News č. 1/2013
Změny v zákoně o DPH od roku 2013
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Od 1.1.2013 vstoupila v platnost novela zákona o DPH, která přináší řadu změn. Dovolujeme
si Vám předložit výběr některých informací s nejvýznamnějším dopadem do běžného
daňového života.

Sazby daně
Platné sazby daně jsou 15% a 21%.

Výpočet základu daně a výše daně
Nově je deﬁnován postup výpočtu při vyúčtování případů, kdy vznikla povinnost přiznat daň
ze záloh před uskutečněním zdanitelného plnění, a zásady pro použití sazby daně při
vyúčtování, pokud došlo mezi oběma událostmi ke změně sazby.
Základ daně při vyúčtování se vypočte jako rozdíl celkového základu daně a souhrnu základů
daně ze záloh. Již není umožněno použít pro účely výpočtu rozdíl celkových úplat včetně
daně.
Uplatnění sazby daně pro vyúčtování se liší podle toho, zda je výsledkem vyúčtování
přeplatek nebo nedoplatek. Pokud je výsledek kladný (doplatek), uplatní se sazba daně
platná k DUZP. Pokud je výsledek záporný (přeplatek), uplatní se sazba daně, která byla
uplatněna při přiznání daně z přijaté zálohy.
Odlišně je popsán postup vyúčtování pro situace, kdy bylo zaplaceno několik záloh s různými
sazbami daně.

Rozšíření zveřejňovaných informací a ručení příjemce zdanitelného plnění
Nově budou zveřejňovány bankovní účty plátců DPH a údaj, zda se jedná o nespolehlivého
plátce.
Údaj o nespolehlivém plátci již je zveřejněn v systému ARES v prozatimním stavu, první
závazné změny nastanou zřejmě v průběhu února. Bankovní účty budou zveřejněny stejným
způsobem od 1.4.2013. Účet určený ke zveřejnění je takto označen samotným plátcem v
rámci registrace na registračním formuláři. U stávajících plátců budou zveřejněny
automaticky všechny bankovní účty, které u nich správce daně eviduje, pokud plátce do
konce února svému správci neoznámí jinak.
Jako nespolehlivého plátce označí správce daně toho, kdo závažným způsobem poruší své
povinnosti vztahující se ke správě daně.
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Oba tyto údaje mají významný dopad na rozšíření ručení příjemce zdanitelného plnění za
nezaplacenou daň z tohoto plnění. Příjemce nově ručí za nezaplacenou daň i v případech,
pokud úplata za plnění byla poskytnuta na jiný bankovní účet než zveřejněný shora
uvedeným způsobem nebo pokud v okamžiku uskutečnění plnění byla o dodavateli
zveřejněna informace, že je nespolehlivým plátcem.

Daňové doklady
Jsou zavedeny přesné formulace jako náležitost daňového dokladu:
- „vystaveno zákazníkem“, je-li k vystavení dokladu zmocněn příjemce plnění
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- „daň odvede zákazník“, je-li příjemce osobou povinnou přiznat daň.
Elektronické doklady jsou postaveny na roveň dokladům v papírové formě, zákon obecně
deﬁnuje vlastnosti daňových dokladů jako věrohodnost původu a neporušenost obsahu a
způsob, jakým je lze zajistit. Pro oba druhy dokladů nadále platí povinnost uchovávat je v
tuzemsku, nebo předem oznámit správci daně místo uchovávání mimo tuzemsko.

Evidence pro účely DPH
V evidenci přijatých daňových dokladů (kromě dokladů zjednodušených) byla zavedena
povinnost evidovat také DIČ dodavatele.
Pro evidenci pořízení zboží z jiných členských států platí povinnost evidovat hodnotu
pořízeného zboží v členění na jednotlivé členské státy.

Zdanění nemovitostí
Lhůta pro osvobození převodu nemovitostí je prodloužena ze 3 na 5 let od kolaudace nebo
započetí užívání stavby. Prodloužená lhůta platí pro nemovitosti nabyté od roku 2013.
Významnou změnou je, že se plátce při prodeji může rozhodnout, že i po uplynutí této lhůty
prodej nemovitosti zdaní. Tuto volbu je možno uplatnit i pro nemovitosti nabyté před rokem
2013.

Změny v registracích k DPH a správě daně
Zdaňovací období se zavádí jednotně jako měsíční, pro plátce s ročním obratem do 10 mil. Kč
je možnost si při splnění ostatních kriterií zvolit období čtvrtletní.
Především pro osoby, které nemají sídlo v České republice, byly zpřesněny deﬁnice, kdy se
tyto osoby povinně stávají plátcem.
Byla zavedena zvláštní forma registrace pro identiﬁkované osoby – tj. osoby, které v
tuzemsku nadále vystupují jako neplátci, ale mají povinnost se registrovat z důvodu
poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě nebo přijetí plnění s místem plnění
v tuzemsku od osoby v tuzemsku neusazené.

Nové deﬁnice pojmů pro účely DPH
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Nová deﬁnice sídla, která se vztahuje na fyzické i právnické osoby, určuje sídlo jako místo
vedení, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení, popřípadě místo, kde se
schází vedení.

Změna s odkladem účinnosti od 1.1.2014
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Veškerá daňová přiznání, hlášení, jejich přílohy, přihlášky k registraci a jejich změny budou
podávány výhradně elektronicky. Této povinnosti budou zproštěny pouze fyzické osoby s
ročním obratem do 6 mil. Kč.
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Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný informativní charakter a nejsou komplexním vyčerpáním zmíněných témat. Jejich účelem je pouze
upozornit na nejzávažnější body novelizací a změn. Jakékoliv nároky na odškodnění za kroky podniknuté na základě těchto informací nebudou akceptovány.
Použijete-li informace v tomto materiálu obsažené, budete tak činit pouze na vlastní riziko a odpovědnost.
Informace z tohoto materiálu prosím neužívejte jako základ pro konkrétní rozhodnutí a využijte vždy našich profesionálních služeb kvaliﬁkovaných
odborníků.

