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Daňové změny
Novela zákona o DPH
V průběhu roku 2016 nabudou účinnosti zcela nové celní
předpisy. Bude se jednat o Celní kodex Unie a prováděcí
nařízení k celnímu kodexu. V souvislosti s tím dojde i ke
změně souvisejících zákonů, zejména pak zákona o DPH.
Mezi nejdůležitější připravované změny patří:
Jana Alfery
daňový poradce

Jana Kotíková
daňový poradce

Přenesení daňové povinnosti na tuzemské dodání
zboží
Pokud dojde k dodání zboží českému plátci v rámci České
republiky osobou neusazenou v tuzemsku, bude povinnost
odvést DPH dle českých předpisů přenesena na odběratele.
Osoba povinná k dani, která nemá sídlo v ČR, se tedy již při
dodání zboží v tuzemsku plátci nebude automaticky stávat
plátcem. Pokud však osoba povinná k dani, která nemá
sídlo v ČR, dodá zboží s místem plnění v tuzemsku osobě
nepovinné k dani nebo osobě povinné k dani, která není
plátcem, bude se i nadále stávat plátcem.

Další změny
Novelou bude zavedena nová definice šestiměsíční lhůty
pro opravu DPH u insolvenčních pohledávek, podle níž
bude možné provést opravu u pohledávek starších více než
šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.
Dodání zboží do českého svobodného pásma nebo svobodného skladu se nebude považovat za osvobozený vývoz
zboží. Vrácení zboží z českého svobodného pásma nebo
svobodného skladu nebude považováno za dovoz zboží.

Václavské nám. 40
110 00 Praha 1
www.alferypartner.com
Fax: +420 221 111 788
Tel.: +420 221 111 777
E-mail: info@alferypartner.com

Novela zákona o DPH dále přinese změnu místní příslušnosti osob registrovaných k české DPH, které u nás nejsou

usazeny, a to z Územního pracoviště pro Prahu 1 na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. Toto ustanovení
nabude účinnosti k prvnímu dni druhého kalendářního
měsíce následujícího po vyhlášení zákona.

Zvýšení slevy na druhé a třetí dítě
Od ledna 2016 měl stát daňově zvýhodnit rodiny s více
dětmi. Protože ale nedošlo ke schválení těchto změn včas,
zamýšlené změny jsou účinné až od 1. května 2016. Přesto
však budou platit zpětně od začátku letošního roku.
Pro rodiny s jedním dítětem se výše daňového zvýhodnění
nemění, částka u jednoho dítěte zůstane i nadále na
13.404 Kč ročně. U druhého dítěte stoupne částka daňového zvýhodnění od letošního ledna ze současných 15.804
korun na 17.004 korun ročně (tj. o 100 Kč měsíčně) a u
třetího a dalšího dítěte z 17.004 Kč na 20.604 Kč ročně (tj.
o 300 Kč měsíčně).
Poplatníci budou moci uplatnit slevy za celé letošní zdaňovací období, přestože změna nabyla účinnosti až v jeho
průběhu. Za měsíce před účinností legislativních změn
(leden až duben), kdy se bude daňové zvýhodnění uplatňovat postaru, pak vznikne nárok na daňovou vratku. Tu by
zaměstnanci obdrželi ve své výplatě po ročním zúčtování
daně prováděném zaměstnavatelem za celý rok 2016.
Podnikatelé si daňové zvýhodnění uplatní ve svém daňovém přiznání, které za rok 2016 podají v řádném termínu
do konce března 2017.
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Nový ČÚS č. 24

Alena Křížová
auditor

Jak jsme informovali v News č. 6/2015, nabyla dnem 1. 1.
2016 účinnosti rozsáhlá novela zákona o účetnictví. Vzhledem k tomu, že novela přinesla významné změny i do
struktury a obsahové náplně jednotlivých položek výkazů,
byl vydán Český účetní standard pro podnikatele č. 24,
jehož platnost je omezena pouze na rok 2016.

-

Byla zavedena nová kategorie Vyměnitelné dluhopisy, v důsledku čehož došlo k úpravám v oblasti krátkodobých i dlouhodobých závazků.

-

Řádek II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti, dříve
vykazovaný jako výnosová položka, bude vykazován
jako nákladová položka pod řádkem B.

Cílem tohoto nového standardu je stanovit základní postupy při sestavení účetní závěrky za účetní období započaté
v roce 2016 při převodu konečných zůstatků rozvahových
položek do počátečních zůstatků rozvahových položek
a vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty
(v druhovém i účelovém členění) pro zajištění srovnatelnosti výše těchto položek za běžné a minulé účetní období.

-

Řádek II.3. Aktivace, dříve vykazovaný jako výnosová
položka, bude vykazován jako nákladová položka pod
řádkem C.

ČÚS č. 24 obsahuje detailní převodové můstky pro jednotlivé položky výkazů s podrobnými vysvětlivkami. Rádi
bychom upozornili zejména na následující změny:
-

-

Václavské nám. 40
110 00 Praha 1
www.alferypartner.com
Fax: +420 221 111 788
Tel.: +420 221 111 777
E-mail: info@alferypartner.com

Řádek B.I.1 Zřizovací výdaje bude zrušen. Zřizovací
výdaje budou od roku 2016 vykazovány v řádku B.I.4.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.
Řádek B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek bude dle povahy pořizovaného majetku rozpuštěn do příslušných řádků dlouhodobého finančního
majetku.

-

V kategoriích Dlouhodobého finančního majetku
došlo k přesunům.

-

Větší změny byly provedeny v kategorii Krátkodobého finančního majetku.

Výše uvedený výčet není vyčerpávající.
V souvislosti se změnami ve výkazech bychom rádi upozornili i na změnu obsahového vymezení pojmu „aktiva celkem“. Znění zákona o účetnictví účinné do konce roku
2015 definovalo aktiva celkem jako úhrn brutto aktiv. Nové
znění zákona o účetnictví definuje aktiva celkem jako
aktiva netto.
Současně díky reklasifikaci změny stavu zásob a aktivace
z výnosů do nákladů se mění obsahová náplň pojmu „roční
úhrn čistého obratu“.
Díky těmto změnám dochází k posunu hranic pro povinný
audit. Účetní jednotky by proto měly uvedené parametry
přepočítat podle nového vymezení příslušných pojmů, aby
se ujistily, zda podléhají povinnému ověření účetní závěrky
auditorem, což může mít vliv i na lhůty pro plněné daňových povinností.

Praní špinavých peněz – připravované
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zpřísnění pravidel

Pavel Alfery-Hrdina
advokát

V polovině roku 2015 vstoupila v platnost tzv. Čtvrtá směrnice o AML (Směrnice 2015/849/EU o předcházení využívání
finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu), již jsou povinny jednotlivé členské státy transponovat do svého právního řádu nejpozději do 26. června 2017.
Směrnice přináší další zpřísnění pravidel při identifikaci
skutečného majitele i pro obchody v hotovosti.

Mezi další změny obsažené v návrhu novely patří snížení
limitu pro podnikatele jako povinné osoby z 15.000 na
10.000 EUR pro obchody v hotovosti, zařazení provozovatelů loterií a osob poskytujících služby spojené s virtuální
měnou (bitcoin) mezi povinné osoby či nová úprava procesu kontroly osob exponovaných i politicky, která je z velké
části ponechána v kompetenci členských států.

Návrh novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu (zákon o AML), kterým dojde k transpozici Čtvrté
směrnice o AML, upřesňuje osobu, která je pokládána za
skutečného majitele. Současně však návrh zásadním způsobem upravuje rejstříkový zákon (zákon č. 314/2013, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob). Do obchodního rejstříku se mají o skutečném majiteli zapisovat
osobní údaje (jméno a adresa, datum narození, státní příslušnost), přičemž tyto údaje budou zcela veřejné. Dále se
mají neveřejně zapisovat údaje o tom, z jakého titulu je
dotyčný považován za skutečného majitele. Celý opis včetně
těchto informací se bude na žádost poskytovat soudním
orgánům a dalším vyjmenovaným osobám.

Návrh zákona počítá s tím, že některá ustanovení nabudou
účinnosti k 1. 7. 2016. Účinnost ustanovení týkajících se
údajů zapisovaných do obchodního rejstříku by však měla
být posunuta až k 1. 1. 2017.
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Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný 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 akceptov ány. Použijete-li informace v tomto
materiálů obsažené, budete tak činit na vlastní riziko a odpovědnost. Informace z tohoto materiálu prosím neužívejte jako základ pro konkrétní rozhodnutí a využijte
vždy našich profesionálních služeb kvalifikovaných odborníků.

