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INFORMACE PRO KLIENTY1
 

 

červen 2012 
 
 
 
Vážení klienti! 
 
Dovolujeme si Vás tímto dopisem upozornit na zajímavý výrok Nejvyššího správního soudu 
o daňové uznatelnosti nerealizovaných kursových rozdílů. 
 
Oproti právní úpravě v Německu a Rakousku byly  v ČR posuzovány  nerealizované 
kursové zisky,  jako daňově účinné.   
V praxi to znamenalo, že u nerealizovaných kursových zisků došlo k  zdanění fiktivního 
příjmu. 
 
Nyní se Nejvyšší správní soud  zabýval tímto tématem poprvé. V rozhodnutí z 19. 04. 2012  
č. 5 Afs 45/2011 - 94  stanovil 5. senát Nejvyššího správního soudu, že nerealizované kursové 
rozdíly se daňově nezohledňují. 
 
Tento judikát  vede k velké nejistotě mezi odbornou veřejností  a k diskusím o dalším využití 
v praxi.  
Při jednání koordinačního výboru Komory daňových poradců s Generálním finančním 
ředitelstvím bylo dne  6. 6. 2012 zveřejněno stanovisko daňové správy, ve kterém bylo 
sděleno, že ze strany daňové správy bude i  nadále praktikován současný postup. Jako 
odůvodnění uvádí  Generální finanční ředitelství skutečnost, že se jedná o rozhodnutí 
v konkrétní kauze  a vzhledem k její  jedinečnosti nemá charakter  ustálené judikatury  
Nejvyššího správního soudu. 
 
V praxi to znamená, že každý  další nový případ bude muset projít celým instančním 
řízením, pokud   by v něm  mělo být využito  výsledku tohoto judikátu. 
Při této příležitosti je třeba poukázat na skutečnost, že  dosavadní výklad daňové  správy  
byl např. u závazků v eurové měně  při  sílícím kursu koruny nevýhodný, při oslabujícím  
kursu koruny však mohly být odpovídající daňové  náklady uplatněny. V každém případě 
musí být pečlivě zkontrolováno, jaké důsledky vzniknou při aplikaci judikátu a při aplikaci 
stávající praxe. 
 
 
                                                           
1 Předkládaný materiál o legislativních změnách má informativní charakter a nenahrazuje v žádném případě 
odbornou konzultaci. Při řešení konkrétních případů se neváhejte obrátit na naši kancelář. 
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Pokud v této daňové problematice dojde k novému vývoji, budeme Vás samozřejmě ihned 
informovat. 
 
 
Váš AUDITOR tým 
 


