I bodu 1, bodu 2 písm. a) až 
e) a bodu 3 písm. a) až e) prodlužovat nejblíže 
nadřízený správní orgán, v případě žádosti věcně 
příslušného odboru Generálního finančního ře-
ditelství jeho generální ředitel, v případě žádosti 
věcně příslušného odboru Generálního ředitel-
ství cel jeho generální ředitel a v případě žádosti 
útvaru Ministerstva financí věcně příslušný ná-
městek ministra, nejvýše na dvojnásobek původní 
lhůty k vyřízení.

6. Ve složitých a odůvodněných případech může 
lhůty stanovené podle čl. I bodu 2 písm. f) a g) 
a bodu 3 písm. f) až m) prodlužovat ředitel or-
gánu Finanční správy České republiky a ředitel 
orgánu Celní správy České republiky příslušného 
k rozhodnutí, nejvýše na dvojnásobek původní 
lhůty k vyřízení.

7. V mimořádných a odůvodněných případech, ze-
jména u případů s mezinárodním prvkem, může 
věcně příslušný útvar Ministerstva financí dále 
prodlužovat původní lhůty k vyřízení i nad rámec 
shora stanovených lhůt, pokud k vyřízení nesta-
čila již lhůta prodloužená. Prodloužil-li lhůtu 
podle bodu 5 generální ředitel Generálního fi-
nančního ředitelství nebo generální ředitel Ge-
nerálního ředitelství cel, prodlouží lhůtu přísluš-
ný náměstek ministra. Prodloužil-li lhůtu podle 
bodu 5 náměstek ministra, je k dalšímu prodlou-
žení příslušný ministr.

8. Běh výše uvedených lhůt je limitován podle po-
vahy řízení prekluzivní lhůtou podle ustanovení 
§ 148 daňového řádu, popř. lhůtou stanovenou 
zvláštním zákonem (např. § 44a odst. 9 záko-
na č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
atd.). Dále je běh lhůt limitován podle povahy 
řízení také lhůtou obsaženou v ustanovení § 160 
daňového řádu.
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III.
Přechodná, závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Lhůty stanovené tímto pokynem se použijí u všech 
daňových řízení zahájených ode dne nabytí účin-
nosti tohoto pokynu a u neukončených daňových 
řízení, zahájených přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto pokynu, u kterých se postupovalo dle Po-
kynu č. MF-1.

2. Do běhu lhůt stanovených tímto pokynem se u ne-
ukončených daňových řízení, zahájených přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto pokynu, započte též 

doba, která uplynula ode dne zahájení těchto ří-
zení do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti 
tohoto pokynu.

3. Zrušuje se Pokyn č. MF-1 o stanovení lhůt při sprá-
vě daní č. j. MF-96484/2012/904.

4. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
ministr financí
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Ministerstvo financí sděluje, že v souvislosti se 
schválením zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 
o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 
soukromého práva a o změně některých zákonů (dále 
jen zákonné opatření Senátu), byly provedeny i změny 
ustanovení § 34 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., zákona 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o daních z příjmů“), která upravují režim odpočtu 
od základu daně z příjmů na podporu výzkumu a vývoje. 
Dotčené změny, s výjimkou zrušení možnosti zahrnovat 
do odpočtu i výdaje na certifikaci, byly přijaty již záko-
nem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zří-
zením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňo-
vých a pojistných zákonů, zákonným opatřením Senátu 
byla posunuta jejich účinnost z 1. 1. 2015 na 1. 1. 2014.

Přijaté změny je nutné promítnout i do Pokynu 
č. D – 288 k jednotnému postupu při uplatňování usta-
novení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o da-
ních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (Pokyn 
č. D – 288, MF č.j. 15/96 003/2005, ve znění změn prove-
dených sdělením MF č.j. 15/32 312/2010). 

Z důvodu změny systematiky zákona o daních 
z příjmů, která byla provedena za účelem dosažení větší 
přehlednosti textu zákona, jsou od 1.1.2014 pravidla pro 
uplatňování odpočtu od základu daně z příjmů na pod-
poru výzkumu a vývoje obsažena v ustanoveních § 34 
odst. 4 a 5 a § 34a až 34e zákona o daních z příjmů.

Věcné změny v režimu uplatňování odpočtu 
na podporu výzkumu a vývoje od roku 2014 ve srovnání 
s příslušnými ustanoveními zákona o daních z příjmů, 
ve znění do konce roku 2013, jsou: 

1) zvýhodnění přírůstku výdajů na vynaložených 
na výzkum a vývoj mezi následujícími zdaňovacími 
obdobími nebo obdobími, za které se podává daňo-
vé přiznání, ve výši 110 %, 

2) rozšíření možnosti zahrnovat do odpočtu i výdaje 
na služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 
pořízené od veřejných vysokých škol, veřejných vý-
zkumných organizaci a ostatních výzkumných or-
ganizací, které splňují definiční znaky v § 2 odst. 2 
písm. d) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzku-
mu, experimentálního vývoje a inovací,

3) do odpočtu je nově možné zahrnovat i úplatu u fi-
nančního leasingu hmotného movitého majetku,

4) odpočet, který nelze uplatnit v období, kdy byly vy-
naloženy výdaje na výzkum a vývoj z důvodu níz-
kého základu daně nebo daňové ztráty, je možné 
odečíst nejpozději ve třetím období následujícím 
po období, ve kterém vznikl; do konce roku 2013 
bylo nutné odpočet uplatnit v nejbližším zdaňova-
cím období, kdy byl vykázán základ daně, a

5) do odpočtu již není možné zahrnovat výdaje na cer-
tifikaci.

 Na základě výše uvedeného se Pokyn č. D – 288 
mění takto: 

1) V úvodní části Pokynu č. D - 288 se za první větu 
doplňuje věta, která zní:

 „Od 1.1.2014, kdy nabylo účinnosti zákonné opat-
ření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zá-
konů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva 
a o změně některých zákonů (dále jen „zákonné 
opatření Senátu“), je daňový režim pro uplatňování 
odpočtu od základu daně z příjmů na podporu vý-
zkumu a vývoje obsažen v ustanoveních § 34 odst. 4 
a 5 a § 34a až 34e zákona a poplatník může uplatnit 
odpočet ve výši 100 % nebo 110 % výdajů vynalože-
ných při realizaci projektů výzkumu a vývoje.“.

2) V bodě 1. písm. g) Pokynu č. D - 288 se slovo 
„oprávněné“ nahrazuje slovem „odpovědné“ a slo-
vo „oprávněnou“ nahrazuje slovem „odpovědnou“.

3) Z bodu 3. písm. m) Pokynu č. D - 288 se vypouští 
text „patentové a licenční práce,“. Změna souvisí 
se zrušením možnosti zahrnovat do odpočtu od zá-
kladu daně z příjmů výdaje (náklady) na certifikaci 
výsledků dosažených prostřednictvím projektů vý-
zkumu a vývoje.

4) V bodě 5. se písmeno b) Pokynu č. D - 288 nahra-
zuje tímto zněním:

 „b) odpisy (nebo jejich část) hmotného movitého 
majetku a nehmotného majetku (s výjimkou uve-
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denou v bodě 7. tohoto pokynu), používaného 
v přímé souvislosti s řešením projektu podle § 26 
až 32a zákona včetně účetních odpisů podle § 24 
odst. 2 písm. v) zákona,“.

5) V bodě 5. se písmeno d) Pokynu č. D - 288 nahra-
zuje tímto zněním:

 „d) úplata (nebo její část) u finančního leasingu 
hmotného movitého majetku, která souvisí s reali-
zací projektu výzkumu a vývoje,“. 

6) V bodě 6. Pokynu č. D - 288 se za druhou větu vklá-
dá věta „Za náklady vynaložené v daném zdaňova-
cím období nebo období, za které se podává daňové 
přiznání, jsou považovány i náklady, které vstoupí 
prostřednictvím kapitalizace při úspěšném ukončení 
projektu do vstupní ceny vyvíjeného majetku.“

7) Bod 7. Pokynu č. D - 288 včetně nadpisu se nahra-
zuje tímto zněním: 

 „7. Odpočet nelze uplatnit na služby a nehmotné 
výsledky výzkumu a vývoje

a) Odpočet od základu daně nelze uplatnit po-
dle ustanovení § 34b odst. 2 písm. b) zákona 
k výdajům (nákladům) na služby obecně, lze 
ho však uplatnit na výdaje (náklady) na spo-
třebované nákupy vynaložené v přímé souvis-
losti s řešením projektu (např. na elektrickou 
energii, teplo, plyn, telekomunikační poplatky 
a vodné a stočné) a na úplaty u finančního lea-
singu hmotného movitého majetku, které sou-
visí s realizací projektu výzkumu a vývoje. 

 Odpočet nelze uplatnit na výdaje na činnosti, 
které jsou uvedené v bodě 3. tohoto pokynu, 
pokud poplatník činnosti sám neprovádí při 
realizaci projektu výzkumu a vývoje, ale poři-
zuje je od jiné osoby jako službu (např. testo-
vání léků či ověřování prototypu), s výjimkou 
osoby, která je veřejnou vysokou školou nebo 
výzkumnou organizací vymezenou v zákoně 
upravujícím podporu výzkumu a vývoje (zá-
kon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, ex-
perimentálního vývoje a inovací) pro účely 
poskytování podpory. 

 Odpočet také nelze uplatnit na prvotní ná-
klady vynaložené za externí služby, tj. výkony 
od jiných jednotek, zejména náklady na ná-
jemné, reprezentaci, konzultace, poradenství 
a informační servis, externí vzdělávání, účast 
na konferencích včetně cestového apod. Dále 
nelze odpočet uplatnit na výdaje na admini-
strativní a ostatní podpůrné činnosti, např. 
činnosti finanční, personální, IT, manažerské, 

na výdaje na opravy, přepravné, ostrahu ob-
jektu, a to ať pořizované od jiných osob nebo 
prováděné vlastními pracovníky, protože se 
nejedná o výdaje vynaložené poplatníkem 
na výzkum a vývoj, jehož základní kritériem je 
přítomnost ocenitelného prvku novosti. 

b) Odpočet nelze uplatnit podle ustanovení § 34b 
odst. 2 písm. d) zákona na nehmotné výsled-
ky výzkumu a vývoje pořízené od jiných osob, 
které se posuzují jako nehmotný majetek 
ve smyslu § 32a zákona, s výjimkou nehmot-
ných výsledků výzkumu a vývoje, pořízených 
od veřejné vysoké školy nebo výzkumné orga-
nizace vymezené v zákoně upravujícím podpo-
ru výzkumu a vývoje (zákon č. 130/2002 Sb., 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývo-
je a inovací) pro účely poskytování podpory 
a současně souvisejících s realizací projektů 
výzkumu a vývoje poplatníka, který uplatňuje 
odpočet od základu daně z příjmů.“.

8) Bod 9. Pokynu č. D – 288 včetně nadpisu se nahra-
zuje tímto zněním:

 „9. Souběh odčitatelných položek dle § 34 odst. 1 
a 4 zákona

 V zákoně není určeno pořadí položek odčitatelných 
od základu daně. Proto je na rozhodnutí poplatní-
ka, zda uplatní jako první odpočet dle § 34 odst. 1 
(odpočet daňové ztráty) nebo odpočet na podporu 
výzkumu a vývoje anebo odpočet na podporu od-
borného vzdělávání (s respektováním lhůty stano-
vené pro možnost odpočtu těchto odpočtů v § 34 
odst. 5 zákona). 

9) Bod 10. Pokynu č. D - 288 včetně nadpisu se nahra-
zuje tímto zněním: 

 „10. Období, ve kterém lze odpočet na výzkum 
a vývoj uplatnit

 Pro účely uplatňování odpočtu v následujících 
třech obdobích (§ 34 odst. 5 zákona) se pro účely 
lhůty počítají i období, za která se podává daňo-
vé přiznání, ale která nejsou obdobími zdaňovací-
mi (dle § 34a odst. 3 zákona se obdobím rozumí 
jak zdaňovací období, tak i období, které sice není 
obdobím zdaňovacím, ale podává se za něj daňové 
přiznání). 

 Pokud poplatník v období, kdy vznikl nárok na od-
počet, t.j. v období, kdy byly výdaje (náklady) 
na realizaci projektu výzkumu a vývoje vynalože-
ny, vykáže základ daně z příjmů (ř. 270 daňového 
přiznání) dostatečně vysoký a odpočet na podpo-
ru výzkumu a vývoje neuplatní nebo ho neuplat-
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ní v celkové možné výši, nelze tento odpočet nebo 
jeho část přenášet do dalších období.

10) Bod 11. Pokynu č. D - 288 včetně nadpisu zní:

 „11. Dodatečné daňové přiznání

 V případě, kdy poplatník uplatní odpočet a z dů-
vodu následně podaného dodatečného daňového 
přiznání na nižší daňovou povinnost je uplatněn 
odpočet nižší, je možné neuplatněnou část odpočtu 
převést do dalšího období, pokud neuplynula lhůta 
tří období bezprostředně následujících po zdaňova-
cím období nebo období, za které se podává daňové 
přiznání, ve kterém nárok na odpočet vznikl.“. 

11) Za bod 13. Pokynu č. D - 288 se doplňuje bod 14., 
který včetně nadpisu zní:

 „14. Výše odpočtu od základu daně 

 Podle ustanovení § 34a odst. 1 písm. a) a b) záko-
na může poplatník uplatnit odpočet ve výši 100 % 
nebo 110 % výdajů (nákladů) vynaložených v obdo-
bí na realizaci projektu výzkumu a vývoje a zahrno-
vaných do odpočtu: 

a) 100 % výdajů (nákladů) může poplatník do od-
počtu zahrnout v případě, kdy celkové výdaje 
(náklady) vynaložené na výzkum a vývoj a za-
hrnované do odpočtu v období, za které je 
uplatňován odpočet, nepřevýší celkové výdaje 
(náklady) zahrnované do odpočtu, které po-
platník vynaložil na výzkum a vývoj v minulém 
období (v rozhodné době), 

b) 110 % výdajů (nákladů) může poplatník 
do odpočtu zahrnout k přírůstku výdajů (ná-
kladů) vynaložených na realizaci výzkumu 

a vývoje v období, za které je uplatňován 
odpočet, ve srovnání v celkovými výdaji (ná-
klady) zahrnovanými do odpočtu vynalože-
nými v předcházejícím srovnatelném období 
(v rozhodné době).

Příklad:

Poplatník ve zdaňovacím období 2013 vynalo-
žil celkové výdaje (náklady) na realizaci všech projek-
tů výzkumu a vývoje zahrnované do odpočtu ve výši 
1 000 000 Kč. Ve zdaňovacím období 2014 vynaložil celko-
vé výdaje (náklady) na realizaci všech projektů výzkumu 
a vývoje zahrnované do odpočtu 
a) ve výši 800 000Kč, do odpočtu ve zdaňovacím období 

2014 je možné zahrnout 800 000 Kč (t.j. 100 % těchto 
výdajů (nákladů)),

b) ve výši 1 200 000 Kč, do odpočtu ve zdaňovacím ob-
dobí 2014 je možné zahrnout 1 220 000 Kč (t.j. 100 % 
z 1 000 000 Kč + 110 % z 200 000 Kč).

Z důvodu porovnatelnosti je nutné srovnávat stej-
ně dlouhá období. Pokud je obdobím, za které poplat-
ník uplatňuje odpočet od základu daně z příjmů, zda-
ňovací období v délce 12 měsíců (např. od 1. 1. 2014 
do 31. 12. 2014), bude rozhodnou dobou období 12 mě-
síců (od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013), i kdyby bylo zdaňo-
vací období předcházející zdaňovací období roku 2014 
delší než 12 měsíců (např. od 1. 11. 2012 do 31. 12. 2013) 
nebo kratší (např. v souvislosti s přeměnou apod.). 

Výše uvedené změny Pokynu č. D – 288 se poprvé 
použijí pro zdaňovací období a období, za které se po-
dává daňové přiznání, započaté v roce 2014. 

Ing. Jarmila Rázková, MBA, v. r.
ředitelka odboru 15
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Ministerstvo financí České republiky sděluje k apli-
kaci smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Japonskem, 
že v Japonsku byla zavedena nová daň, a to místní daň 
společností s účinností od 1. 10. 2014 (The Local Cor-
poration Tax Act).

Místní daň společností je japonskou národní daní 
a základem této daně je částka daně společností, která je 
již uvedena v článku 2 odst. 1 písm. a) bod (ii) smlouvy. 

Na tuto novou daň, která je podstatně podobná 
dani společností (její zavedení má prakticky stejný efekt 
jako zvýšení sazby daně společností), se vztahuje usta-
novení věty první článku 2 odst. 2 smlouvy, tudíž místní 

daň společností je japonskou daní, která je předmětem 
smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Japonskem.

Daň se ukládá na každé zdaňovací období začínají-
cí 1. října 2014 nebo později, sazba činí 4,4 % z uvedené-
ho základu daně. Pro informaci se uvádí, že sazba daně 
společností činí v tuto chvíli 25,5 %, a to pro společnosti 
s majetkem min. 100 mil. jenů a 15 % pro společnosti 
s majetkem nižším.

 Ing. Jarmila Rázková, MBA, v. r.
 ředitelka odboru Daně z příjmů 

92

Sdělení
k aplikaci Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem 

o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu 
(Sbírka zákonů č. 46/1979)

Č.j.: MF-66248/2014/15-2Referent:  Ing. K. Rybářová, tel.: 257 043 395
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