Factoring

eské spo itelny informuje klienty o da ové reform

Dopady da ové reformy a zm ny v oblasti úrokových náklad firem
Da ová reforma, která nabývá ú innosti k 1.1.2008, p ináší zm ny v oblasti úrokových a dalších
náklad spojených s financováním podnik z cizích zdroj .
K výrazné zm n dochází v zákon o dani z p íjm § 25, odst.1 písm. w) týkající se tzv. pravidel nízké
kapitalizace (vztahuje se pouze na právnické osoby). Od 1.1.2008 budou úroky v etn všech dopl kových
poplatk z p ijatých úv r (tzn. veškeré finan ní náklady), které jsou v celkové sum vyšší o 4 procentní
body nad „jednotnou úrokovou míru“, da ov neuznatelným nákladem. Jednotná úroková míra je
definována jako pr m rná 12ti m sí ní mezibankovní sazba relevantní pro danou m nu (pro eskou m nu
sazba PRIBOR).
Úroky (v etn všech souvisejících poplatk ) z stanou da ov uznatelným nákladem, pokud výše úhrnu
p ijatých úv r spl uje podmínku:
•

od osob nespojených - maximáln šestinásobek výše vlastního kapitálu p íjemce úv ru (od 1.1.2009

ty násobek)
•

od osob spojených - maximáln dvojnásobek výše vlastního kapitálu dlužníka

Poznámka: neuplat uje se na finan ní výdaje, které v úhrnu za zda ovací období nep evýší 1 mil. K ,
pokud v itelem nebo osobou, která úv r nebo p j ku zajiš uje, není osoba spojená

Tyto podmínky se budou vztahovat na smlouvy podepsané od 1.1.2008 i na dodatky uzav ené od téhož
data ke smlouvám uzav eným p ed ú inností da ové reformy. Od 1.1.2010 se však podmínky dle
uvedeného ustanovení budou vztahovat na veškeré smlouvy (tzn. i na staré smlouvy, které nebyly
dodatkovány).

Návrhy ešení
Zm ny ohledn da ové uznatelnosti náklad financování z cizích zdroj se dle posledních
právních rozbor netýkají klasického factoringového p edfinancování postoupených pohledávek,
což pro firmy znamená možnost více využívat této alternativní formy financování provozních
pot eb podniku.

Materiál pro ve ejnost

eska spo itelna, odbor Firemní komunikace
Olbrachtova 1929, Praha 4

Jiná situace od za átku roku 2008 však nastane u klient , kte í využívají dopl kové produkty Factoringu
eské spo itelny; p edevším „Financování nákupu zásob“ i „P ímé odb ratelské financování“. Na
smlouvy a dodatky u t chto produkt , uzav ených po 1.1.2008, se již budou vztahovat zákonné podmínky
dle § 25, odst.1 písm. w) zákona o dani z p íjm . Proto Factoring

eské spo itelny navrhuje takovým

klient m dohodnout se spole ností na úprav podmínek smluv do konce roku 2007 tak, aby mohli tyto
produkty využívat b hem p echodného období do konce roku 2009 bez aplikace podmínek stanovených
novelou zákona.

Klient m využívajícím klasické factoringové služby, ale i ostatním subjekt m, u nichž výše p ijatých úv r
šestinásobn resp. dvojnásobn p evyšuje resp. p evýší výši vlastního kapitálu, se nabízí možnost
mnohem významn ji využít factoringového financování, nebo se na náklady s tím související nebudou
vztahovat nov zavedené podmínky pravidel nízké kapitalizace.

P íklad
Klient s.r.o. s vlastním kapitálem 200 tis. K

erpá úv ry v celkové výši 1,5 mil. K (500 tis. K provozní

úv r, 1 mil. K investi ní úv r), dále využívá p j ku od mate ské spole nosti 500 tis. K .

2007

Od 1.1.2008

Od 1.1.2010

Všechny úroky a ostatní

V p ípad jakékoliv nové smlouvy

Ze všech smluv (i starých

náklady s cizími zdroji jsou

o úv ru i dodatku stávajících

nedodatkovaných uzav ených p ed

da ov UZNATELNÉ.

smluv bude ást veškerých

1.1.2008) bude významná ást

náklad na poskytnuté cizí zdroje

veškerých náklad spojených s cizími

da ov NEUZNATELNÁ

zdroji da ov NEUZNATELNÁ

- celková výše úv r je více než

- celková výše úv r je více než 4x

6x vyšší než VK

vyšší než VK (zp ísn ní od 1.1.2009)

- p j ka od osoby spojené je

- p j ka od osoby spojené je více

více než 2x vyšší než VK

než 2x vyšší než VK

Poznámka: každý úv r je posuzován zvláš (zejména s ohledem na základní úrokové sazby r zných m n)

ešení

eská spo itelna je bankou první volby pro všechny skupiny klient :
díky prvot ídním výkon m našich zam stnanc poskytujeme špi kové poradenství, podporu a služby našim klient m;
díky špi kovému poradenství, podpo e a službám našim klient m zajiš ujeme nadpr m rné výnosy našim akcioná m;
díky nadpr m rným výnos m našim akcioná m vytvá íme podn tné a hodnotné pracovní podmínky pro naše zam stnance;
díky nadpr m rným výnos m našim akcioná m pomáháme v rozvoji spole nosti, v níž p sobíme.

Provozní úv r a ást p j ky lze nahradit factoringovým financováním, nap . na bezregresní bázi.
•

Podnik má možnost uplatnit da ov uznatelné náklady za podstatn vyšší objem financí, než
v p ípad úv ru.

•

Factoring nenavyšuje cizí zdroje podniku, neroste zadluženost.

•

Firma se nemusí starat o své pohledávky; správu a inkaso eší Factoring eské spo itelny.

•

Pohledávky m že mít pojišt ny.

Snížením úv rového rámce a výše p j ky Klient s.r.o. od roku 2008 spl uje podmínky da ové znatelnosti
úrokových a dalších náklad spojených s financováním z cizích zdroj v plné výši. Pro up es ující
informace týkající se výše zmín ných zm n se m že klient obrátit na da ové poradce i auditory nebo
kontaktovat obchodního reprezentanta Factoringu

eské spo itelny.

eská spo itelna je bankou první volby pro všechny skupiny klient :
díky prvot ídním výkon m našich zam stnanc poskytujeme špi kové poradenství, podporu a služby našim klient m;
díky špi kovému poradenství, podpo e a službám našim klient m zajiš ujeme nadpr m rné výnosy našim akcioná m;
díky nadpr m rným výnos m našim akcioná m vytvá íme podn tné a hodnotné pracovní podmínky pro naše zam stnance;
díky nadpr m rným výnos m našim akcioná m pomáháme v rozvoji spole nosti, v níž p sobíme.

