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Vážení klienti,
v posledním letošním čísle Informačního občasníku upozorníme na nejvýznamnější daňové změny zákonů.
Pokud Vás některé změny více zajímají, naši poradci jsou připraveni změny zákonů a konkrétní dopady na
Vaše podnikání s Vámi prodiskutovat.
Jménem všech pracovníků TaxVision Vám přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2015!

ZMĚNY PLATNÉ JIŽ PRO ROK 2014
Omezení plateb v hotovosti
Od 1.12.2014 se snižuje denní limit pro platby v hotovosti
z 350 tis. Kč na 270 tis. Kč. Tento limit má také vliv na
ručení za zaplacení DPH dodavatelem – pokud je placena
částka vyšší než dvojnásobek limitu pro platby v hotovosti
(nyní tedy 540 tis. Kč) na účet dodavatele nezveřejněný
v registru plátců DPH, odběratel ručí za zaplacení DPH
dodavatele finančnímu úřadu.

Nové přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů
právnických osob
Již za rok 2014 budou mít vybraní poplatníci - právnické
osoby povinnost k daňovému přiznání k dani z příjmů přiložit
seznam vzájemných pohledávek a závazků mezi spojenými
osobami. Povinnost se týká poplatníků, kteří splní alespoň
jedno z kriterií pro povinný audit (více než 80 mil. Kč obrat,
více než 40 mil. Kč aktiv, více než 50 zaměstnanců) a
současně uskutečňují transakce se spojenými osobami se
sídlem v zahraničí. V případě vykázání ztráty bude povinnost
přílohu vyplnit i v případě vztahů mezi tuzemskými
spojenými osobami.

Sleva za umístění dítěte
Již za rok 2014 lze v daňovém přiznání nebo v ročním
zúčtování u zaměstnavatele uplatnit slevu na dani za každé
vyživované dítě, které bylo umístěno v zařízení péče o děti
předškolního věku. Slevu lze uplatnit ve výši prokázaných
příspěvků předškolnímu zařízení a v maximální výši 8.500 Kč
na jedno dítě.

Nová kriteria pro vydání rozhodnutí o nespolehlivém plátci
DPH
Generální finanční ředitelství již začalo aplikovat nová kriteria
(od 1.10.2014). Zásadní změny jsou následující:
1. Nedoplatek na DPH vyšší než 500 tis. Kč déle než 3
měsíce.
2. Plátce neposkytuje požadovanou součinnost.
3. Plátce opakovaně nepodá daňové přiznání, hlášení, nebo
výpis z evidence. Opakovaně znamená alespoň 2x v období
12ti po sobě jdoucích kalendářních měsících.
Od roku 2015 bude platit další kriterium:
4. Plátce uvede nepravdivé nebo neúplné informace při
registraci k DPH.

Sleva na dani pro ekonomicky činné starobní důchodce
Na základě nálezu Ústavního soudu mohou důchodci uplatnit
slevu na poplatníka i zpětně od r. 2013, kdy jim byla
zrušena. Pro následující roky zůstává sleva v platnosti.
Zároveň dochází od r. 2015 k povinnosti zdanit starobní
důchod, pokud důchodce dosáhne celkových ročních příjmů
vyšších než 840 tis. Kč.

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘIJMŮ PLATNÉ OD 1.1.2015
Slevy na děti
- sleva na první dítě - 13.404 Kč/rok - 1.117 Kč/měs.
- sleva na druhé dítě - 15.804 Kč/rok - 1.317 Kč/měs.
- sleva na třetí a další dítě - 17.004 Kč/rok - 1.417 Kč/měs.

Povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech
fyzických osob
V případě přijetí osvobozeného příjmu vyššího než 5 mil. Kč
je poplatník ve lhůtě pro podání daňového přiznání povinen
podat toto oznámení a to i v případě, že nemá povinnost
podávat přiznání k dani z příjmů.
Nový benefit pro zaměstnance
Zaměstnavatel může ze zisku nebo z FKSP přispět
zaměstnanci na placení zařízení péče o děti předškolního
věku včetně mateřské školy a na straně zaměstnance se
jedná o osvobozený příjem.

Odečitatelná položka na životní pojištění
Od základu daně nelze odečíst pojistné na soukromé životní
pojištění, které je určené k investování s investičním rizikem
poplatníka. Daňově uznatelné budou pouze smlouvy
sjednané minimálně do 60 let věku pojištěného a minimálně
na 60 měsíců, ze kterých není možné provádět částečné
odkupy, tedy mimořádné výběry peněz.

Omezení bezúročných půjček
Zavádí se limit pro poskytování
zaměstnancům ve výši 300 tis. Kč.

Osvobození bezúplatných příjmů
Nově se zavádí limit 15 tis. Kč za rok od téhož poplatníka pro
osvobození příležitostných bezúplatných příjmů.
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Dodanění závazků
Dlužník je povinen zvýšit základ daně o neuhrazené závazky,
které jsou více než 30 měs. po splatnosti. Toto ustanovení se
týká závazků vzniklých po 1.1.2015, pro závazky vzniklé před
tímto datem se použije lhůta platná do 31.12.2014 - 36
měsíců.

Zastropování paušálních výdajů
U podnikatelů dochází k zastropování všech druhů
paušálních výdajů. Paušální výdaje lze uplatnit v následující
maximální výši:
80%
60%
40%
30%

-

1.600 tis. Kč
1.200 tis. Kč
800 tis. Kč
600 tis. Kč

Změny v tvorbě opravných položek
Opravná položka k nepromlčeným pohledávkám, kterou bylo
možné tvořit po 36 měs., je možné tvořit již po 30 měsících,
toto ustanovení je možné použít již na pohledávky splatné po
1.1.2014.

což odpovídá příslušnému procentu z příjmů ve výši 2 mil.
Kč.

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH OD 1.1.2015
Nová sazba DPH 10%
Dochází k zavedení druhé snížené sazby DPH v výši 10% a
to na léky, knihy a hudebniny a nezbytně nutnou dětskou
výživu.

Elektronicky poskytovanou službou jsou zejména
- hostitelství internetových stránek
- poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace
- poskytnutí obrázků, textů a informací nebo zpřístupnění
databází
- poskytnutí filmu, hry, hudby, pořadů a událostí
- poskytnutí služeb výuky na dálku

Úrok z nevráceného nadměrného odpočtu
Dle nové právní úpravy bude v případě postupu k odstranění
pochybností ohledně daňového odpočtu, trvajícího déle než
5 měsíců, náležet daňovému subjektu úrok z daňového
odpočtu stanoveného správcem daně. Výše úroku odpovídá
repo sazbě stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 1
procentní bod a úrok náleží ode dne následujícího po
uplynutí 5 měsíců ode dne zahájení postupu k odstranění
pochybností.

Režim přenesení daňové povinnosti (dosud nevyšlo ve sbírce
zákonů, může být modifikováno)
Nyní se používá na dodání zlata, odpadů a stavebních prací.
Nově ho bude možné použít i v případě dodání nemovité
věci. Dále se zavádí dočasné použití režimu přenesení
daňové povinnosti a mechanismu rychlé reakce - tj. dle
rozhodnutí vlády. Pro r. 2015 se předpokládá zavedení na
mobilní telefony, laptopy, tablety, herní konzole, integrované
obvody, obiloviny, technické plodiny a surové nebo
polozpracované kovy, elektřinu a telekomunikační služby při
fakturaci vyšší než 100.000 Kč.

Jednotné správní místo (Mini one stop shop)
Pro poskytování elektronických služeb, telekomunikačních a
vysílacích služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání
se nově stanoví místo plnění ve státě příjemce služby.
Prakticky to znamená při poskytování uvedených služeb
nepodnikatelům v EU povinnost odvádět DPH v režimu
„jednotného správního místa“ (Mini one stop shop), nebo se
registrovat jako plátce DPH ve všech členských státech EU,
do kterých je služba dodávána.

Kontrolní hlášení pro DPH je schválené až od 1.1.2016
Medializované „kontrolní hlášení“, tj. soupisy daňových
dokladů k jednotlivým položkám daňového přiznání je
schválené od 1.1.2016. Kontrolní hlášení bude třeba podávat
výhradně elektronicky a to každý měsíc i pro čtvrtletní plátce
DPH. Obdobně elektronická evidence tržeb by měla být
uvedena do praxe až během roku 2016.

Vážení klienti,
uvedený výčet změn není úplný, pro tento informační občasník vybíráme ty změny, které jsou důležité pro většinu
našich klientů. Další změny budeme automaticky aplikovat v účetnictví klientů či konzultovat individuálně.
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