News Flash
Leden, 2015

Změny v oblasti DPH

Rádi bychom Vás informovali, že velká technická novela DPH byla schválena
a publikována ve Sbírce zákonů dne 31.12.2014 (zákon č. 360/2014 Sb.).
Došlo však k určitým věcným změnám a zároveň posunu účinnosti některých
ustanovení. Níže uvádíme nejdůležitější z nich včetně jejich účinnosti.
Zároveň upozorňujeme na nový formulář přiznání k dani z přidané hodnoty
(vzor č. 19), který mají plátci daně povinnost používat počínaje zdaňovacím
obdobím leden, resp. 1.čtvrtletí 2015. Dle informace Generálního finančního
ředitelství mají být plnění náležející do první (15%) i druhé (10%) snížené
sazby daně vykazována společně do stejných řádků přiznání.

Režim přenesení
daňové povinnosti

Rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u tuzemských
zdanitelných plnění poskytovaných plátci daně v tuzemsku. Režim přenesení
daňové povinnosti na příjemce plnění budou plátci nově uplatňovat u
vybraného zboží, které je uvedeno v nové příloze č. 6 zákona o dani z přidané
hodnoty a zároveň je specifikováno prostřednictvím kódů celní nomenklatury
ve Vládním nařízení č. 361/2014 Sb. Vybranými skupinami zboží jsou:


povolenky na emise skleníkových plynů bez hodnotového limitu
s účinností od 1.1.2015;



mobilní telefony, přenosná zařízení pro automatické zpracování dat
(tablety, laptopy), videoherní konzole, integrované obvody, některé
obiloviny a technické plodiny, některé kovy včetně drahých kovů;
Režim přenesení daňové povinnosti se u výše uvedených položek
použije pouze v případě, že celková částka základu daně překročí
100 000 Kč. Zde je účinnost posunuta na 1.4.2015.



cukrová řepa s účinností od 1.9.2015.

Obrat

Pro rok 2015 zůstává v platnosti limit obratu pro povinnou registraci k DPH ve
výši 1 mil. Kč.

Změna ve výpočtu
podlahové plochy u
tzv.“sociálních“ bytů“

S účinností do 1.1. 2015 se mění výpočet podlahové plochy bytů pro sociální
bydlení.
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Převod nemovitých věcí

Na 1.1.2016 byla odsunuta účinnost změn v uplatnění daně a osvobození od
daně u převodu nemovitých věcí.

Kontrolní hlášení

S účinností od 1.1.2016 budou plátci povinni podávat společně s daňovým
přiznáním k DPH rovněž tzv. kontrolní hlášení. Konkrétní podoba hlášení
zatím není známa.
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Vezměte prosím na vědomí, že současné vydání newsletteru bylo připraveno
pro obecnou orientaci v dané problematice a nenahrazuje vlastní odborné
poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z důvodu průběžných
změn v legislativní oblasti mohou být některé informace po zveřejnění v
newsletteru 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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