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„„ ModernModerníí technologie v placentechnologie v placeníí
mmááme rme ráádi, ale musdi, ale musííme si na nme si na něě

ddáávat pozor.vat pozor.““

OddOdděělenleníí rizikových analýz Finanrizikových analýz Finanččnníí sprspráávy vy ČČRR



DanDaněě a zpa způůsoby soby úúhrad (1/3)hrad (1/3)

• Bezhotovostní placení – vůči správci daně

• Od 1.9.2015 uzavřeny pokladny na většině
neokresních územních pracovišť FÚ
– snížení nákladů na manipulaci s hotovostí

– snížení bezpečnostních rizik při manipulaci s hotovostí
(např. riziko přijetí padělků)



DanDaněě a zpa způůsoby soby úúhrad (2/3)hrad (2/3)

• Bezhotovostní placení - mezi daňovými subjekty

• Cílem je, aby zásadní platby za zdanitelná plnění
probíhaly prostřednictvím bankovních transakcí v 
tuzemsku

• Správce daněmá možnost:
– ověřit realizaci plateb (skutečnost, že plnění opravdu 

nastalo a nejedná se o účelovou simulaci)

– použít zajišťovací příkaz, vybrat neuhrazenou daň
prostřednictvím exekuce



DanDaněě a zpa způůsoby soby úúhrad (3/3)hrad (3/3)

• Ne každá forma bezhotovostního placení je však 
z hlediska Finanční správy bezpečná

• Zákonný způsob bránění se určitým formám plateb za 
zdanitelná plnění = ručení za nezaplacenou DPH

– ale nemělo by omezovat standardní obchodní vztahy

• FS musí být připravena i na další formy plateb, mohou 
být využívány (a zneužívány) daňovými subjekty:

1. Virtuální měny

2. Elektronické peněženky

3. „Inkasní společnosti“



„„ InkasnInkasníí spolespoleččnostinosti““ (1/2)(1/2)

• Více různých modelů, zneužíváno k daňovým 
únikům (karuselové podvody)

• Obecně postaveno na principu jednoho 
„správce peněz“ (vlastník bankovního účtu) 

• Výhodou pro účastníky podvodu je:

– banka ani správce daně nevidí peněžní toky mezi 
účastníky obchodu (probíhá na jednom účtu)

– finanční prostředky má pod kontrolou organizátor 
podvodu

– finanční prostředky jsou chráněny před exekucí



„„ InkasnInkasníí spolespoleččnostinosti““ (2/2)(2/2)

• Snaha oddělit fakturační řetězec od řetězce 
finančních toků

• Částečně řešeno od 1.1.2013 - ručení za 
nezaplacenou DPH v případech, kdy je placeno 
na bankovní účet, který nepatří poskytovateli 
zdanitelného plnění (dodavateli)



ElektronickElektronick éé penpeněžěženkyenky

• Bankovní předplacené karty, PayPal atd.

• Více či méně anonymní, ale…

• …většinou regulace výše zůstatku / transakce 
– problematické zneužít k velkým daňovým 
podvodům

• Finanční správa a FAÚ sledují nové trendy 
v této oblasti



VirtuVirtu áálnlníí mměěny (1/2)ny (1/2)

• Např. BitCoin, LiteCoin, Czech Crown Coin…

• Vlastnosti

– problematická regulace ze strany států

– anonymita transakcí

– rychlost transakcí

• Vlastnosti těchto měn umožňují využití pro 
ukrývání výnosů z nelegální činnosti, včetně
daňových úniků



VirtuVirtu áálnlníí mměěny (2/2)ny (2/2)

• Stanovisko ČNB – nejde o peněžní prostředky 
ani o investiční nástroj (vývoj?)

– jak s virtuálními měnami daňově zacházet?

– z ekonomického pohledu různé transakce (směna za 
peníze, směna za zboží, těžba…)

• Spolupráce FAÚ, FS a Policie – pracovní skupina k 
problematice virtuálních měn

• Metodický pokyn FAÚ

– operace s virtuálními měnami jsou považovány za 
rizikové, nutno oznamovat transakce nad 15 tis.  EUR



Děkuji Vám za pozornost 

Simona.Hornochova@mfcr.cz


