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Předvánoční update
aktuálního stavu
daňových změn

Daňové změny plánované pro rok 2015 jsou upravovány prostřednictvím čtyř
různých novel daňových zákonů. Tři z těchto zákonů již vyšly ve Sbírce
zákonů a účinnost upravovaných změn je jistá. Nejistá zůstává situace u tzv.
„velké technické novely“ DPH, kterou Senát ČR vrátil s pozměňovacími
návrhy do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Níže přinášíme informaci o aktuálním legislativním stavu technické novely
DPH a výběr daňových změn, které se Vaší společnosti dotknou
bezprostředně ihned od 1.1.2015. Výčet ostatních daňových změn účinných
od 2015 můžete nalézt v našem předchozím daňovém alertu.

Současný legislativní
stav

Poslední novelou, která měla být účinná od 1.1.2015 a ještě nebyla vyhlášena
ve Sbírce zákonů je velká technická novela DPH. Tato novela obsahuje
zejména změny v oblasti zdaňování nemovitostí a rozšíření aplikovatelnosti
tzv. lokálního režimu přenesení daňové povinnosti.
V současné chvíli je nejisté, zda bude legislativní proces u této novely
dokončen včas, aby byla účinnost od 2015 zachována. Novelu dne
10.12.2014 vrátil Senát ČR k projednání Poslanecké sněmovně Parlamentu
ČR s pozměňovacími návrhy. Poslanecká sněmovna by měla o novele jednat
na schůzi naplánované na 22.12.2014. Dále bude záležet, jak se poslanci
postaví k navrženému pozměňovacímu návrhu (dle současných indicií by měl
být schválen) a na postoji Prezidenta ČR při podpisu novely. O dalším vývoji
Vás budeme informovat.

Daňové změny
s bezprostředním
dopadem na společnosti
od 1.1.2015

Dále bychom Vás chtěli upozornit na vybrané daňové změny, které se mohou
dotknout Vašeho podnikání již od prvního dne nového roku:

 Zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10% na léky, kojeneckou






výživu, tištěné knihy, a další. Změna stanovení místa plnění u služeb
poskytovaných konečnému spotřebiteli z EU (neplátci DPH) v případě
elektronických služeb (např. prezentace na webu, stahování aplikací,
elektronické knížky, apod.),
telekomunikačních služeb, televizního
vysílání.
Rozšíření lokálního režimu přenesení daňové povinnosti v případě
transakcí s obilovinami, drahými kovy, tablety, mobily, apod. (Pozn.: Dle
současných vyjádření Ministerstva Financí ČR může dojít k odkladu
účinnosti tohoto ustanovení na 1.4.2015).
Povinnost zdanění nepeněžního příjmu překračujícího 100tis. Kč
u přijatých bezúročných zápůjček – bez ohledu na skutečnost, zda se
jedná o zápůjčky od spojených či nespojených osob.
Nová pravidla v oblasti daňové uznatelnosti přefakturovávaných
nedaňovaných nákladů (§ 24/2/zc ZDP).

Pokud by se Vaší společnosti některá z výše uvedených změn mohla týkat,
rádi Vám nabídneme naši asistenci.
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Vezměte, prosím, na vědomí, že současné vydání Tax & Fiscal Alert 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 Tax & Fiscal Alert 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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