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Sdělení Ministerstva financí
k využití Standardní klasifikace
produkce pro zařazování služeb
pro účely uplatnění snížené sazby
DPH od 1. 1. 2008

Český statistický úřad nahradil
s účinností od 1. 1. 2008 Standardní
klasifikaci produkce za Klasifikaci
produkce (CZ – CPA). Ministerstvo
financí sdělilo, že pro účely zákona
o dani z přidané hodnoty bude i
nadále využívána Standardní
klasifikace produkce platná od 1. 1.
2003. Tato klasifikace bude nadále
závazná pro zařazování služeb i po
1. lednu 2009.

Nový tiskopis k přiznání k dani
z přidané hodnoty

Od 1. ledna 2009 bude v platnosti
nový tiskopis (č. 25 5401 MFin 5401
vzor č. 15) pro přiznání k dani
z přidané hodnoty. Nový tiskopis
je, oproti stávajícímu
čtyřstránkovému, pouze
dvoustránkový. Nově se budou
samostatně sledovat a vykazovat
služby s místem plnění mimo
tuzemsko. Kromě přečíslování
jednotlivých řádků přiznání jsou v
tiskopisu nové řádky v návaznosti
na poslední novelu zákona o DPH.
Tiskopis se poprvé použije pro
zdaňovací období leden 2009 nebo
pro 1. čtvrtletí 2009.

Změna zákona o DPH a zákona o
spotřebních daních

Poslanecká sněmovna projednává
ve zrychleném čtení vládní návrh
novely zákona o DPH a zákona o
spotřebních daních, u kterého je
navržena účinnost změny od 1. 12.
2008.
Cílem novely je implementace
směrnice  2007/74/ES o osvobození
zboží dováženého osobami
cestujícími ze 3. zemí od DPH a
spotřební daně. Česká republika je
touto směrnicí přímo vázána a je
povinna zajistit její implementaci
v plném rozsahu do národní
legislativy s účinností od  1.
prosince 2008. Podle návrhu má
dojít k osvobození zboží v hodnotě
do 430 EUR od DPH při jeho
dovozu cestujícím i ze třetích zemí.

Návrh změny zákona o správě
daní a poplatků a nový Daňový
řád

V Poslanecké sněmovně je nyní
před třetím čtením novela zákona o
správě daní a poplatků. Navržená
změna zákona mění pravidla při
ukládání sankce za porušení
povinnosti zachovávat mlčenlivost
a zavádí odkladný účinek u
dodatečného platebního výměru
vydaného po skončení daňové
kontroly. Další změny se vztahují
ke stanovení daně u daňových
subjektů v úpadku, k posečkání
daně a povolení splátek a k
institutu zástavního práva. Pokud
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tato novela bude schválena, měla
by nabýt účinnosti dnem vyhlášení.

V souvislosti s tímto návrhem
změny zákona o správě daní a
poplatků bychom Vás také rádi
informovali o přípravě nového
Daňového řádu. Na posledním
zasedání Legislativní rady Vlády
dne  6.  listopadu  byl  nový  Daňový
řád tímto orgánem schválen. Po
jeho schválení ve Vládě se očekává,
že v průběhu prosince bude
předložen k projednávání do
Poslanecké sněmovny. Daňový řád
by měl od roku 2010 nahradit zákon
o správě daní a poplatků, který byl
již mnohokrát novelizován.

O aktuálním vývoji obou výše
zmíněných norem Vás budeme
informovat.

Kontakty na daňový tým:

tel. 22410 3316
fax 22410 3234

e-mail: hnavratilova@ksb.cz
pblazkova@ksb.cz
rkucerova@ksb.cz
ajuric@ksb.cz
vpatek@ksb.cz
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