ČERVEN 2011 (č. 6)
DPH: Zvýšení sazby
DPH: Technická novela
Změny zákonů v souvislosti
s jednotným inkasním
místem
Od Evropského
soudního dvora
Žaloba na Českou republiku

DPH: Zvýšení sazby daně
Vláda na svém jednání 25. května 2011
schválila zvýšení sazby daně z přidané
hodnoty. S účinností od 1. ledna 2012 by tak
mělo dojít ke zvýšení snížené sazby DPH
z 10 % na 14 % a od následujícího roku, tj.
od 1. ledna 2013 má dojít ke sjednocení
základní a snížené sazby na 17,5 %.
V souvislosti se zvýšením sazby DPH je
navržena i změna zákona o daních
z příjmů. Z důvodu zmírnění dopadů
zvýšení sazby DPH novela obsahuje vyšší
daňové zvýhodnění na vyživované dítě
o 1 800 Kč, tj. ze současných 11 604 Kč na
13 404 Kč za 12 měsíců. Vyšší slevu bude
možné uplatnit od 1. ledna 2012.
Návrhem se nyní zabývá Poslanecká
sněmovna.
DPH: Technická novela
Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího
připomínkového řízení tzv. technickou
novelu zákona o DPH, která by měla být
účinná také od 1. ledna 2012.
Tato novela např. mění podmínky, za nichž
se osoba povinná k dani stává plátcem a
související podmínky registrace k dani.
Dále jsou navrženy změny v okamžiku
povinnosti přiznat daň při přijetí služby od
osoby neusazené v tuzemsku s místem
plnění v tuzemsku. Měla by se také
sjednotit pravidla pro daňové doklady při
poskytnutí služby osobami neusazenými
v tuzemsku.
V souvislosti s opravami základu daně a
daně je navržena úprava náležitostí
opravného daňového dokladu, která by se
měla týkat i případů, kdy se oprava
vztahuje k více zdanitelným plněním.
Novela také řeší použití směnného kurzu v
situaci, kdy se oprava vztahuje k více
zdanitelným plněním uskutečněným za cizí
měnu.
Novela má také umožnit, aby se plátce
mohl rozhodnout, že i po uplynutí tříleté
(nově navrženo pětileté) lhůty od vydání
prvního kolaudačního souhlasu uplatní při
převodu nemovitosti daň.
Navrženo je, aby plátce mohl v případě,
daňového dokladu, na základě kterého
uplatňuje nárok na odpočet daně, prokázat

jiným způsobem i takové náležitosti
dokladu, jako jsou DIČ a údaje rozhodné
pro výpočet daně.
Nově se má 10tiletá lhůta pro úpravu
odpočtu daně aplikovat také na technické
zhodnocení nemovitostí.
Dále novela zpřesňuje pravidla pro situace,
kdy u dlouhodobého majetku podléhajícího
úpravě nároku na odpočet daně dojde
k jeho prodeji.
Navržena je také nová úprava zvláštního
režimu pro cestovní službu.
Zdaňovací období osob identifikovaných
k dani se mění na měsíční.
Vzhledem k tomu, že tato technická novela
obsahuje poměrně velké množství změn,
lze, a to i podle reakcí odborné veřejnosti,
předpokládat, že oproti návrhu dozná ještě
řadu změn.
Jednotné inkasní místo
Ministerstvo financí předložilo do vnějšího
připomínkového řízení také vládní návrh
zákona o změně zákonů v souvislosti
s jedním inkasním místem.
V jednom inkasním místě by mělo
pravděpodobně od 1. ledna 2013 být
soustředěno placení veškerých daní, cel a
odvodů na sociální zabezpečení, příspěvků
na státní politiku zaměstnanosti a
pojistného na všeobecné zdravotní pojištění
a zákonného úrazového pojištění.
Tento zákon mění celkem 67 právních
předpisů, mj. zákon o daních z příjmů,
zákon o DPH, zákon o rezervách, daňový
řád, zákon o finanční správě, který je
v současné době projednáván v Poslanecké
sněmovně, zákoník práce a další.
Mezi důležité navrhované změny patří
změny v zákoně o daních z příjmů. Pouze
heslovitě uvádíme některé z nich.
Změny ve zdaňování fyzických osob


Zrušení konceptu tzv. „superhrubé
mzdy“ a v návaznosti na to zvýšení
sazby daně z příjmů fyzických osob ze
současných 15 % na 19 %.



Nemožnost osob s měsíčními příjmy
převyšujícími čtyřnásobek průměrné
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mzdy uplatnit si základní slevu na
dani.




Snížení podpory vlastního bydlení tak,
že se dosavadní maximální
uplatnitelná částka úroků z prostředků
použitých na jeho financování ve výši
300 000 Kč sníží na 80 000 Kč. Současně
se navrhuje uvedenou částku nekrátit
podle měsíců, ve kterých poplatník
úroky platil.
Zrušení osvobození u řady
zaměstnaneckých benefitů, které by
mělo být kompenzováno zavedením
zvláštní slevy na dani u zaměstnanců
ve výši 3 000 Kč ročně.

Změny ve zdaňování příjmů právnických
osob


Zrušení některých daňových úlev
např. zrušení investiční pobídky ve
formě slevy na dani a zrušení
osvobození příjmů dlužníka
v reorganizaci,



Zavedení slevy na dani ve výši srážené
daně z dividend, jež bude moci být bez
omezení uplatněna v následujících
zdaňovacích obdobích.



Nulové zdanění subjektů kolektivního
investování a důsledné zdanění výplat
ze systému.

Daň z úhrnu mezd


Zavedení daně z úhrnu mezd ve výši
32,5% pro plátce příjmů ze závislé
činnosti, která by v sobě měla
zahrnovat současné pojistné na
důchodové pojištění, pojistné na
nemocenské pojištění, pojistné na
veřejné zdravotní pojištění placené
zaměstnavatelem, úrazové pojištění a
příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti.

Dále by mělo dojít ke změnám v pojistném
na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění. Tyto změny by se měly týkat jak
zaměstnanců, tak osob samostatně
výdělečně činných. V oblasti veřejného
zdravotního pojištění by pro zaměstnance i
OSVČ měla platit stejná sazba pojistného ve
výši 6,5 % a u zaměstnavatelů by mělo dojít
ke snížení sazby ze současných 9 % na 7 %.
V oblasti pojistného na sociální zabezpečení

by se rovněž měla sjednotit sazba pro
zaměstnance i OSVČ na 6,5 %. Základem
pojistného OSVČ na veřejné zdravotní
pojištění i na sociální zabezpečení by mělo
být 100 % základu daně, oproti současným
50 %.
OD EVROPSKÉHO SOUDNÍHO DVORA
DPH: Žaloba Evropské komise na Českou
republiku
Evropská komise podala u Evropského
soudního dvora žalobu na Českou
republiku (ČR) ve věci porušení Směrnice o
DPH, tím že umožňuje, aby se v ČR stala
členem skupiny pro účely DPH také osoba
nepovinná k dani. V ČR přitom možnost
skupinové registrace často využívají čistě
holdingové společnosti, které nevykonávají
ekonomickou činnost a nejsou tak osobami
povinnými k dani. Evropská komise
požaduje příslušnou nápravu a navrhuje
uložit České republice náhradu nákladů
řízení.
_______________________________
V tomto přehledu jsou uvedeny pouze
základní informace, které v žádném
případě nemohou nahradit plné znění
příslušných právních předpisů. Informace
uvedené v těchto Daňových novinkách
nejsou právní radou nebo stanoviskem.
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík
nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity či
jednání vzniklé v důsledku informací
v tomto vydání obsažených. V případě
potřeby podrobnějších informací a při
řešení konkrétních problémů se laskavě
obraťte na kteréhokoliv daňového poradce
v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík.
Velmi rádi Vám poskytneme podrobnější
informace k výše uvedené problematice.

Kontakty na daňový tým KŠB:
tel.:

224 103 316

e-mail: pblazkova@ksb.cz
dbucek@ksb.cz
jcernohouz@ksb.cz
ajuric@ksb.cz
hnavratilova@ksb.cz
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