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Editorial
Astronomické léto už přišlo, snad se dočkáme i opravdového letního počasí. Zatím se mění tak rychle
jako podmínky vládních podpor v průběhu schvalovacího procesu.
V minulých Daňovkách jsme se ptali, jakou formu vládní pomoci v souvislosti s pandemií využíváte a co
by podle vás nejvíce pomohlo tuzemské ekonomice postavit se zpátky na nohy. Asi nepřekvapí, že
největší zájem je o program Antivirus. 55 % respondentů program využilo a dalších 9 % zvažuje, že tak
učiní v budoucnu.
S odezvou se setkala také možnost zpětného uplatnění ztráty – zvažuje ji zhruba čtvrtina respondentů.
Mně osobně tato možnost přišla zpočátku velmi zajímavá. Otázkou však je, nakolik ovlivní ﬁnální podoba
zákona a jeho konkrétní podmínky rozhodování daňových poplatníků o reálném využití tohoto institutu.
17 % respondentů dále požádalo nebo plánuje požádat o posečkání daně s následnou žádostí o prominutí
úroku z posečkané daně. Programů COVID I-III a COVID plus využila nebo plánuje využít čtvrtina
respondentů, zhruba desetina přemýšlí o využití programu COVID – Nájemné.
Podle 62 % respondentů by ﬁrmám nejvíce pomohlo snížit některou z daní. Zhruba pětina by uvítala
zrychlení odpisů majetku, další pětina pak rychlejší tvorbu opravných položek. Kromě toho jste zmiňovali
snížení byrokratické zátěže nebo snížení povinných odvodů za zaměstnance. Tedy pestrá škála a jistě
zajímavé a účinné náměty. Třeba se dočkáme realizace některých z nich i v praxi.
Přeji vám hezké léto!

Pavel Otevřel
Director
KPMG Česká republika
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Mimořádně

Praktické zkušenosti s žádostmi
v programu COVID – Nájemné
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo 26. června 2020 program COVID –Nájemné. Příjem žádostí
by měl probíhat až do 30. září 2020. Osoby provozující maloobchodní činnost nebo služby mohou v programu
žádat o kompenzaci nájemného za měsíce duben až červen, a to do výše 50 %, respektive 80 % v případě, kde
je pronajímatelem veřejná instituce.

Karin Osinová

Matěj Kolář

kosinova@kpmg.cz

mkolar@kpmg.cz
222 123 747

Základní parametry programu COVID – Nájemné naleznete v tomto článku.
Žádost se podává přes informační systém MPO. Pro přístup do systému si musí každý žadatel založit
identiﬁkační prostředek eIdentita, k jehož vytvoření je zapotřebí jeden z těchto nástrojů:
eObčanka
NIA ID (dříve uživatelský účet portálu eIdentita.cz) či UPS
čipová karta Starcos společnosti První certiﬁkační autorita, a. s.
V případě přihlašování pomocí NIA ID je nutné tento účet nejdříve aktivovat na portálu eIdentita.cz, a to
za pomoci eObčanky, datové schránky (pouze fyzické osoby) nebo se dostavit na pobočku Czech Point.
Dále je potřeba se do systému MPO registrovat, přičemž registrace je jednoduchá a je možné ji provést
přímo na uvedeném odkaze.
Z výše uvedených prostředků přihlášení vyplývá, že do systému MPO se hlásí žadatel jako fyzická osoba.
Zda bude žádat za právnickou osobu nebo jako podnikající fyzická osoba, zvolí žadatel v průběhu
registrace.
Po přihlášení do systému si žadatel založí žádost, kterou může uložit jako rozpracovanou a opakovaně se
k ní vracet. Lze také zvolit možnost, že za žadatele podává žádost pověřená osoba na základě ověřené
plné moci. V takovém případě je nutné příslušnou plnou moc přiložit. Veškerá čestná prohlášení a
dokumenty potřebné k úspěšnému podání žádosti se buď nahrávají přímo do systému, nebo se pouze
zaškrtává soulad s jednotlivými ustanoveními.
V případě, že má žadatel více provozoven, uvede v systému údaje o každé z nich (tyto údaje zahrnují
adresu nebo výši nájemného). Maximální výše dotace je 10 milionů Kč a její rozdělení mezi provozovny
záleží na žadateli a výši nájemného. Žadatel dále musí v systému popsat vlastnickou strukturu svého
podnikání, kdy uvede seznam jednatelů a spoluvlastníků subjektu, včetně osob, v nichž má podíl.
V případě, že jsou k dispozici všechny potřebné přílohy a informace, není žádost příliš časově náročná. V
každém případě je nutné vyplnit žádost správně a úplně hned na poprvé, jelikož chybně nebo nesprávně
vyplněné žádosti mohou být ze schvalovacího procesu vyloučeny.
Pokud vás podpora COVID – Nájemné zaujala, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s úspěšným podáním
žádosti pomůžeme.
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Mimořádně

Kompenzační bonus pro osoby vykonávající
práci na základě DPČ a DPP
Vláda schválila poskytnutí kompenzačního bonusu i tzv. dohodářům, tedy těm, kteří pracovali na základě
dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, a v jejím důsledku byli účastni na nemocenském
pojištění. V případě DPP se tak jednalo o měsíční hrubý příjem nad 10 000 Kč a v případě DPČ o měsíční
hrubý příjem 3 000 Kč a více.

Lenka Nováková

Iva Krákorová

lnovakova@kpmg.cz
222 123 364

ikrakorova@kpmg.cz
222 123 837

Vláda schválila novelu o zákona kompenzačním bonusu 29. června. O bonus ve výši 350 Kč za každý
kalendářní den bude možné požádat i zpětně, a to za období od 12. března do 8. června 2020.
Podmínkou pro uplatnění nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba byla v období od 1. října 2019
do 31. března 2020 nejméně čtyři kalendářní měsíce nemocensky pojištěna na základě dané dohody.
Vedle výkonu práce na základě dohody dále nevykonávala jinou činnost, v jejímž důsledku by byla
účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec (s výjimkou pěstounů či dobrovolných pracovníků
pečovatelské služby).
Další podmínkou je, že práce nemohla být zcela nebo zčásti vykonávána v obvyklém rozsahu z důvodů
na straně zaměstnavatele, které nastaly v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření (zejména
tedy uzavřením či omezením provozu, omezením poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech
atd.) nebo na straně osoby (tj. její karantény nebo péče o dítě nebo jiného člena domácnosti).
Díky novele zároveň na kompenzační bonus (500 Kč za den) dosáhnou i OSVČ a společníci malých s. r. o.,
kteří na něj dosud neměli nárok z důvodu souběhu s DPP nebo DPČ, která zakládala účast na
nemocenském pojištění.
Kompenzační bonus bude opět spravovat a vyplácet ﬁnanční úřad. Žádost bude možné odeslat na místně
příslušný ﬁnanční úřad prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo podat osobně. Spolu se žádostí
bude nutné ﬁnančnímu úřadu doložit kopii příslušné dohody a kopii mzdových listů, popřípadě jiné
relevantní potvrzení vystavené zaměstnavatelem. Lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus skončí
uplynutím třetího kalendářního měsíce po nabytí účinnosti novely zákona.
Předpokládá se, že novelu zákona projedná na mimořádném zasedání Poslanecká sněmovna 10.
července, a to ve zrychleném legislativním procesu.
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Daně

Daňový balíček 2021 míří do Poslanecké
sněmovny
Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely daňových zákonů pro rok 2021. Co nového čeká daně z
příjmů? Kromě tzv. stravenkového paušálu se změny dotknou především dluhopisů a oznámení o příjmech
plynoucích do zahraničí.

Jana Fuksová

Juliána Kocurekova

jfuksova@kpmg.cz
724 981 205

julianakocurekova@kpmg.cz
222 124 359

Vládní znění novely zákona o daních z příjmů jsme představili v dubnových Aktualitách. Nyní přinášíme
aktuální shrnutí nejdůležitějších změn, které můžeme očekávat od 1. ledna 2021.
Novela obsahuje zrušení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tj. dluhopisů
vydávaných českými společnostmi nebo Českou republikou v zahraničí. Do návrhu nově přibylo
osvobození příjmů ze státních dluhopisů vydaných členskými státy EU či Evropského
hospodářského prostoru, a to jak pro fyzické, tak právnické osoby. Nová pravidla by se měla
vztahovat na eurobondy a státní dluhopisy vydané po účinnosti novely.
Bez faktické změny oproti textu v připomínkovém řízení zůstal záměr změnit zdanění
diskontovaných dluhopisů. Nově by se měl danit skutečný příjem z dluhopisu určený jako rozdíl
mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací hodnotou namísto dosavadního rozdílu mezi jmenovitou
hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem. Tyto příjmy z dluhopisu budou i fyzické osoby
zdaňovat v přiznání, a to v rámci dílčího základu daně – příjmy z kapitálového majetku. U
zahraničních investorů bude při splnění dalších podmínek splacení dluhopisu podléhat zajištění
daně ve výši jednoho procenta ze jmenovité hodnoty.
Každoměsíční administrativa spojená s oznamováním nezdaňovaných příjmů vyplácených do
zahraničí by se měla omezit na jedno souhrnné oznámení za celý kalendářní rok. Měsíční limit 100
000 Kč pro oznámení by se měl zvýšit na 300 000 Kč. Navrhuje se, aby se do oznámení nemusely
zahrnovat příjmy oznamované podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní (jedná se
například o příjmy oznamované prostřednictvím GATCA a FATCA reportingu). Oznamování příjmů
zdaněných srážkovou daní a vyplácených do zahraničí na měsíční bázi zatím změny nečekají.
V návrhu novely zůstává možnost zaměstnavatele přispívat na stravné i peněžní formou. Na
straně zaměstnance by peněžní příspěvek měl být osvobozeným příjmem až do hodnoty 70 %
stravného. Na straně zaměstnavatele bude peněžitý příspěvek daňově uznatelným výdajem bez
omezení. Ministerstvo tak chce pomoci nejenom zaměstnancům, ale i menším podnikatelům, jimž
se vlastní stravovací zařízení nevyplatí a stravenky jsou pro ně administrativně náročné.
Původní vládní návrh novely obsahoval i prodloužení časového testu pro osvobození příjmu z
prodeje nemovitostí. Tato změna se nakonec přesunula do novely, která navrhuje zrušení daně z
nabytí nemovitých věci. Časový test pro osvobození příjmu z prodeje nemovitostí by se měl
prodloužit pouze na 10 let místo původně zamýšlených 15 let. Osvobození by se mohlo aplikovat i
před uplynutím 10 let, ale jen v případě, že získané ﬁnanční prostředky budou použity na
uspokojení vlastní bytové potřeby.
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Daně

Poslední šance získat dotace z OPPIK
Programové období Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) spadajícího
pod ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pomalu končí. Než jej nahradí Operační program Technologie a
aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), bude možné podat poslední žádost o dotaci, a to v rámci všech
oblíbených dotačních programů. Výzvy by se měly otevřít na přelomu srpna a září. Využijte letní okurkovou
sezónu na přípravu projektových žádostí.

Karin Osinová

Jan Carda

kosinova@kpmg.cz

jcarda@kpmg.cz
222 123 613

Výzkumně-vývojové aktivity a inovace ve výrobě
Program Potenciál podporující zakládání nebo rozvoj výzkumně-vývojových center by měl být vyhlášen
21. srpna 2020 s celkovou alokací jedna miliarda Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 4. září do 23.
listopadu 2020.
Program Aplikace přináší podporu provozních nákladů vynaložených na řešení projektů průmyslového
výzkumu a experimentálního vývoje. Vyhlášení výzvy se očekává 1. září 2020 a celková alokace je dvě a
půl miliardy Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 14. září do 15. prosince 2020.
Program Inovace zaměřený na podporu inovačních aktivit ve výrobě navazujících na dříve ukončený
výzkum a vývoj přinese celkovou alokaci dvě a půl miliardy Kč a bude vyhlášen 29. září 2020. Žádosti se
budou přijímat od 15. října 2020 do 29. ledna 2021.
Pro velké podniky nadále platí, že pokud se chtějí účastnit programů v rámci OPPIK, musí splnit podmínky
následujících intervencí:
Kód intervence 065 – projekt bude mít významný pozitivní dopad na životní prostředí, bude
zaměřen na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu.
Kód intervence 063 – velký podnik bude přímo spolupracovat s malým nebo středním podnikem
na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.
V programu Potenciál musí velký podnik splnit alespoň jednu z výše uvedených podmínek. Ve výzvě
Inovace není dána možnost výběru – projekt předložený velkým podnikem musí splňovat kód intervence
065. Naopak v programu Aplikace bylo v minulosti možné podat žádost i bez prokázání splnění podmínek
jedné z intervencí (s nižší maximální částkou dotace na projekt), přičemž současný harmonogram toto
nastavení podmínek zatím potvrzuje.
Úspory energie a nízkouhlíkové technologie
Další výzvy v programu OPPIK očekávané v roce 2020 budou směřovat do oblasti energeticky úsporných
opatření. V září by měly být vyhlášeny výzvy v programu Nízkouhlíkové technologie, konkrétně se
zaměřením na Elektromobilitu, Akumulaci energie a Druhotné suroviny. Příjem žádostí bude probíhat od
11. (resp. 14.) září do 25. listopadu (resp. 21. prosince) 2020.
Posledním zajímavým programem otevřeným i pro velké podniky v rámci OPPIK jsou Úspory energie
podporující snižování energetické náročnosti v podnicích (například zateplování budov, výměna osvětlení,
systémy měření a regulace apod.). Příjem žádostí v tomto programu sice skončil 30. června 2020, MPO
ale avizovalo ještě další výzvu s plánovanou alokací dvě miliardy Kč. Její vyhlášení bude záviset zejména
na výši nevyčerpaných ﬁnančních prostředků z aktuální výzvy.
Pro všechny výzvy platí, že detailní informace a podmínky se dozvíme až po jejich vyhlášení. Pokud máte
jakékoliv dotazy, neváhejte a kontaktujte nás.
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Daně

Kdy se bude poprvé reportovat podle DAC 6?
První oznamování přeshraničních uspořádání, které se mělo konat už letos v létě, se nejspíše posune na
začátek příštího roku. Legislativní proces implementující směrnici DAC 6 se zpozdil, s účinností novely se
počítá na průběh září. Evropská unie současně v souvislosti s pandemií COVID-19 umožnila mimořádný
odklad oznamovací povinnosti. Česká finanční správa avizovala, že tuto možnost využije.

Jana Fuksová

Václav Baňka

jfuksova@kpmg.cz
724 981 205

vbanka@kpmg.cz
222 123 505

Josef Riesner
josefriesner@kpmg.cz
222 123 853
Vlivem nedokončeného legislativního procesu se odsouvá účinnost transpoziční novely, která do českého
právního řádu zapracovává evropskou směrnici rozšiřující automatickou výměnu informací o informace
týkající se vybraných přeshraničních uspořádání známou pod označením DAC 6. Parlamentu se v termínu
požadovaném evropskou směrnicí nepodařilo prosadit novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě
daní. Původní termín účinnosti připadající na 1. července 2020 tak neplatí. Návrh zákona je v tuto chvíli v
Senátu, který by se jím měl zabývat do konce července. Účinnost se očekává nejdříve v září letošního
roku.
V červnu proběhla na úrovni EU diskuze ohledně posunu termínu prvního oznámení dotčených
přeshraničních uspořádání v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. EU reagovala přijetím směrnice
COVID-19 DAC, která mimo jiné členským státům umožňuje odložit oznamovací povinnost dle směrnice
DAC 6 až o šest měsíců. Tato směrnice je již zveřejněna ve Věstníku EU a její případná transpozice je na
jednotlivých členských státech. Většina států, včetně Lucemburska, Holandska, Francie či Velké Británie,
se rozhodla dobrovolný odklad využít. Zatím jediné Finsko oznámilo, že tuto možnost nevyužije.
Nejednotný přístup může způsobit komplikace zejména velkým skupinám působícím napříč kontinentem.
Český zákonodárce reagoval na možný odklad poměrně rychle a zohlednil ho v novele některých
daňových zákonů v souvislosti s pandemií COVID-19 schválené ve stavu legislativní nouze. Novela
zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní zmocňuje vládu nařízením posunout termíny pro
automatickou výměnu informací s jinými členskými státy. Toto vládní nařízení zatím nebylo vydáno.
Finanční správa v tuto chvíli počítá s následujícími termíny pro splnění oznamovací povinnosti:
přeshraniční uspořádání, jejichž první krok byl realizován v období od 25. června 2018 do 30.
června 2020, musí být oznámena nejpozději do 28. února 2021,
přeshraniční uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok
byl realizován v období od 1. července 2020 do 31. prosince 2020, musí být oznámena nejpozději
do 30. ledna 2021,
přeshraniční uspořádání, která byla zpřístupněna či připravena k zavedení nebo jejichž první krok
byl realizován od 1. ledna 2021, musí být oznámena nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné
skutečnosti.
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Daně

COVID-19 a politika převodních cen: analýza
srovnatelnosti
Krize způsobená pandemií COVID-19 nutí společnosti zamýšlet se nad tím, zda neupravit politiku převodních
cen. Rozhodnutí je třeba činit v době, kdy ještě nejsou k dispozici srovnatelná data potřebná pro analýzu.
Spoléhání se na údaje z předchozích let a tříleté průměry finančních výsledků srovnatelných společností
pravděpodobně nebude v současné době vhodnou cestou pro stanovení vnitroskupinových cen.

Lenka Pól Brožková

Stanislava Volková

lenkapol@kpmg.cz
222 123 295

svolkova@kpmg.cz
222 123 697

Běžně by ziskové marže (subjektů s omezenými funkcemi a riziky) byly pro rok 2020
nastavovány/testovány za použití dat z let 2016–2018 (2019). Ekonomický pokles však zavádí volatilitu
ziskovosti, která znesnadňuje aplikaci metod převodních cen „standardním“ způsobem tak, jak jsou
deﬁnovány ve směrnici OECD o převodních cenách.
Určitým vodítkem může být trend z doby globální ﬁnanční krize let 2008–2009. Z analýzy zpracované
KPMG LLP: What’s News in Tax: COVID-19 and Transfer Pricing Policy: A Lookback Analysis of Routine
Returns vyplývá např. následující:
Ve zkoumaném vzorku evropských výrobců motorových vozidel se ziskové rozpětí v letech 2009 a
2010 výrazně snížilo a vedlo až k zápornému spodnímu kvartilu a mediánu ve výši < 1 %.
Hodnoty ziskových marží těchto výrobců se však poměrně rychle zotavily a již v roce 2011 se
téměř vrátily na úroveň před ekonomickou krizí.
Zisky distribučních entit rovněž rapidně poklesly – např. u distributorů strojů a zařízení klesla
mediální hodnota jejich zisků o 50 %; klesající trend se obrátil v roce 2010 a ziskovost těchto
distributorů dosáhla předkrizové úrovně v letech 2011–2013.
Analýza dále poukázala na velké rozdíly v dopadech krize jak na různé průmyslové sektory, tak i na
jednotlivé subjekty v rámci těchto odvětví. Tyto rozdíly dokládají absolutní nutnost provádět pečlivou
tržní analýzu při výběru srovnatelných entit. Řádná tržní analýza – v dokumentacích o převodních cenách
často opomíjená – není nikdy tak důležitá jako v době hospodářského poklesu.
Aplikujeme-li zmíněné poznatky na rok 2020, lze doporučit takovou úpravu dostupných dat
(srovnatelných společností nebo testované společnosti), která ukáže výsledky hospodaření, kterých by
bylo dosaženo v případě, že by pandemie COVID-19 neproběhla:
1. Detailní analýza výkazu zisků a ztrát, která zdokumentuje změny v nákladech a výnosech
způsobené pandemií COVID-19, včetně např. analýzy odchylek od předkrizového plánu.
2. Podrobná analýza ziskovosti upravená tak, aby ukazovala hospodářský výsledek, jakého by bylo
dosaženo, kdyby nedošlo k pandemii COVID-19, zahrnující analýzu a řádnou evidenci všech
faktorů, které výslednou ziskovost ovlivnily (jak pozitivní, tak negativní vliv).
3. Zdůvodnění a dokumentace jakýchkoliv změn v alokaci nákladů, případně snížení výnosů (a
následné změny v provozní marži) v důsledku změn ve smluvních podmínkách, a to s
přihlédnutím k funkčnímu a rizikovému proﬁlu testované společnosti.
4. Vyčíslení vlivu různých dotací a podpor přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19.
Jak jsme již psali, česká ﬁnanční správa indikovala, že i v době (post)koronavirové bude očekávat, že
zisky tuzemských podniků budou vykazovány ve výši odpovídající principu tržního odstupu. Dokumentace
a evidence všech vlivů a analýz, které splnění této podmínky prokáží, tak bude alfou a omegou úspěchu
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v budoucích jednáních s daňovými úřady na téma ziskovosti roku 2020 a následujících období, ve kterých
bude vliv COVID-19 přetrvávat.
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Daně

„Posun“ ve zdanění digitální ekonomiky v ČR
a ve světě
I přes ujištění ze začátku března, že pandemie COVID-19 nezpomalí jednání o nových mezinárodních
daňových pravidlech pro digitální ekonomiku, OECD naznačila, že už není jisté, zda v letošním roce k dosažení
dohody dojde.

Diana Marková

Matěj Kolář

dmarkova@kpmg.cz
222 124 306

mkolar@kpmg.cz
222 123 747

Podle původního plánu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) mělo dojít k dohodě, jak
postupovat při zdanění digitální ekonomiky na globální úrovni, do konce roku 2020. Květnový webcast
OECD ukázal, že členské státy věnují veškerou pozornost řešení problémů spojených s COVID-19 a na
problematiku zdanění digitální ekonomiky už nezbývá čas. O této skutečnosti svědčí i fakt, že původní
červencové datum určené k dosažení dohody bylo posunuto na říjen.
Šance na dosažení konsenzu do konce roku 2020 jsou navíc ohroženy tím, že USA nedávno odstoupily z
rozhovorů vedených právě při OECD. Tento postup navazuje na dlouhodobou americkou kritiku zavedení
mezinárodních pravidel pro zdanění digitální ekonomiky. Pravidla totiž mají mít dopad především na
americké technologické giganty. V souvislosti s tímto krokem USA oznámily, že zahájí vyšetřování
postupu jednotlivých států, které již zavedly nebo plánují zavést národní digitální daň. Na příslušném
seznamu států ﬁguruje mimo jiné i Česká republika. Z tohoto pohledu bude zajímavé sledovat, zda bude
nátlak USA dostatečně silný a bude mít podobný dopad jako v případě Francie, která se rozhodla
pozastavit výběr národní daně z digitálních služeb do konce roku 2020.
Odložení dohody na úrovni OECD může znamenat i urychlení snahy zavést digitální daň na úrovni EU. To
naznačila i Evropská komise, která uvádí digitální daň jako jeden z nových vnitřních zdrojů pro
ﬁnancování rozsáhlých investic nutných pro oživení ekonomiky zasažené koronavirovou krizí. Komise sice
aktivně podporuje jednání vedená OECD a skupinou G20, je ale připravena zakročit v případě, že
celosvětové dohody nebude dosaženo.
Nicméně, i přes zvyšující se nátlak USA, Česká republika stále pokračuje v přípravě české daně z
digitálních služeb. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny na začátku června potvrdil návrh 7% daně s
účinností od 1. července 2020. Nicméně koaliční rada se následně shodla na posunu účinnosti na 1. leden
2021 a snížení sazby na 5 %. Tyto úpravy byly předloženy ve formě pozměňovacího návrhu, o kterém
bude Poslanecká sněmovna hlasovat.
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Právo

Zemětřesení na poli pracovního práva poprvé
udeří v červenci
Dlouholeté úsilí o přijetí tzv. velké novely zákoníku práce přineslo své ovoce. Vládní návrh úspěšně prošel
legislativním procesem a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020. Účinnosti nabyde 30. července
2020 s tím, že některá ustanovení, například úprava dovolené a sdílená pracovní místa, budou účinná až od 1.
ledna 2021.

Romana Szuťányi

Václav Bělohoubek

rszutanyi@kpmg.cz
703 873 693

vbelohoubek@kpmg.cz
222 123 257

Pomyslnou vlajkovou lodí novely zůstala koncepční úprava dovolené. Nově bude založena na týdenní
pracovní době zaměstnance s tím, že výměra bude ve výsledku vyjádřena v hodinách. Nové nastavení by
mělo být podle zákonodárců spravedlivější zejména pro zaměstnance, kteří pracují v různě dlouhých
směnách. Dochází také k úpravě krácení dovolené. Zatímco dnes může zaměstnavatel krátit dovolenou
za neomluveně zmeškanou směnu o jeden až tři dny, nově ji bude možné krátit jen o počet skutečně
zameškaných hodin.
Součástí novely je i institut sdíleného pracovního místa. V rámci snahy o sladění rodinného a pracovního
života budou mít dva nebo více zaměstnanců možnost sdílet jedno pracovní místo a střídat se na něm v
rámci své pracovní doby, kterou si sami rozvrhují. Na sdílení pracovního místa se každý ze zaměstnanců
musí písemně dohodnout se zaměstnavatelem, přičemž kratší pracovní doby zaměstnanců sdílejících
jedno pracovní místo nesmí v souhrnu přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu.
Novela dále reaguje na praktické problémy, které jsou spojené s doručováním písemností
zaměstnancům. Kupříkladu pro možnost poštovního doručení má napříště stačit, aby se zaměstnavatel
pokusil doručit zaměstnanci písemnost na pracovišti. „Nahánět“ zaměstnance doma nebo kdekoliv jinde
již nebude nutné.
Součástí novely je rovněž zrušení povinnosti zaměstnavatele vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání
v případě ukončení dohody o provedení práce (výjimkou jsou dohody, které zakládají účast na
nemocenském pojištění, nebo u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy). Novela také
navyšuje jednorázové odškodnění pozůstalých na nejméně dvacetinásobek průměrné mzdy v národním
hospodářství. V neposlední řadě obsahuje úpravu transponující evropskou směrnici o vysílání
pracovníků.
Pozměňovacím návrhem se do novely dostala i úprava pracovního volna pro táborové vedoucí a jiné
osoby pořádající akce pro děti a mládež. Pro účast na těchto akcích bude zaměstnancům nově náležet
placené volno v délce až jednoho týdne v kalendářním roce. Maximální náhrada mzdy, na kterou budou
mít zaměstnanci nárok, bude navázaná na průměrnou mzdu v národním hospodářství za předchozí rok. V
tomto rozsahu bude také zaměstnavatelům na náhrady mezd přispívat stát.
Novela zákoníku práce přináší poměrně zásadní změny v pracovním právu, se kterými se budou muset
zaměstnavatelé vypořádat. Zejména koncepční úprava dovolené a sdíleného pracovního místa (ale i další
novinky) bude jistě vyžadovat úpravu pracovněprávní dokumentace a vnitřních postupů.
Zaměstnavatelům v tomto směru – jako vždy – rádi pomůžeme.
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Právo

Chystané změny zákona o pobytu cizinců
pro rok 2021
Vláda navrhuje změnu zákona o pobytu cizinců jako součást novely reagující na návrh nového zákona o
občanských průkazech. Ten vychází z nového nařízení EU, které usiluje o posílení zabezpečení průkazů
totožnosti občanů EU a povolení k pobytu v jiných unijních státech pro občany EU a jejich rodinné příslušníky
prostřednictvím zavedení biometrických průkazů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157).

Barbora Cvinerová

Lukáš Sova

bcvinerova@kpmg.cz
733 591 361

lukassova@kpmg.cz
222 123 961

Z důvodu pandemie koronaviru byla vláda nucena pozměnit plány legislativních prací na rok 2020 a
věnovat se zejména krizovým opatřením. Navrhovaná novela zákona o pobytu cizinců na území České
republiky je proto zatím opomíjena. Změny, které přináší, jsou však důležité a neměly by ujít pozornosti.
Jak tomu bylo zvykem u většiny posledních novel, jedná se i v tomto případě o adaptaci českého
právního řádu na předpisy EU.
Novela je zatím na samém počátku legislativního procesu, její účinnost se předpokládá od léta 2021.
Některé navrhované změny jsou velmi kritizovány. Je proto otázkou, jak moc se bude ﬁnální znění od
navrhovaného lišit.
Návrh především zpřesňuje okruh osob, které budou považovány za rodinné příslušníky občanů EU, a
stanovuje požadavky na doklady, které budou nově vydávány občanům EU a jejich rodinným
příslušníkům. Deﬁnice rodinného příslušníka v českém zákoně na rozdíl od terminologie používané
ostatními zeměmi EU nerozlišuje rodinné příslušníky migrujících občanů EU od rodinných příslušníků
vlastních nemigrujících občanů. Došlo by tak ke zpřesnění textu zákona – zahraniční příbuzní českých
občanů by se považovali za rodinné příslušníky občanů EU tehdy, pokud tohoto občana doprovází zpět do
České republiky po společném dlouhodobém pobytu v jiném členském státě EU nebo pokud jsou
poskytovatelem služby v jiném členském státě. Současně by vznikla nová kategorie tzv. dalšího
rodinného příslušníka občana EU, do které by spadaly např. i osoby v partnerském vztahu. Tyto návrhy
představují zásadní změnu v chápání rodinného příslušníka občana EU, kterého zákon deﬁnuje již mnoho
let.
Svůj podíl na potřebě zpřesnit okruh těchto osob má rovněž připravovaný systém ETIAS (Evropský
systém pro cestovní informace a povolení). Ten totiž bude pro účely žádostí o vydání cestovního povolení
počítat s jednotnou deﬁnicí rodinného příslušníka v rámci celé EU.
Zákon by měl také reagovat na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU.
Půjde především o legislativnětechnické změny řešící zejména doklady – biometrické průkazy, které se
budou Britům a jejich rodinným příslušníkům vydávat.
Občanům EU by již nemělo být vydáváno dobře známé potvrzení o přechodném pobytu. Nahradí ho
osvědčení o registraci. Desetiletá platnost by měla zůstat zachována. Rodinným příslušníkům občana EU
bude vydávána pobytová karta, resp. biometrický průkaz. Podobných změn by měl doznat i průkaz
osvědčující trvalý pobyt. Držitelé dosavadních forem pobytového oprávnění pro občany EU či Velké
Británie si je budou povinni vyměnit za průkazy biometrické. Není však zatím zřejmé, kdy přesně a za
jakých podmínek k tomu dojde.
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Právo

Jak pokutovala inspekce práce
zaměstnavatele v roce 2019?
Státní úřad inspekce práce (SÚIP) zveřejnil kontrolní zprávu za rok 2019. Jak dopadly kontroly týkající se
agenturního zaměstnávání, nelegálního zaměstnávání, zastřeného zprostředkování zaměstnání nebo
monitoringu zaměstnanců?

Ladislav Karas

Kateřina Randlová

lkaras@kpmg.cz
732 529 392

krandlova@kpmg.cz
222 123 465

Nejvyšší pokuty SÚIP udělil v souvislosti s nelegálním zaměstnáváním. Jde o umožnění výkonu práce
cizince bez příslušných povolení nebo výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah (tzv.
švarcsystém). Četnost těchto deliktů způsobil zejména velký nedostatek pracovní síly, který se
zaměstnavatelé v mnoha případech snažili pokrýt pracovníky ze zahraničí, zejména ze zemí mimo EU. Při
zaměstnávání cizinců je však nutné dostát podmínkám kladeným nejen pracovněprávními předpisy, ale
také předpisy upravujícími pobyt cizinců na území ČR.
V roce 2019 provedl SÚIP celkem 8 160 kontrol zaměřených na nelegální zaměstnávání. Mezi nejčastěji
zjištěné cizince patřili občané Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu, a to zejména u zaměstnavatelů v oborech
stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, zpracovatelský průmysl nebo pohostinství. Při zjišťování
nelegálního zaměstnávání spolupracoval SÚIP i s dalšími správními orgány, například úřady práce, ČSSZ
nebo s ozbrojenými složkami, především s Policií ČR, Službou cizinecké policie a Celní správou. Za
umožnění nelegálního zaměstnávání bylo v roce 2019 uděleno dohromady 485 pokut v celkové výši 182
991 500 Kč.
Dále se kontroly zaměřily i na oblast agenturního zaměstnávání, která patří již tradičně k prioritám SÚIP.
V roce 2019 prověřoval zejména platnost povolení k příslušné formě zprostředkování, obsah dohody o
dočasném přidělení nebo dodržování srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního
zaměstnance. Nejčastějším porušením byla právě skutečnost, že agentura práce nezabezpečila, aby
pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly
podmínky srovnatelného zaměstnance. Za porušení předpisů v oblasti agenturního zaměstnávání SÚIP
uložil agenturám práce 59 pokut v celkové výši 3 558 500 Kč a uživatelům agenturních zaměstnanců
devět pokut v celkové výši 230 000 Kč.
Se zastřeným zprostředkováním zaměstnání se inspektoři setkali nejčastěji u subjektů, které z různých
důvodu povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání neměly, přesto se však jako agentura
práce chovaly. Na jednom pracovišti se tak často nacházeli pracovníci hned několika zaměstnavatelů,
kdy někteří na něm pracovali typicky na základě údajné smlouvy o poskytování služeb, avšak práci
reálně vykonávali podle pokynů jiné osoby, než byl jejich právní zaměstnavatel. Na základě kontroly
zahájené na jednom pracovišti tak následně docházelo k zahájení kontrol u několika dalších subjektů.
Rozklíčování zřetězených obchodních vztahů, do kterých bylo mnohdy zapojeno i tři a více subjektů,
nebyl pro SÚIP mnohdy snadný úkol. Za přestupek zastřeného zprostředkování zaměstnání uložil SÚIP v
roce 2019 69 pokut v celkové výši 34 768 000 Kč.
Kontroly inspekce se zaměřovaly rovněž na otevřené či skryté sledování zaměstnanců pomocí
kamerových systémů, dále pak na monitoring telefonních hovorů, elektronické a listovní pošty, popřípadě
na sledování polohy zaměstnanců pomocí lokalizačních systémů. Dle závěrů SÚIP se neustále zvyšuje
počet instalovaných kamerových systémů, což je dáno především rozvojem moderních technologií a
cenovou dostupností daných zařízení. Zaměstnavatelé jako důvod k narušení soukromí zaměstnanců
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nejčastěji uváděli ochranu svého majetku nebo ochranu zdraví svých zaměstnanců. Inspekce se
soustředila zejména na subjekty z oblasti výroby, pohostinství, poskytování služeb či provozování
prodejen. SÚIP v této oblasti uložil celkem 10 pokut v souhrnné výši 267 000 Kč. Oproti předchozímu roku
se tak počet uložených pokut ztrojnásobil.
Uložené pokuty za některá výše jmenovaná pochybení byly poměrně vysoké. Doporučujeme proto
zaměstnavatelům provádět pravidelnou kontrolu plnění právních povinností, které se mnohdy v čase
mohou změnit (viz například aktuálně přijatá „velká“ novela zákoníku práce). V případě jakýchkoliv
nejasností je pak vhodné se obrátit na odborníka.
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Právo

Modernizace spotřebitelských pravidel
Nová směrnice EU přináší revizi pravidel spotřebitelského práva. Členské státy je nyní musejí zavést do svých
právních řádů. Vedle rozšíření povinností obchodníků vůči spotřebitelům se významně zvyšují možné sankce
za jejich porušení.

Filip Horák

Linda Kolaříková

fhorak@kpmg.cz
222 123 169

lkolarikova@kpmg.cz
222 123 889

Směrnice (EU) 2019/2161 o lepším vymáhání a modernizaci právních předpisů Unie na ochranu
spotřebitele je součástí tzv. Nových opatření (New Deal for Consumers) směřujících k posílení
spotřebitelských práv s ohledem na digitální technologie. Upravuje čtyři stávající směrnice na ochranu
spotřebitele. Rozšířeny jsou samotné deﬁnice online tržiště a produktu, kterým se nově rozumí i digitální
služby a digitální obsah.
Nová úprava se týká například umělého navyšování cen při slevových akcích. S výjimkou zboží
podléhajícího rychlé zkáze musí obchodník v popisu slevy uvést i původní cenu, která byla platná alespoň
30 dní před slevou.
K dalším nešvarům, které směrnice řeší, patří falešné uživatelské recenze. Provozovatelé budou nově
odpovídat za jejich pravost. Postiženo je i dodávání zboží dvojí kvality do různých států, ledaže je rozdíl v
kvalitě způsoben objektivními faktory a spotřebitel je o tom dostatečně informován. Spotřebiteli musí být
dostatečně vysvětlen i způsob umístění produktů v nabídce především ve vztahu k placené reklamě.
Také vztahy na online tržištích musí být transparentně popsány.
Informační povinnost se nově uplatní i v případě personalizace cen automatizovaným rozhodováním,
poměrně běžným u prodeje letenek a jízdenek, či v případě odlišné ceny při přístupu přes cenový
srovnávač v porovnání s přímou návštěvou internetové stránky.
Změn doznává také náprava újmy spotřebitele a především maximální výše pokuty, která u porušení s
unijním rozměrem může dosahovat až čtyři procenta ročního obratu či dva miliony eur.
Členské státy musí přijmout adekvátní pravidla do 28. listopadu 2021 a používat je od 28. května 2022.
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Z judikatury

Vyrovnání převodních cen pomocí
marketingových služeb nese jistá úskalí
Městský soud v Praze posvětil postup správce daně, který marketingové služby smluvně poskytované do
zahraničí překlasifikoval na „úplatu přijatou od třetí osoby“. Podle soudu jsou tyto služby poskytovány přímo
českým odběratelům daného zboží. Úplata přijatá ze zahraničí tak vstupuje do základu daně u lokálních
prodejů zboží a je nutné z ní odvést českou DPH.

Martin Krapinec

Petra Němcová

mkrapinec@kpmg.cz
222 123 499

pnemcova@kpmg.cz
222 123 781

Dominik Kovář
dkovar@kpmg.cz
222 124 821
Český distributor léčiv prodával léčiva na území České republiky (a na Slovensko, dále se však
zaměřujeme jen na lokální prodeje). Zároveň fakturoval marketingové služby do Švýcarska svému
švýcarskému dodavateli. Od něj odebíral léčiva za vyšší cenu, než je regulovaná prodejní cena léčiv na
českém trhu.
Dle názoru odvolacího ﬁnančního ředitelství a městského soudu se nejedná o poskytování
marketingových služeb do Švýcarska. Tyto služby jsou ve skutečnosti poskytovány přímo českým
odběratelům léčiv (pro švýcarského dodavatele má marketing beneﬁt „pouze“ sekundární). Marketingové
služby tak představují vedlejší plnění k plnění hlavnímu, kterým je lokální prodej léčiv. Úplata od
švýcarského dodavatele pak představuje úplatu od třetí osoby za toto vedlejší plnění a má mít shodný
režim DPH jako lokální prodej léčiv. To znamená, že úplata od švýcarského dodavatele v konečném
důsledku podléhá české DPH na výstupu.
Soud konstatoval, že z důvodu regulace ceny léčiv na tuzemském trhu nemohl distributor po zákaznících
požadovat úplatu obsahující veškeré obvyklé složky (např. zmiňovaný marketing), proto se v rámci
skupiny situace „řešila“ tak, že náklady na marketingovou činnost distributorovi hradil švýcarský
dodavatel.
Původně deklarovaná služba s místem zdanění ve Švýcarsku (tzn. bez české DPH) byla přehodnocena na
obdrženou úplatu za zboží, která již české DPH podléhá. Soud navíc na základě důkazů došel k závěru, že
celý obchodní model byl vytvořen uměle.
Je potřeba zmínit, že se prozatím jedná o rozsudek Městského soudu v Praze a v této věci bude dále
rozhodovat Nejvyšší správní soud. Ten s konečnou platností rozhodne, zda je postup správce daně v
souladu s legislativou.
Pro úplnost doplňujeme, že doměření DPH vyvstalo zejména z daňové kontroly převodních cen. V rámci
této kontroly byly předkládány mimo jiné důkazy, které byly označeny za nevěrohodné a v určitých
případech si i protiřečily. Za těchto podmínek správce daně usoudil, že plnění, tak jak bylo fakturováno,
ve skutečnosti neproběhlo a přiřadil úplatu k lokálním dodávkám.
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Z judikatury

SDEU: Odběratel musí opravit odpočet, i když
dodavatel opravu daně neprovedl
Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zodpověděl předběžné otázky týkající se rumunské společnosti, která
provedla opravu uplatněného nároku na odpočet pouze u části svých přijatých plnění. V návaznosti na to
soud uzavřel, že vnitrostátní daňové orgány mají povinnost uložit osobě povinné k dani, aby provedla opravu
počátečního odpočtu DPH, je-li vyšší nebo nižší, než na jaký měla nárok, a to i když nemá samostatný daňový
doklad ke skutečnostem zakládajícím opravu.

Tomáš Havel

Kristýna Šlehoferová

thavel@kpmg.cz
222 123 615

kslehoferova@kpmg.cz
222 123 761

Rumunská společnost World Comm Trading, která je distributorem mobilních telefonů, uzavřela kontrakt
se společností Nokia Corporation na jejich dodávku. Tyto mobilní telefony byly dodávány lokálně v rámci
Rumunska nebo byly pořizovány z jiných členských států Evropské unie do Rumunska. Na dané lokální i
intrakomunitární dodávky byla následně čtvrtletně poskytována množstevní sleva. Nokia na tuto slevu
ale vystavila daňový doklad pouze v režimu osvobození od daně jako u intrakomunitárních dodávek. V
návaznosti na tento doklad společnost World Comm Trading provedla opravu nároku na odpočet pouze u
intrakomunitárních dodávek.
Z tohoto důvodu rumunský správce daně vystavil platební výměry odpovídající rozdílu mezi původním
nárokem na odpočet u přijatých lokálních plnění a nárokem na odpočet sníženým o slevu v poměrné výši
připadající na lokální dodávky.
V této souvislosti rumunský soud předložil SDEU předběžné otázky:
Má společnost povinnost opravit nárok na odpočet, i když nemá samostatnou fakturu na část
slevy zakládající tuto opravu?
Pokud ano, změnila by se odpověď, kdyby dodavatel ukončil svou činnost v tuzemsku a nemohl
tedy už základ daně opravit?
SDEU konstatoval, že počáteční odpočet je třeba opravit, aby odpovídal odpočtu, na který měla osoba
povinná k dani nárok, pokud by změna byla zohledněna již na počátku. Osoba povinná k dani tedy musí
opravit nárok na odpočet, i když neměla k dispozici samostatný opravný daňový doklad, ale pouze
celkový, ze kterého vyplývá, že se sleva vztahuje i na daná lokální plnění.
Dle SDEU povinnost opravit počáteční odpočet trvá, i když dodavatel ukončil svou činnost, a tudíž
nemůže požadovat vrácení části DPH, kterou odvedl. Skutečnost, zda byl opraven základ daně, tedy
nemá žádný vliv na povinnost opravit odpočet u daných plnění. Společnost World Comm Trading tak
měla povinnost opravit uplatněný odpočet z přijatých lokálních plnění.
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Krátce

Stručné aktuality, červenec 2020
Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.

Lenka Fialková

Václav Baňka

lﬁalkova@kpmg.cz
222 123 536

vbanka@kpmg.cz
222 123 505

KRÁTCE Z DOMOVA
Ve Sbírce zákonů byla publikována novela daňového řádu (283/2020 Sb.), která s účinností od 1.
ledna 2021 například rozšiřuje možnosti elektronické komunikace s ﬁnanční správou nebo zavádí
institut zálohy na daňový odpočet.
Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli
jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje
podmínky pro prominutí pojistného v rámci tzv. programu Antivirus C.
Vláda vydala nařízení č. 215/2020 Sb., které rozšiřuje okruh subjektů, které mohou žádat o
poskytnutí záruk v rámci programu COVID plus. Nově jsou to subjekty, které provozují následující
činnosti: pozemní a potrubní doprava, vodní doprava, letecká doprava, činnost cestovních
agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti. Ubytování a činnost heren, kasin a
sázkových kanceláří zůstávají vyloučeny.
Ministerstvo ﬁnancí sdělilo ve Sbírce zákonů, že byly splněny podmínky pro zahájení používání
přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu, a to od 1.
ledna 2021 (309/2020 Sb.).
GFŘ publikovalo Informaci ke změnám sazeb DPH od 1. července 2020.
1. července 2020 nabývá účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové
zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o
kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru
SARS CoV-2. Finanční správa k tomu publikovala rozsáhlou Informaci.
Finanční správa vydala upozornění k tiskopisům daňového přiznání pro poplatníky, kteří hodlají
uplatnit v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou
ztrátu.
Upozornění pro fyzické osoby.
Upozornění pro právnické osoby.
Upravené podmínky nároku na čerpání ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při
epidemii koronaviru pozbyly platnosti 30. června 2020. Jak to je s ošetřovným od tohoto data, se
lze dočíst na stránkách MPSV.
Ve Finančním zpravodaji č. 10/2020 byl zveřejněn Pokyn GFŘ-D-45 k promíjení příslušenství daně,
který nahrazuje Pokyn GFŘ-D-21.

KRÁTCE ZE SVĚTA
Polské ministerstvo ﬁnancí opět odložilo účinnost nových pravidel pro uplatňování srážkové daně
u zahraničních subjektů, a to do 31. prosince 2020. Nová pravidla požadují, aby polské subjekty,
které vyplácejí úroky, dividendy nebo licenční poplatky či poskytují platby za určité nehmotné
služby zahraničním daňovým poplatníkům, vybraly srážkovou daň standardní sazbou (20 % nebo
19 %). Zahraniční daňoví poplatníci nebo samotní plátci (v závislosti na tom, kdo nese
ekonomické zatížení daně) poté mohou požádat o vrácení vybrané srážkové daně. Odklad
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pravidel se vztahuje pouze na mechanismus výběru srážkové daně, nikoliv na povinnost
prověřovat, že zahraniční poplatníci jsou skutečnými vlastníky příjmů.
Nizozemská vláda oznámila záměr zavést novou srážkovou daň z dividend vyplácených do
jurisdikcí s nízkým zdaněním (tj. jurisdikcí se sazbou daně z příjmu právnických osob nižší než 9
%), a to od 1. ledna 2024. Nová srážková daň by se uplatňovala vedle srážkové daně z licenčních
poplatků a plateb úroků do těchto jurisdikcí, která nabyde účinnosti od roku 2021.
OECD zveřejnila aktualizovanou databázi opatření jednotlivých států v oblasti daňové politiky,
která byla přijata v reakci na pandemii COVID-19.
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