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Víte o aktuálních změnách DPH  

v roce 2017? 
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Novinky v oblasti DPH pro rok 2017 

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, která měla být účinná již od 1. 1. 2017, prošla teprve 13. ledna 

2017 třetím čtením Poslanecké sněmovny. Návrh ještě musí schválit Senát (schůze je naplánována na  

8. 3. 2017) a podepsat prezident, lze však očekávat nabytí účinnosti od 1. dubna 2017. Níže tak 

přinášíme výběr hlavních změn, kterým doporučujeme v roce 2017 věnovat pozornost.  

Změny s navrhovanou účinností  

od 1. 4. 2017 

 Dlouhodobý majetek, který je předmětem 
finančního leasingu, se bude považovat za 
majetek uživatele a bude podléhat stejným 
pravidlům jako majetek pořizovaný 
standardně. 

 Povinnost přiznat daň z přijatých záloh 
vznikne pouze v případě, jsou-li současně 
známy předmětné zboží nebo služba, 
sazba daně a místo plnění. 

 Nárok na odpočet daně v krácené výši 
bude moci plátce za určitých podmínek 
uplatnit v řádném daňovém přiznání i za 
období spadající do jiného kalendářního 
roku. 

 Plnění poskytovaná na dlouhodobé bázi 
budou považována za uskutečněná 
nejpozději posledním dnem každého 
kalendářního roku následujícího po 
kalendářním roce, ve kterém bylo 
poskytování tohoto plnění započato.  

 Ruší se celá zvláštní úprava pro 
společnosti (dříve sdružení), a to 
s dvouletým přechodným ustanovením (do 
konce roku 2018). Každý společník se tak 
bude z pohledu DPH posuzovat 
samostatně. 

 

 V případě nedoloženého zničení, ztráty či 
odcizení obchodního majetku bude třeba 
provést úpravu odpočtu DPH na vstupu,  
a to v období, kdy se plátce dozvěděl nebo 
mohl dozvědět o těchto skutečnostech. 

 Rozšíření režimu přenesení daňové 
povinnosti (např. poskytnutí pracovníků pro 
stavební nebo montážní práce). 

 Zavedení nového institutu „nespolehlivé 
osoby“ pro neplátce daně. 

Další novinky v oblasti DPH 

 Od 1. března 2017 dochází ke snížení 
sazby DPH u novin a časopisů z 15 % na 
10 %. 

 Finanční správa vydala dodatek  
k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu 
přenesení daňové povinnosti u poskytnutí 
služby elektronických komunikací“ v oblasti 
nákupu a prodeje služeb elektronických 
komunikací. 

 Ústavní soud provedl dva zásahy do právní 
úpravy kontrolního hlášení daně z přidané 
hodnoty. Změny se týkají doručování výzev 
a způsobu vymezení požadovaných údajů. 

 

 

Pro více informací ohledně změn v DPH nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme. 

Upozornění 

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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Kontakt 

Stanislav Železný  

Senior Tax Consultant 

E-Mail: Stanislav.Železny@accace.com 

Tel: +420 222 753 480 

O Accace  

Společnost Accace poskytuje své služby v 7 zemích prostřednictvím více než 330 profesionálů a řadí se 

mezi vedoucí poskytovatele poradenských a outsourcingových služeb ve střední a východní Evropě. 

Během uplynulých let se našimi zákazníky stalo více než 1400 mezinárodních společností. Naší 

dlouhodobou vizí je expandovat i mimo střední a východní Evropu, a stát se tak skutečně globální 

společností.  

Prostřednictvím svých poboček poskytujeme poradenské a outsourcingové služby v České republice, 

Maďarsku, Německu, Rumunsku, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. V jiných evropských zemích 

poskytujeme služby ve spolupráci s našimi důvěryhodnými partnery.  

Více o společnosti naleznete na webových stránkách: www.accace.cz 

http://accace.cz/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Czech_Language_News_Flash
https://www.linkedin.com/company/accace-czech-republic
https://plus.google.com/+AccaceSroPraha

