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Tax changes
including the VAT
rates were
approved again by
the Chamber of
Deputies

Yesterday on 19 December 2012 the Chamber of Deputies decided on the final
version of tax amendments, especially with the government's tax package
including changes of VAT rates and extensive technical amendment of VAT Act.
Government's tax package
The Government's tax package includes especially the following changes:
-

Introduction of „solidarity contribution“ for the employment and selfemployment income with the income exceeding 4 times the average
salary amounting to 7 %.

-

Cancelation of the cap for the payment of insurance premiums for public
health insurance.
Restrictions on using the 30 and 40 percent flat rate expenditure for selfemployed persons and rental income only when annual income does not
exceed CZK 2 million.
Abolition of the tax discounts for the husband/wife without their own
income and child tax benefits for self-employed persons and persons
with rental income applying any flat rate.
Limitations on the application of the basic allowance for working
pensioners.
Increase of the withholding tax to 35 % of the income from sources on
the territory of the Czech Republic of foreign tax residents (interests and
royalties).
Increase of real estate tax from 3 % to 4 %.
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-

Within the government's tax package were also agreed the widely discussed VAT
rates which will increase by 1%, i.e. to 15 % and 21 %.
Technical amendment of VAT Act
Approved technical amendment of VAT Act includes the following changes:
-

Changes in billing rules, tax documents requirements, issuance and
storage of VAT documents, equalization of documents in paper and
electronic form.

-

Changes in the definition of the seat of the taxable person, VAT
establishment of a supplier and recipient of supply.
Use of exchange rates for conversion of foreign currency.
Changes in the definition of taxpayers.

-

-

-

Changes in the VAT treatment of real estates (introducing an option for a
taxpayer to apply output VAT for the transfer of real estates even after
the statutory deadline and extension of the deadline from three to five
years).
Changes in determining the place of supply for long-term lease of means
of transport to non-taxable persons (place of supply determined by the
seat or place of residence of the recipient of the supply).
In combating the tax evasion the concept of so-called unreliable payer,
the obligation to notify the tax administrator of taxpayers' bank account
used for economic activity and the related extended liability of the
recipient of the supply for unpaid tax will be introduced.

Before above mentioned changes come into force, they have to be signed by the
president.
Should you have any questions regarding tax changes, please do not hesitate to
contact us.
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-

-

Changes covering administration of taxes (modification of taxable
period, extension of the mandatory data to be included in the evidence
for tax purposes).
Changes in application of domestic reverse charge on services
provided in connection with construction and assembly works.
Taxation of advance payments for persons not keeping accounting.
Changes in tax repairs for receivables from debtors in insolvency

Before above mentioned changes come into force, they have to be signed by
the president.
Should you have any questions regarding tax changes, please do not hesitate to
contact us.
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Včera 19.12.2012 Poslanecká sněmovna rozhodla o konečné podobě
novelizace daní, a to především vládním daňovým balíčkem včetně sazeb daně
z přidané hodnoty a rozsáhlou technickou novelou zákona o dani z přidané
hodnoty.
Vládní daňový balíček
Vládní daňový balíček obsahuje zejména následující změny:
Zavedení solidární daně pro zaměstnance a podnikatele s příjmem nad
4 násobek průměrné mzdy ve výši 7 %.
Zrušení stropu pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Omezení využití 30 % a 40 % výdajových paušálů pro OSVČ pouze na
celkový roční příjem nepřevyšující 2 mil. Kč.
Zrušení slevy na dani na manžela/manželku bez vlastních příjmů nebo
daňové zvýhodnění na děti u OSVČ a osob s příjmem z pronájmu
uplatňujících výdajové paušály.
Omezení možnosti uplatnění základní slevy pro pracující důchodce.
Zvýšení srážkové daně na 35 % u příjmů zahraničních daňových
rezidentů ze zdrojů na území ČR (např. úroky a licenční poplatky).
Zvýšení daně z převodu nemovitosti z 3 % na 4 %.
V rámci vládního daňového balíčku bylo také Poslaneckou sněmovnou
odsouhlaseno hojně diskutované zvýšení sazeb DPH o 1 %, tj. na 15 % a 21 %.
Technická novela zákona o DPH
Schválená technická novela zákona o dani z přidané hodnoty obsahuje
především následující změny:
Změny v pravidlech fakturace, náležitosti daňových dokladů, vystavení
a uchování dokladů, zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické
podobě.
Změny v definici sídla osoby povinné k dani, provozovny poskytovatele
a příjemce plnění.
Použití kurzu pro přepočet cizí měny.
Změny v určení okamžiku plátcovství.
Změny týkající se uplatňování DPH u nemovitostí (umožnění volby pro
plátce daně uplatnit DPH na výstupu při převodu nemovitosti i po
zákonem stanovené lhůtě a současně prodloužení lhůty ze tří na pět
let).
Změny při určení místa plnění při dlouhodobém nájmu dopravního
prostředku osobě nepovinné k dani.
-
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-

V rámci boje proti daňovým únikům zavedení institutu tzv.
nespolehlivého plátce, povinného oznámení bankovní účtů plátců daně
používaných pro ekonomickou činnost správci daně a s nimi spojené
rozšíření ručení příjemce plnění za neuhrazenou daň.

-

Změny u správy daně (úprava zdaňovacího období, rozšíření povinných
údajů evidence pro daňové účely).
Změny v uplatnění DPH u služeb poskytnutých v souvislosti
s montážními a stavebními pracemi.
Zdanění záloh u neúčtujících osob.
Změny v opravách výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenci.

-

Aby vstoupili výše uvedené změny v platnost musí být ještě podepsány
prezidentem.
Budete-li mít zájem o podrobnější informace týkající se daňových změn,
neváhejte nás prosím kontaktovat.
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