Daně v našem životě
Vážení čtenáři,
Český finanční a účetní časopis vstupuje letos již do čtvrtého roku svého života. Jako téma
k zamyšlení pro předmluvu tohoto čísla jsme zvolili daně v našem životě. Proč zrovna daně?
Jakou hrají v našem životě úlohu? Jsou našim přítelem nebo mají pravdu ti, kteří tvrdí, že jde
spíše o zákonem legalizovanou loupež. V souvislosti s finanční krizí si teoretici kladou
otázku, zda za její vznik nemůže třeba i nevhodná daňová politika. V duchu Lafferovy křivky,
ale možná spíše v populistickém duchu přilákat co nejvíce voliče, slibovaly snad všechny
politické strany snižování daňových sazeb. Sliby se prý musí plnit, i kdyby nebylo na výdaje.
Karikaturista Vladimír Renčín to vyjádřil obrázkem radujících se daňových poplatníků
s komentářem: „Nižší daně se slibují, blázni se radují“.1
Pochopit úlohu daní v našem životě není snadné, ale vyplnit formulář daňového přiznání
bývá i pro jinak inteligentní lidi vždy těžkým oříškem. V literatuře se často zmiňuje citát
Alberta Einsteina, podle něhož „představuje důchodová daň nejtěžší věc na světě, jakou je
možné pochopit“2, přičemž nad daňovým formulářem si povzdechl slovy, že on je „pouhým
matematikem, ale tahle práce žádá filozofa"3. A protože je daňové přiznání často nad síly
obyčejných lidí natož velkých géniů, jsou na světě daňoví poradci.
A tak se konečně dostáváme k hlavnímu důvodu, proč jsme si jako téma pro dnešní
předmluvu vybrali daně. Tímto důvodem je navázání užší spolupráce mezi Českým finančním
a účetním časopisem a Komorou daňových poradců České republiky.
Komora daňových poradců České republiky sdružuje více než 4 tisíce daňových poradců,
z nichž více než 80 % se téměř denně zabývá problematikou účetnictví. Prezidentem komory
je Ing. Jiří Nekovář. Základ daně pro daň z příjmů právnických osob se sídlem či místem
podnikání na území České republiky vychází z účetnictví vedeného podle tuzemských
předpisů. Tento předpoklad se nám může líbit nebo nelíbit, ale je základním východiskem pro
zdaňování právnických osob daní z příjmů. Řada daňových poradců tak ve své každodenní
praxi řeší účetní otázky, hledá optimální způsob zachycení některých operací v účetnictví a je
jejím zájmem sledovat novinky a seznamovat se s novými poznatky na účetním poli.
Problematika provázanosti zákona o daních z příjmů s účetnictvím zůstane aktuální i
do dalších let, protože nový zákon o daních z příjmů připravovaný na Ministerstvu financí
České republiky opět koncepčně vychází z toho, že základem pro stanovení daně je účetní
výsledek hospodaření upravený o připočitatelné a odpočitatelné položky.
Komora daňových poradců České republiky založila svoji vlastní vzdělávací společnost
Daňovou akademii, s.r.o. Ta převzala od komory některé netradiční vzdělávací aktivity, např.
realizovala pilotní projekt Modulární systém dalšího profesního vzdělávání v oblasti státní
správy, a dále připravuje systém e-learningového vzdělávání.
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Komora daňových poradců České republiky má i rozsáhlé mezinárodní kontakty, např. je
členem Confédération Fiscale Européenne (CFE)4, profesním sdružením komor daňových
poradců Evropy. Tato instituce hraje důležitou roli v prosazování zájmů daňových poradců
v Evropě a v koordinaci postupů daňových komor ve vztahu k evropskému daňovému právu.
V konzultacích s CFE hledá Evropská komise způsob, jak harmonizovat i oblast přímých
daní. Jedním z návrhů je i „společný konsolidovaný korporátní základ daně“. Jsou diskutovány
možnosti, zda jako účetní východisko pro tuto metodu mohou být použity Mezinárodní účetní
standardy IAS/IFRS nebo zda je nutno vycházet z národních účetních systémů.
Komora daňových poradců České republiky je rovněž spolu s Komorou auditorů České
republiky, se Svazem účetních a s Katedrou finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí
a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze členem Národní účetní rady, která letos již
oslavila 10leté výročí založení. Hlavní cíl Národní účetní rady spočívá ve sjednocení postupu
při společné komunikaci s Ministerstvem financí České republiky pro připomínková řízení
k návrhům účetních a daňových zákonů, což v minulosti nebylo zdaleka samozřejmé.
Vše výše uvedené je dokladem toho, že mezi daňovými poradci může Český finanční a
účetní časopis získat mnoho věrných čtenářů i pravidelných přispěvovatelů.
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Více o tomto profesním sdružení daňových poradců na http://www.cfe-eutax.org.
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