Sdělení sekretariátu likvidátora
Harvardského průmyslového holdingu, a.s. – v likvidaci
Správce daně, Finanční úřad pro Hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 4,
Budějovická 409/1, 140 00 provedl u HPH daňovou kontrolu za zdaňovací období 2 čtvrtletí
2015 „ve věcí ověření oprávněnosti nároku na odpočet daně podle § 72 a násl. Zákona o dani
z přidané hodnoty za vymezené zdaňovací období a dále zda byly splněny podmínky pro
postup při oprav daně dle ust. § 42 a násl. Zákona o dani z přidané hodnoty s tím, že daňová
kontrola byla zahájena dne 10. 9. 2015“.
V rámci daňové kontroly správce daně hodnotil důkazní prostředky předložené daňovým
subjektem při ústním jednání, resp. doručené správci daně v návaznosti na toto jednání a
získané vyhledávací činností správce daně.
Ve zprávě o daňové kontrole ze dne 15. 12. 2015 č.j. 7383703/15/2004-60564-110273
správce daně konstatoval, že „důkazní prostředky hodnotil podle své úvahy, a to každý důkaz
jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti, přitom přihlížel ke všemu, co
v daňovém řízení vyšlo najevo. Zajištěnými důkazními prostředky:
 Evidencí pro daňové účely bylo prokázáno, že daňový subjekt splnil povinnost
uvedenou v ustanovení § 100 zákona o dani z přidané hodnoty.
 Přijaté doklady mají náležitosti daňového dokladu uvedeného v § 29 zákona o dani
z přidané hodnoty, a formálně plní podmínku pro oprávněný postup při uplatnění
nároku na odpočet daně ust. § 72 a § 73 zákona o dani z přidané hodnoty.
 Opravné daňové doklady byly vystaveny ke dni 10.4. a 21.4.2015, nebyly tak vystaveny
v souladu s ust. §42 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty do 15 dnů od dne zjištění
skutečností, tj. do 15 dnů od 11. 1. 2015. Opravné daňové doklady byly vystaveny
v souladu s ust. § 42 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty“.
V závěru své zprávy pak správce daně mimo jiné konstatuje že:
 Správce daně má za prokázané, že daňový subjekt ve zdaňovacím období vypořádal
nájemní vztahy v nemovité věci pronajímané v předchozích zd. obdobích. Přijatá
zdanitelná plnění se vztahovala převážně k právním službám, které ale daňový subjekt
dále neposkytuje, a ani je nevyužívá při pronájmu dalších nemovitých věcí v jeho
vlastnictví v k.ú. Teplice.
 V souladu s výše uvedeným tak správce daně uznává nárok na odpočet daně
z daňových dokladů zahrnutých v evidenci pro daňové účely za zd. období 2 čtvrtletí
2015, vyhledávací činností správce daně bylo prokázáno, že přijatá plnění byla
použita v ekonomické činnosti daňového subjektu v souladu s ust. § 72 a násl.
zákona o dani z přidané hodnoty, reps. v přímé souvislosti s likvidací obchodní
korporace.
 Správce daně stanoví údaje uvedené v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty za
zdaňovací období 2. čtvrtletí 2015 v souladu s podaným daňovým přiznáním
s výslednou povinností – vrací HPH nadměrný odpočet ve výši 259.908,-Kč.
Důkaz: Zpráva o daňové kontrole ze dne 15. 12. 2015 č.j. 7383703/15/2004-60564-110273

