
News č. 10/2013

Schválení zákonných opatření Senátu o změně daňových zákonů

Elektronická podání přiznání k DPH od roku 2014

Ručení za neuhrazenou DPH ve specifických případech

Nově zvolená Poslanecká sněmovna schválila na své první schůzi zákonná opatření Senátu č.

340/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb., která od 1. ledna 2014 významně novelizují zákon o daních z příjmů i

další daňové zákony a přináší rovněž úplně nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.

Dovolujeme si Vás odkázat na naše News č. 8/2013, ve kterých jsme Vás informovali o

nejdůležitějších změnách, které zákonná opatření Senátu přináší.

Od 1. ledna 2014 je účinné ustanovení zákona o DPH, které předepisuje plátcům elektronickou formu

podávání daňových přiznání, hlášení a jejich příloh. Této povinnosti jsou zproštěny fyzické osoby s

obratem do 6 mil. Kč. Pro všechny osoby nadále platí povinná elektronická forma, pokud jde o

souhrnná hlášení a výpis z evidence pro daňové účely při přenesení daňové povinnosti.

Podle novelizovaného znění daňového řádu lze od roku 2014 kromě dosavadních způsobů

elektronického podání (tj. datovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem nebo odesláním

prostřednictví datové schránky) doručovat nově také datovou zprávou s ověřenou identitou

podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Nejde o podání datovou schránkou, ale o nový způsob podání, který je v současné době v přípravě, a

měl by umožnit širší využití elektronických formulářů z daňového portálu. Příslušná datová zpráva

nebude muset být opatřena uznávaným elektronickým podpisem, ale dojde k ověření identity

podatele prostřednictvím přístupových údajů k jeho datové schránce.

Správce daně podle daňového řádu zveřejní, jaká podání lze tímto novým způsobem učinit.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zveřejnilo informaci upřesňující, za jakých podmínek dojde, resp.

nedojde k ručení za nezaplacenou daň při platbě na jiný než účet zveřejněný v registru DPH u

specifických případů, zejména faktoringu, nepřímých plateb a plateb v rámci insolvenčního řízení.

V případě faktoringu nehradí příjemce zdanitelného plnění svůj závazek na účet poskytovatele

zdanitelného plnění, nýbrž obvykle na účet třetího subjektu – faktoringové společnosti. Dojde tedy k

úhradě přes třetí osobu, což má v souladu s doslovným zněním zákona o DPH za následek riziko ručení

za neuhrazenou DPH.

GFŘ ve své informaci však stanovuje, že pokud příjemce plnění doloží tzv. „transakční stopu“ platby

od příjemce plnění přes faktoringovou společnost a dále pak na zveřejněný účet poskytovatele

zdanitelného plnění, a to včetně jasného důvodu toku peněz, nenastane výše uvedené ručení za DPH.

Podobně jako na faktoring je nahlíženo také na postupování pohledávek a jejich správu třetím

subjektem. Obdobným způsobem je možno posuzovat i platby prostřednictvím notářských a

advokátních úschov či platby na vázaný účet, případně akreditiv. Ve všech případech je potřeba

doložit smluvní ujednání mezi obchodními partnery a celou transakční stopu dotčené platby.
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V případě exekučního a insolvenčního řízení se dle informace GFŘ příjemce nedostává do pozice

ručitele na neuhrazenou DPH, pokud byly splněny zákonem předepsané postupy a finanční

prostředky byly v souladu se zákonem uhrazeny na účet exekutora či insolvenčního správce.

V případě zájmu o bližší informace nás prosím neváhejte kontaktovat.
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