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Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážení,
Ministerstvu financí byla dne 6. března 2020 doručena Vaše žádost o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:
„1) Jakým způsobem jsou zdaněny firmy v průmyslové zóně města se sídlem
v zahraničí a kolik finančních prostředků přinášejí obci?
2) Jakým způsobem jsou zdaněny firmy v průmyslové zóně města se sídlem v České
republice a kolik finančních prostředků přinášejí obci?
3) Jsou tyto finanční prostředky zasílány městu zvlášť, nebo v celku s jinými?
4) Má obec přesný přehled kolik peněz do obecního rozpočtu od firem
v průmyslových zónách obdrží?“
K tomu Vám Ministerstvo financí sděluje následující informace:
Pokud se týká zdanění firem v průmyslových zónách měst, daňové právo nerozlišuje,
zda firma působící v průmyslové zóně města má sídlo v České republice nebo
v zahraničí.
Konkrétně např. v oblasti daně z příjmů, jsou firmy působící v průmyslové zóně
města zdaňovány naprosto stejným způsobem, co se týče výše daně, způsobu
vybrání daně apod., ať mají či nemají sídlo na území České republiky. Způsob
stanovení základu daně a výše daňové povinnosti je dána zákonem č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).
V kontextu zahraničních společností, které mají vůči České republice pouze
tzv. omezenou daňovou povinnost, která se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů
na území České republiky (viz § 22 zákona o daních z příjmů), je však třeba vždy
přihlédnout, kromě výše uvedené problematiky zdroje příjmu, i k případně existující
smlouvě o zamezení dvojímu zdanění se státem, jehož je obchodní korporace
tzv. daňovým rezidentem. Přehled těchto smluv naleznete na internetových
stránkách Ministerstva financí
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-platnych-smluv.
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Daňové příjmy získávají obce na základě zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení daní. Tento zákon ve vztahu k obcím stanovuje jejich podíly na celostátním
hrubém výnosu daně z přidané hodnoty, daních z příjmů a dani z nemovitých věcí.
Zákon dále stanovuje metodiku, jakým způsobem jsou propočteny procentní podíly
pro jednotlivé obce, přičemž základem pro propočet jsou čtyři kritéria (počet obyvatel
a počet zaměstnanců v obci, katastrální výměra obce a počet dětí/žáků v MŠ/ZŠ).
Tyto procentní podíly pro jednotlivé obce jsou každoročně zveřejňovány ve vyhlášce
s účinností od 1. září daného roku. Aktuálně platná je vyhláška č. 219/2019 Sb.,
která je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2019/vyhlaska-c-219-2019sb-36077
Převody daňových příjmů obcím z titulu zákona č. 243/2000 Sb. realizuje finanční
správa, která na základě zákona o rozpočtovém určení daní převádí daňové příjmy
obcím minimálně jednou měsíčně podle § 6 uvedeného zákona. Převody se realizují
po jednotlivých daních zvlášť, obec má tedy přehled o výši daňového příjmu za
každou daň (§ 4 odst. 1 zákona č. 243/2000 Sb.).
Daně jsou celostátně vybrány a následně rozděleny mezi jednotlivé obce v České
republice. V rámci převodů se plátci daně, ať už dle názvu, IČ, místa, oboru apod.
nesledují.
Závěrem lze s ohledem na výše uvedeného konstatovat, že obce nemají a ani
nemohou mít informaci o tom, kolik peněz do jejich rozpočtu plyne od firem
v průmyslových zónách, neboť daně odvedené firmami z jedné průmyslové zóny jsou
rozděleny mezi všechny obce v České republice.
S pozdravem

Mgr. Miloš
Nagy
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