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Připomenutí – oznamovací povinnost pro příjmy 

plynoucí do zahraničí 

Jak jsme vás již informovali, od 1. dubna 2019 platí nová oznamovací povinnost pro výplatu některých 

příjmů daňovým nerezidentům. Nová oznamovací povinnost je upravena v § 38da zákona č. 586/1992 

Sb. o daních z příjmů.  

V souladu s touto zákonnou úpravou jsou správci daně oznamovány skutečnosti týkající se příjmů 

podléhajících v České republice srážkové dani, a to včetně příjmů, které jsou osvobozeny nebo 

nejsou předmětem zdanění v České republice podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění. 

Mezi nejčastější druhy příjmů dotčených novelou zákona patří dividendy, úroky a licenční poplatky. 

Většina těchto příjmů před novelou zákona oznamována nebyla, protože dané příjmy byly buď od 

srážkové daně osvobozeny (např. výplata dividend dceřinou společností mateřské společnosti), nebo 

nebyly předmětem srážkové daně (např. příjmy z úroků), protože smlouvy o zamezení dvojího zdanění 

přiznávaly právo příjem zdanit pouze státu příjemce takového příjmu.  

Předmětem oznamování jsou ale také některé „krátkodobé“ služby, pokud jsou daňovým nerezidentem 

poskytovány či provedeny na území České republiky. Může jít například o služby obchodního, 

technického nebo jiného poradenství, řídící či zprostředkovatelské, nebo další služby. 

Jestliže celková výše stejného druhu příjmů stejnému daňovému nerezidentovi (např. dividendy, úroky, 

licenční poplatky, služby), které by měly být oznámeny v daném měsíci, nepřesahuje 100 000 Kč, nemá 

plátce daně povinnost výplatu takových příjmů oznámit. 

Oznámení o výplatě dotčených příjmů se podává správci daně do konce kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém měl plátce daně srážku provést, nebo by měl srážku 

provést, pokud by výplata daného příjmu nebyla od daně osvobozena nebo by výplata příjmu podléhala 

zdanění v České republice. Nová oznamovací povinnost se poprvé dotkla příjmů, které byly daňovým 

poplatníkem zaplaceny, nebo o kterých byl povinen účtovat v dubnu 2019. V takovém případě mělo být 

první oznámení podáno již do konce května 2019. 

Daňový subjekt může rovněž podat žádost o osvobození od oznamovací povinnosti správci daně, jenž 

může platit po dobu 5 let. V této žádosti musí daňový poplatník uvést konkrétní důvody. Stále však není 

jasné, jaké důvody jsou správcem daně považovány za relevantní a zda tak žádosti budou úspěšné. 

Jaké postihy hrozí při neplnění povinnosti? 

Za nepodání nebo pozdní podání oznámení může správce daně uložit pokutu za porušení povinnosti 

nepeněžní povahy až do výše 500 000 Kč. 
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Jak vám v Accace můžeme pomoci? 

Doporučujeme provést analýzu plateb (popř. závazků) vůči zahraničním subjektům za účelem zjištění, 

které z nich podléhají nové oznamovací povinnosti. Tým Accace vám s touto problematikou rád pomůže! 

 

  

Chcete dostávat náš newsletter 

pravidelně? 

 

 

Upozornění 

Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání 

newsletteru bylo připraveno pro obecnou orientaci v dané 

problematice a nenahrazuje vlastní odborné poradenství 

poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu 

průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé 

informace po zveřejnění v newsletteru předmětem dalšího 

vývoje a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace 

odpovědnost a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé 

škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy. 

Přihlaste se 

k odběru novinek! 
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Kontakt  

Barbora Stejskalová  

Tax Partner 

Email: barbora.stejskalova@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace byla založena v roce 2006 v regionu střední a východní Evropy a brzy se etablovala 

mezi přední lokální poradenské a outsourcingové společnosti. Máme bohaté zkušenosti s řešeními pro 

firmy různých velikostí, od malých podniků až po velké korporace. Zaštiťujeme outsourcingové projekty 

napříč několika státy a komplexní služby poskytujeme více než 2 000 zákazníků.  

Celosvětově působí Accace pod značkou Accace Circle, což je obchodní uskupení poboček Accace 

a našich spolehlivých partnerů. Nabízíme stejně kvalitní služby a efektivní procesy pod jednotným 

řízením a prostřednictvím sdílené online platformy.  

Pro více informací prosím navštivte www.accace.cz. 

https://www.facebook.com/Accace.CzechRepublic/
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