
                               Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce 
 
 

D A Ň O V Á  I N F O R M A C E 
Nové daňové tiskopisy pro rok 2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Generální finanční ředitelství zavádí s účinností od zpracování Přiznání k dani z příjmu 
právnických osob již za rok 2014 novou přílohu k Přiznání k dani z příjmu právnických osob. 
Na této příloze budou uváděny údaje týkající se transakcí mezi spřízněnými osobami. Na této 
příloze budou vykazovány výnosy a pořizovací ceny majetku, nákup a prodej služeb, 
licenčních poplatků, úroky z půjček, výplaty podílů na zisku, bezúplatná plnění, pohledávky a 
závazky mezi spojenými osobami. 
 
Povinnost zpracování uvedené přílohy budou však mít pouze ty subjekty, které splní ve 
zdaňovacím období alespoň jedno z dále uvedených kritérií: 

- aktiva vyšší než 40 mil. Kč, 
- čistý obrat více než 80 mil. Kč, 
- průměrný přepočetný počet pracovníků více jak 50 osob. 

 
Pokud bude splněna podmínka překročení alespoň jednoho z výše  uvedených ukazatelů, tak 
povinnost vyplňovat uvedenou přílohu budou mít ty subjekty, které uskutečnily  

- transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí, nebo 
- vykázaly daňovou ztrátu a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou se 

sídlem v zahraničí nebo tuzemsku, nebo 
- jsou příjemci investiční pobídky ve formě slevy na dani a současně uskutečnily 

transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí nebo tuzemsku. 
 
Vzor tiskopisu přílohy a podrobné pokyny k jejímu vyplnění najdete na:  
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/ms-prime-dane/Prehled-transakci-25_5404-E-
MFin-5404-E_v1.pdf 
  
 
Současně upozorňujeme, že pro zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 
2014 je nutno používat upravený tiskopis přiznání – vzor 21. 
 
Pro období od roku 2015, počínaje zdaňovacím obdobím leden 2015, je nutno používat nově 
upravený tiskopis přiznání k DPH – vzor č. 19, ve kterém jsou provedeny změny vyplývající 
ze zavedení druhé snížené sazby DPH od roku 2015. 
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