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Daňové změny
účinné od 2013

Rádi bychom Vás informovali o daňových změnách, které nás čekají od 1. ledna
2013. Rozsáhlé změny přinese vládní daňový balíček či technická novela zákona
o dani z přidané hodnoty. Změny se dotknou i oblasti odvodů a placení daní.

Vládní daňový balíček
Vládní daňový balíček obsahuje zejména následující změny:









Zvýšení DPH o 1 %, tj. na 15 % a 21 %.
Zavedení solidární daně ve výši 7 %.
Zrušení stropu pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění.
Omezení využití 30 % a 40 % výdajových paušálů pro OSVČ.
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.
Zvýšení daně z převodu nemovitosti z 3 % na 4 %.

Technická novela zákona o DPH
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Změny v pravidlech fakturace, náležitosti daňových dokladů, vystavení a
uchování dokladů, zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické
podobě.
Použití kurzu pro přepočet cizí měny.
Změny v určení okamžiku plátcovství.
Změny týkající se uplatňování DPH u nemovitostí.
Změny při určení místa plnění při dlouhodobém nájmu dopravního
prostředku osobě nepovinné k dani.
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.

Výše uvedené změny již byly podepsány Prezidentem a nic tak nebrání jejich
účinnosti od 1.1.2013.
Důchodová reforma
Podstatné změny od 1. ledna 2013 čekají i oblast sociálního pojištění, jedná se
především o následující:


Zavedení 2. pilíře – dobrovolná účast do 30.6.2013 pro všechny, pak jen
pro osoby mladší 35 let.
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Úprava 3. pilíře - zachována výše maximální výše odpočtu pro daňové
účely (12 000 Kč), odpočet se ale neuplatní u prvních 12 000 Kč
Jediná možnost komunikace s ČSSZ elektronicky - vyjednána výjimka
na první tři měsíce roku 2013; snaha, aby výjimka byla prodloužena pro
OSVČ.

Daňová správa v novém
Od 1.1.2013 dochází k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající
soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy,
které bude tvořit:

Generální finanční ředitelství,

Odvolací finanční ředitelství,

Čtrnáct finančních úřadů,

Specializovaný finanční úřad.
Placení daní od 1.1.2013
V důsledku reorganizace daňové správy budou od 1.1.2013 daně placeny čtrnácti
krajským finančním úřadům. Úplný tvar čísla bankovního účtu pro úhradu určité
daně příslušnému finančnímu úřadu se sestaví z předčíslí bankovního účtu, z
matrikové části a z kódu banky. Mění se pouze matriková část bankovního účtu.
Název krajského finančního úřadu od 1.1.
2013
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Matriková část (matrika)
bankovního účtu

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

77628031

Finanční úřad pro Středočeský kraj

77628111

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

77627231

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

77627311

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

77629341

Finanční úřad pro Ústecký kraj

77621411

Finanční úřad pro Liberecký kraj

77628461

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

77626511

Finanční úřad pro Pardubický kraj

77622561

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

67626681

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

77628621

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

47623811

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

77621761

Finanční úřad pro Zlínský kraj

47620661

Specializovaný finanční úřad

77620021

Na uvedené účty bude možné daň platit až od 1.1.2013, kdy budou účty v ČNB
otevřeny.
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