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Novinky v oblasti
DPH

Přinášíme Vám souhrn nejdůležitějších změn v oblasti daně z přidané
hodnoty, jejichž účinnost je v převážné většině navrhována od 1.1.2015.

Druhá snížená
sazba daně 10%

Prezident dne 7.11.2014 podepsal novelu zákona o dani z přidané hodnoty
(senátní tisk č. 345), která s účinností od 1.1.2015 zavádí druhou sníženou
sazbu daně z přidané hodnoty 10%. Tato sazba se bude vztahovat na
nenahraditelnou dětskou výživu, léky, očkovací látky, radiofarmaka, kontrastní
prostředky, tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti (mimo zboží, kde reklama
přesahuje 50%) dle přesné specifikace v příloze č. 3a novelizovaného
zákona.
Současná snížená sazba daně 15% dále platí až na výše uvedenou
změnu.

Změna místa plnění
určitých služeb
poskytovaných
konečnému
spotřebiteli (B2C)

S účinností od 1.ledna 2015 dochází ke změně ve stanovení místa plnění
elektronických služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a
televizního vysílání, které jsou poskytovány koncovým zákazníkům (osobám
nepovinným k dani) usazeným v EU. Za elektronické služby jsou považovány
například prezentace na elektronické síti, stahování nebo online přístup
k aplikacím, počítačovým hrám, hudbě, filmům atd., poskytování
elektronických knížek, antivirových programů, online aukce apod. Místo plnění
těchto služeb bude stanoveno dle sídla příjemce plnění. Od 1. ledna 2015
budou tudíž veškeré výše uvedené služby určené konečnému zákazníkovi
zdaněny ve státě příjemce služby.
Pro usnadnění administrativní náročnosti je zaveden v této souvislosti
speciální režim pro správu daně tzv. „mini one stop shop“. Tento speciální
režim umožňuje poskytovatelům výše uvedených služeb podávat daňová
přiznání a hradit daň vzniklou v jednotlivých členských státech prostřednictvím
elektronického portálu pouze v jednom členském stádě, kde se k tomuto
režimu registrují (poskytovatelé z EU v zemi svého sídla a poskytovatelé se
sídlem mimo EU v kterémkoli státě EU). Registrovat se je možné od
1.10.2014. Tato změna je upravena zákonem č. 196/2014 Sb.

Dochází k zpřísnění
podmínek, za nichž
se plátce stává tzv.
nespolehlivým
plátcem

Generální finanční ředitelství publikovalo informaci, na jejímž základě dochází
s účinností od 1.10. 2014 a v některých případech od 1.1.2015 k zpřísnění
kritérií, za kterých se plátce stává nespolehlivým plátcem.
Od 1.10. 2014 se jedná např. o situaci, kdy plátce má po dobu nejméně tří
kalendářních měsíců nedoplatek na DPH v minimální výši 500 tis. Kč (přičemž
do 1.10.2014 byl tento limit 10 mil. Kč). Titulem pro označení za
nespolehlivého plátce je např. i situace, kdy plátce nepodá opakovaně včas
daňové přiznání, hlášení či zvláštní evidenci bez řádného vysvětlení (alespoň
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dvakrát v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců).
S platností od 1.1.2015 bude moci za nespolehlivého plátce být označen i
plátce, který při registraci k DPH uvede nepravdivý údaj o svém sídle (je
namířeno proti společnostem s tzv. virtuálním sídlem či home office
společnosti).
Zpřísňujících podmínek je celá řada a dá se tudíž očekávat zvýšení počtu
nespolehlivých plátců.
Pokud je váš obchodní partner (dodavatel) označen k datu uskutečnění
zdanitelného plnění jako nespolehlivý plátce, dostáváte se jako pořizovatel
plnění automaticky do pozice ručitele za dodavatelem neodvedenou daň.
Tomu se dá předejít využitím možnosti uhradit daň přímo finančnímu úřadu
dodavatele. Doporučujeme sledovat status vašich dodavatelů prostřednictvím
této webové stránky.

Velká technická novela
DPH

V průběhu listopadu je projednávána v poslanecké sněmovně tzv. velká
technická novela DPH (sněmovní tisk 291), jejíž účinnost je až na výjimky
plánována na 1.1. 2015.
Mezi nejvýznamnější navrhované změny s účinností od 1.1.2015 patří:

změny v uplatnění osvobození v případě převodu nemovitých věcí

rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
u tuzemských zdanitelných plnění dodávaných plátci daně (tento
režim by měl být aplikován např. při dodání mobilních
telefonů,tabletů, laptopů, herních konzolí, integrovaných obvodů)
pokud základ daně na daňovém dokladu převýší hodnotu 100 tis. Kč.
Dále pak bez hodnotového limitu u dodání určitých obilovin,
technických plodin, surových a polozpracovaných kovů, včetně
některých drahých kovů a povolenek na emise skleníkových plynů

režim přenesení daňové povinnosti by měl být nově uplatněn také při
převodu vybrané nemovité věci, jejíž převod je dle zákona možno
osvobodit, ale plátce daně se rozhodne převod zatížit daní.
S účinností od 1.1.2016 by měla být zavedena povinnost podávat společně
s daňovým přiznáním také tzv. kontrolní hlášení, které by obsahoval tuzemská
uskutečněná či přijatá zdanitelná plnění. V rámci hlášení by měli plátci uvádět
detailní informace o přijatých či poskytnutých plněních v tuzemsku (včetně
těch v režimu přenesení daňové povinnosti) podle jednotlivých daňových
dokladů. Konkrétní podoba hlášení zatím není známa.
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Vezměte, prosím, na vědomí, že současné vydání „News Flash“ bylo
připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice, ale nenahrazuje
vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci.
Z důvodu průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé
informace po zveřejnění v „News Flash“ předmětem dalšího vývoje
a změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost,
a nezodpovídá tedy ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná
změnou stávající legislativy.
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