01 / 2012
Vážení přátelé,
v prvním čísle letošního Informačního občasníku Vás upozorníme na změny v zákoně o dani z přidané hodnoty platné od 1.1.2012.
Připomínáme zejména režim přenesení daňové povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge), který se od 1.1.2012 použije i pro
poskytnutí stavebních prací plátci DPH. Dále připomeneme změny v legislativě platné pro uzavírání dohod o provedení práce.
O dalších změnách v DPH i zákoníku práce Vás budeme informovat individuálně při řešení konkrétních situací.
Pokud Vás některé změny více zajímají, obraťte se prosím na svoji účetní či poradce z naší společnosti.

ZMĚNY ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY V ROCE 2012
Změna sazeb daně

• od 1. ledna 2012 dojde ke zvýšení snížené sazby daně

Číselný kód
41
42
43

z 10% na 14%. Základní sazba daně ve výši 20%
zůstává zachována.
• od 1. ledna 2013 novela zavádí jednotnou sazbu ve výši
17,5% (tedy zvýšení snížené sazby z 14% na 17,5% a
snížení základní z 20% na 17,5%).
• Přechodná ustanovení řeší otázku plnění poskytnutých po
účinnosti novely, pokud na ně byla před účinností novely
přijata záloha, ze které vznikla povinnost přiznat daň.
Bude-li v roce 2011 uhrazena záloha na celkové plnění ve
snížené sazbě daně, bude v roce 2012 k datu uskutečnění
zdanitelného plnění přiznána DPH v sazbě14 % jen
z rozdílu mezi sjednanou celkovou cenou a přijatou
zálohou. V případě, že by při celkovém vyúčtování v roce
2012 vznikl přeplatek, vrácený rozdíl by podléhal sazbě
10%.

Název
Budovy a jejich výstavba
Inženýrské stavby a jejich výstavba
Specializované stavební práce

Obsah pojmu „stavební práce“, definovaný odkazem na
klasifikaci produkce, neodpovídá běžnému významu tohoto
slova, patří sem např. i malířské, instalatérské, či
elektrikářské práce, instalace žaluzií a markýz apod.
Vysvětlivky k zatřídění jednotlivých prací lze nalézt na
www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/vysvetlivky/$File/Vysvetlivky.pdf.

Poskytovatel plnění (dodavatel) vystaví do 15 dnů ode dne
uskutečnění plnění daňový doklad se všemi náležitostmi
běžného daňového dokladu. Jediné, co bude scházet, je výše
daně. Naopak zde bude povinně uvedeno, že výši daně je
povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Povinností
příjemce je doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši
daně. Příjemce rovněž zodpovídá za správně stanovenou
sazbu daně a vypočet samotné výše daně.

Přenesení daňové povinnosti
Režim reverse-charge neboli „samovyměření daně“ znamená
přenesení povinnosti přiznat a zaplatit daň na výstupu za
uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku
na plátce, který toto plnění přijal (příjemce plnění).
Povinnost přiznat daň má příjemce (odběratel), nikoli plátce
(dodavatel) plnění.

Důležitým datem je den uskutečnitelného zdanitelného
plnění, k tomuto datu příjemce služby zdaňuje a rovněž
může uplatnit nárok na odpočet DPH. V případě uzavření
smlouvy o dílo je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den
převzetí a předání díla, případně dílčí plnění uskutečněné
dnem uvedeným ve smlouvě (nezáleží tedy jen na fyzickém
vystavení dokladu dodavatelem).

Tento režim se nepoužije v případě poskytnutí plnění
osobě, která není plátcem DPH. V těchto případech
nadále přizná daň poskytovatel plnění (dodavatel).
Režim přenesení daňové povinnosti použije plátce při
uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku
s účinností od 1.1.2012 i při poskytnutí stavebních prací
plátci.

V případě zdanitelných plnění podléhajících režimu přenesení
daňové povinnosti nemá plátce povinnost přiznat daň při
přijetí zálohy, tzn. při přijetí zálohy na práce v kódu 41-43
nevystavuje daňový doklad. Ten vystavuje až ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

Režim přenesení daňové povinnosti bude uplatněn při
poskytnutí služeb vymezených statistickou klasifikací
produkce (CZ-CPA původně SKP) platnou k 1.1.2008
číselnými kódy 41 až 43.

Poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel i odběratel) vedou
v souladu s §92a zákona o DPH evidenci k režimu
přenesení daňové povinnosti (záznamní povinnost),
která se předkládá finančnímu úřadu ve lhůtách pro podání
daňového přiznání k DPH.
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Rozšíření ručení za nezaplacenou DPH

Zajišťovací příkaz v DPH

Odběratel ručí za daň z tuzemského zdanitelného plnění,
pokud v okamžiku jeho uskutečnění věděl nebo vědět měl a
mohl, že

Zákon o DPH od 1.1.2012 přitvrdí v případech, kdy hrozí, že
daň nebude daňovým subjektem zaplacena. Podle novely
bude zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný již okamžikem
jeho vydání. Vykonatelný zajišťovací příkaz se automaticky
stává i exekučním titulem, na jehož podkladě může správce
daně okamžitě zahájit daňovou exekuci.

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně
zaplacena,
b) poskytovatel zdanitelného plnění se úmyslně dostal nebo
dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit,

Změny v oblasti oprav základu daně a výše daně

• drobná

zjednodušení pro vystavování opravných
daňových dokladů při opravě základu daně např.
z důvodu poskytnutých finančních bonusů, platebních
skont apod. Např. již nebude u souhrnných opravných
daňových dokladů vyžadováno uvedení evidenčních čísel
původních daňových dokladů, ale bude postačovat takové
vymezení, aby souvislost mezi původním a opraveným
zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná.

c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
Odběratel také ručí za nezaplacenou daň, pokud je úplata za
toto plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně
odchylná od obvyklé ceny.
Od 1.1.2012 je ručení odběratele rozšířeno i na případ, kdy
úhrada za zdanitelné plnění byla poskytnuta zcela
nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet
vedený mimo tuzemsko.

• zavedení možnosti použít pro přepočet na českou měnu
u všech plnění uváděných na opravném daňovém dokladu
kurz ČNB platný první pracovní den kalendářního roku, ve
kterém vznikl důvod opravy.

Pokud tedy odběratel A uhradí plátci B za jím poskytnuté
tuzemské zdanitelné plnění na zahraniční účet a plátce B
neodvede DPH z tohoto plnění správci daně, plátce A stane
ručitelem.

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE OD 1.1.2012
Dohodu o provedení práce, která bude sjednána nejdříve
1.1.2012, je možné sjednat až na 300 hodin
v kalendářním roce.

Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
budou účastni sociálního a zdravotního pojištění za
podmínky, že jim byl zúčtován započitatelný příjem v
částce vyšší než 10 000 Kč. Zaměstnanci jsou účastni
pojištění jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání
této dohody, do nichž jim byl zaúčtován započitatelný příjem
z dohody o provedení práce v částce vyšší než 10 000 Kč.

Nedotčená nadále zůstává zásada, že do rozsahu práce se
započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro
zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné
dohody o provedení práce. Nemění se nic ani na zásadě, že
dohoda o provedení práce musí být uzavřena písemně.

Zaměstnancům pracujícím na základě dohody o provedení
práce, budou-li účastni nemocenského pojištění podle shora
uvedených podmínek, bude od 1. 1. 2012 příslušet i náhrada
odměny při dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel
má pro tyto účely povinnost v dohodě o provedení práce
uvést rozvržení týdenní pracovní doby do směn.

Nově musí být v dohodě o provedení práce uvedena doba,
na kterou se tato dohoda uzavírá. Požadavek na
uvedení doby je odůvodněn především tím, že současně
s navýšením limitu možného sjednání rozsahu vykonávané
práce až na 300 hodin v kalendářním roce, dojde i k rozšíření
okruhu nemocensky a důchodově pojištěných osob.

(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

