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Vážení klienti,
v posledním letošním čísle Informačního občasníku bychom Vás chtěli informovat o změnách v zákoně
o DPH. Poslanci 19.12.2012 schválili tzv. daňový balíček a novelu zákona o DPH. Prezident 21.12.2012 tuto
novelu podepsal, do konce roku tedy může být vyhlášena ve sbírce zákonů a můžeme předpokládat, že od
1.1.2013 nabude účinnosti. V závěru občasníku naleznete informaci o změnách ve struktuře finančních úřadů
od 1.1.2013, která se Vás dotkne hlavně tím, že budete daně platit na jiné číslo účtu.
Pokud Vás některé změny více zajímají, konzultujte prosím změny a dopady s poradcem z naší společnosti.
O dalších změnách v daňových zákonech v souvislosti se schváleným daňovým balíčkem Vás budeme
informovat v příštím roce.
Jménem celého kolektivu pracovníků TaxVision Vám přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce
2013!

NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1.1.2013
1. ZMĚNA SAZEB OD 1.1.2013
Proti rozhodnutí správce daně, o tom, že je plátce
nespolehlivým plátcem, se může plátce odvolat a toto
odvolání lze podat do 15 dnů a má odkladný účinek.

Základní sazba se zvyšuje z 20% na 21%, snížená z 14%
na 15%. Toto opatření je účinné pro roky 2013 – 2015,
k 1.1.2016 by měla platit jednotná sazba 17,5%.

Správce daně na žádost nespolehlivého plátce rozhodne, že
není nespolehlivým plátcem, pokud plátce po dobu 1 roku
závažným způsobem neporušuje své povinnosti vztahující se
ke správě DPH.

2. RUČENÍ ODBĚRATELE ZA NEODVEDENOU DAŇ
Ručení při úhradě na účet neuvedený v registru
plátců
Novelou zákona se doplňuje v ustanovení § 96 ZDPH
požadavek, aby v přihlášce k registraci nový plátce uvedl
čísla všech účtů, které používá pro ekonomickou činnost. V
návaznosti na to podle nového znění § 98 ZDPH zveřejní
daňová správa v registru plátců také čísla účtů, která určil
plátce v přihlášce k registraci ke zveřejnění, nebo údaj, že
žádné takové číslo nebylo určeno. Stávající plátce DPH je
povinen oznámit správci daně do 2 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 28.2.2013, také
čísla všech účtů, které používá pro ekonomickou činnost.
Pokud stávající plátce nesplní tuto povinnost, bude se mít za
to, že určil ke zveřejnění všechny účty, které správce daně
vede na základě jeho registrační povinnosti (pak ovšem hrozí
např. zveřejnění již neplatných účtů).

Seznam nespolehlivých plátců daně budou daňovou
správou zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Příjemce zdanitelného plnění bude ručit automaticky za
případnou nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud bude v
okamžiku jeho uskutečnění poskytovatel zdanitelného plnění
zařazen v registru nespolehlivých plátců. Přesto, že odběratel
uhradí zdanitelné plnění „nespolehlivému plátci“ na účet,
který má uveden v registru plátců, stává se odběratel
zdanitelného plnění ručitelem.
Připomínáme: jaké ručení již bylo v platnosti
Již v letošním roce platilo, že odběratel ručí za daň
z tuzemského zdanitelného plnění, pokud v okamžiku jeho
uskutečnění věděl nebo vědět měl a mohl, že
a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně
zaplacena,
b) poskytovatel zdanitelného plnění se úmyslně dostal nebo
dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit,
c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

Nově bude příjemce zdanitelného plnění ručit automaticky
za případnou nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud bude
úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti
bezhotovostním převodem na jiný účet než účet
poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně
zveřejněn.

Odběratel také ručí za nezaplacenou daň, pokud je úplata za
toto plnění
a) bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od
obvyklé ceny, nebo
b) poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem
na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo
tuzemsko.

Správce daně by měl zveřejnit čísla účtů od 1.4.2013 a tedy
od tohoto dne by bylo možné uplatňovat případné ručení.
Institut „nespolehlivého plátce“
Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující
se ke správě DPH, správce daně rozhodne, že tento plátce je
nespolehlivým plátcem. Za závažné porušení povinnosti
vztahující se ke správě DPH by se mělo považovat takové
porušení zákonem stanovené povinnosti, které svou
intenzitou ohrožuje veřejný zájem na řádném výběru DPH.

O již platném ručení jsme Vás informovali v Informačním
občasníku č. 1/2012.
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Zvláštní způsob zajištění daně
V souvislosti s výše uvedeným připomínáme, že je možný
zvláštní způsob zajištění daně, a to v případech, kdy se
příjemce zdanitelného plnění uskutečněného v tuzemsku
rozhodne zaplatit daň dobrovolně za poskytovatele tohoto
zdanitelného plnění přímo správci daně na osobní daňový
účet poskytovatele zdanitelného plnění.

Dle dosavadního § 21 odst. 2 plátci, kteří nevedou
účetnictví, neměli povinnost přiznávat daň z plateb
přijatých přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Tento
odstavec je od 1.1.2013 vypuštěn a povinnost přiznávat
daň z plateb přijatých přede dnem uskutečnění
zdanitelného plnění mají všichni plátci.
4. DALŠÍ SCHVÁLENÉ ZMĚNY
Pro stavby nabyté plátcem po 1.1.2013 bude platit nově
5letá lhůta pro osvobození převodu nemovitosti
od DPH. Lhůta se počítá od prvé kolaudace či prvého užívání
stavby (stejně jako před 1.1.2013) a je možné dobrovolné
zdanění i po uplynutí této lhůty.

Z § 109a, odst. 1 vyplývá, že uhradí-li příjemce zdanitelného
plnění za poskytovatele zdanitelného plnění příslušnou daň,
i když nebyl vyzván správcem daně jako ručitel, použije se
tato úhrada pouze na úhradu daně poskytovatele
zdanitelného plnění z tohoto zdanitelného plnění. Úhrada za
poskytovatele zdanitelného plnění se hradí jeho správci
daně. Současně s platbou příjemce zdanitelného plnění
způsobem zveřejněným správcem daně uvede požadované
údaje.

Nová jsou pravidla pro určení místa zdanitelného plnění
u dlouhodobého nájmu dopravních prostředků neplátcům
DPH.

Tímto postupem příjemce plnění předejde možným
důsledkům z uplatnění ručení. Zvláštní způsob zajištění daně
doporučujeme mít smluvně ošetřený s dodavatelem.

Změny ve vracení daně zahraničním fyzickým osobám při
vývozu zboží od 1.4.2013 – prodávající bude vystavovat
doklad o prodeji ve dvou vyhotoveních označených „VAT
REFUND“ a „COPY“.

3. DAŇOVÉ DOKLADY
Zákonná úprava náležitostí daňových dokladů a jejich
vystavování je zcela nová. Hlavní změnou je zrovnoprávnění
daňových dokladů v listinné a elektronické formě.
Vystavení
elektronického
dokladu
není
podmíněno
souhlasem příjemce a na elektronický doklad nejsou kladeny
žádné speciální nároky. Pro všechny daňové doklady zákon
ukládá, že u daňového dokladu musí být od okamžiku jeho
vystavení do konce lhůty stanovené pro jeho uchovávání
zajištěna věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho
obsahu a jeho čitelnost.

Povinnost podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky
od 1.1.2014 (výjimka pouze pro fyzické osoby s obratem
do 6ti mil. Kč).
Jako poslední uvádíme informaci, že snížení hranice pro
povinnou registraci z obratu ve výši 1 mil. Kč na 750 tis. Kč
se předpokládá až od spuštění jednotného inkasního místa
(nejdříve od 1.1.2014).
Výčet změn není úplný, pro tento informační občasník
vybíráme ty změny, které jsou důležité pro většinu našich
klientů. Další změny budeme automaticky aplikovat (např.
změny ve vedení záznamních povinností) či konzultovat
individuálně (např. změna DPH u některých zdravotních
pomůcek).

Dále se zjednodušují náležitosti daňového dokladu v případě,
kdy je DPH povinen přiznat odběratel (dodání zboží či služeb
do EU, přenos daňové povinnosti), nově stačí pouze údaj
„daň odvede zákazník“.
Zjednodušený daňový doklad lze nyní použít i pro platbu
převodem (§30).

ZMĚNY V DAŇOVÉ SPRÁVĚ 1.1.2013
Od 1.1.2013 dochází k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava 199 finančních úřadů bude nahrazena orgány
Finanční správy, které bude tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný
finanční úřad. 14 finančních úřadů bude působit jako krajský finanční úřad, přičemž název příslušného kraje se objeví i v jejich
názvu. Sídla jednotlivých úřadů se budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Současné finanční úřady
se k 1.1.2013 transformují na územní pracoviště finančních úřadů.
Od 1.1.2013 je třeba platit daň nově vzniklému finančnímu úřadu, který má nové číslo účtu. Klienty, kterým vedeme
účetnictví, budeme samozřejmě o správných účtech FU informovat.

(c) 2012 TaxVision s.r.o., Prvního pluku 17/320, 186 00 Praha 8 - Karlín, Tel.: 222 311 280, Fax: 222 311 420, E-mail: info@taxvision.cz

Informační občasníky naleznete také na www.taxvision.cz.

2

