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podání z jinýchdůvodů,mohlypodat
papírovou verzi přiznání.
„Původněministerstvofinancí plá‑

novalo, že elektronické podání bude
možné uskutečnit jenom prostřed‑
nictvím Daňového portálu. Nakonec
ale ze svého záměru ustoupilo a po‑
dání bude možné učinit i skrze dato‑
vé schránky,“ uvádíSofyaKhazarová,
daňová poradkyně ze společnosti Vi‑
límkováDudák & Partners.

8. Kontrolní
hlášení k DPH
Důležitou novinkou pro plátce DPH
budeodroku2016povinnostpodávat
kontrolníhlášení. Finančníúřady tak
získají detailní přehled o přijatých
a poskytnutýchplněních jednotlivý‑
mi plátci. Účelem je snaha o rychlejší
odhalování daňovýchúniků zejména
v oblastech takzvaných řetězových
podvodů,kdyodběrateluplatňujená‑
roknaodpočetDPH,avšakdodavatel
tuto daň neodvedl.
Kontrolní hlášení je nový druh da‑

ňového přiznání, který nenahrazuje
klasické přiznání k DPH ani souhrn‑
né hlášení. Podávají ho všichni pod‑
nikatelé registrovaní k DPH v Čes‑
ku jako plátci daně. Nezáleží přitom
na tom, zda jde o tuzemský, nebo za‑
hraniční subjekt.Kontrolníhlášení se
netýká pouze plátců, kteří ve sledo‑
vanémobdobí uskutečnili jen plnění
osvobozená od daně. Mezi ta patří
pojišťovací činnost, výchova a vzdě‑
lávání, zdravotní a sociální služby
a další plnění uvedená v paragrafu 51
zákona o DPH.
„Právnické osoby musí kontrolní

hlášení odevzdat jednouměsíčně, fy‑
zické osoby pak ve lhůtě pro podání
daňového přiznání k dani z přidané
hodnoty, tedy čtvrtletně či měsíčně,“
uvádí advokát Hartmann. V hláše‑
ní budou uvedeny údaje z daňových
adalšíchdokladůododání zbožínebo
poskytnutí služeb, kteréužnyní pod‑
nikatelé vedou. „Plátce DPH do for‑
muláře vyplní DIČ dodavatele a od‑
běratele, číslo daňovéhodokladu, da‑
tumuskutečněnízdanitelnéhoplnění
nebo datum povinnosti přiznat daň,
základ daně a daň,“ popisuje daňová
poradkyně Khazarová.
Kontrolní hlášení se bude podávat

pouze v elektronické formě, ve for‑
mátu xlm a předepsané struktuře.
Vzhledem k tomu, že uvedené údaje
podnikatel v této podobě už zpraco‑
vává pro účely přiznání k DPH, ne‑
mělabypřípravakontrolníhohlášení
přinášet zásadní problémy. „Většina
softwarových produktů pro vedení
daňovéevidenceaúčetnictví jistědo‑
káže kontrolní hlášení vytvořit více
čiméněautomaticky. Zobecnéhopo‑
hledu však jde o obrovské množství
dat, se kterými budou správci daně
disponovat, a je otázka, co dobrého
to správci daně přinese, když pocti‑
vémupodnikateli to přináší jen další

administrativní zátěž,“ říkáVítězslav
Wajtr, daňový poradce z bpv Braun
Partners.
První kontrolní hlášení se podává

užzazdaňovacíobdobí leden2016.Po‑
dobuformulářesipodnikatelémohou
prohlédnout na testovacím serveru
Daňového portálu. „Všichni plátci si
tak mohou otestovat své účetní sys‑
témy,“ uvádí mluvčí Generálního fi‑
nančníhoředitelstvíPetraPetlachová.
Zákon také zavádí významnésank‑

ce při nesplnění povinností souvise‑
jících s kontrolním hlášením a velmi
krátké lhůty na opravu případných
nesprávností, a to pět dnů. Pokud
plátce hlášení vůbec nepodá nebo se
s nímopozdí, hrozímu pokuta. Ta se
pohybuje od 1000 korun za pozdní
podání do 500 tisíc korun v případě
závažnéhomaření správy daně.
V souvislosti se zavedením kont‑

rolníhohlášení se takékvůli dublová‑
níúdajů rušípovinnostpodávatvýpis
z evidence pro účely DPH v režimu
přenesení daňové povinnosti.

9. Změny
v obráceném
zdanění
Další novinkou je rozšíření režimu
reverse charge, při kterém dochází
k přenesení daňové povinnosti z do‑
davatele na odběratele. Od roku 2016
v tomto režimu přibude další polož‑

ka, a to prodej nemovitostí. Režim se
vztahuje pouze na dodávky, jejichž
částka na jednom dokladu přesáhne
100 tisíc korunvzákladudaně.Důvo‑
dem tohoto opatření je snaha zabrá‑
nitdaňovýmúnikůmpřiobchodování
s komoditami, na které se režim také
vztahuje.

10. Nová
pravidla pro
účetní výkazy
Od Nového roku bude účinná novela
zákona o účetnictví, která mimo jiné
zavádíkategorizaciúčetníchjednotek.
Tysebudounovědělitdočtyř skupin:
mikro,malé,středníavelké.Ozařazení
do příslušných kategorií budou roz‑
hodovat tři kritéria – hodnota aktiv
firmy, čistého obratu a průměrný po‑
čet zaměstnancůk rozvahovémudni.
Konkrétní limitystanovujezákon.Ka‑
tegorie účetní jednotky bude určující
prorozsahpovinnostíuváděnýchúda‑
jů a informací v účetní závěrce, ve vý‑
roční zprávě a pro povinnost auditu.
Rozsah účetní závěrky pro jednotli‑
vé kategorie bude definován novela‑
mi prováděcích vyhlášek, které jsou
v současné době připravovány.
„Lzeočekávat, že umalých amikro

jednotek dojde ke snížení adminis‑
trativní zátěže,“ komentuje změnu
TomanzKPMG.Mikro amalé účetní
jednotky bez povinného auditu mo‑

hou sestavit a zveřejnit účetní závěr‑
ku, která bude obsahovat jen rozva‑
hu a přílohu. Účetnictví mohou vést
ve zjednodušenémrozsahu. „Střední
a velké účetní jednotky zase budou
mít účetní závěrku složenou z pěti
částí, k rozvaze, výkazu zisků a ztrát
a příloze budou ještě sestavovat pře‑
hled o peněžních tocích a přehled
o změnáchve vlastnímkapitálu,“ po‑
pisuje Skálová z TPAHorwath.

11. Přibude
povinných
auditů
Nové kategorizaci budou podléhat
i takzvanékonsolidační skupiny (tedy
skupiny podniků, které s mateřskou
společností slučují stavmajetku a zá‑
vazků).Dělit sebudoupodle stejných
kritérií jako v případě účetních jed‑
notek, a to na malé, střední a velké.
Zatímcomaláskupinaúčetních jedno‑
tek nemusí sestavit konsolidovanou
účetní závěrku, středníavelká jižano.
Tato povinnost se vztahuje na skupi‑
nu firem, které splní dvě ze tří násle‑
dujících podmínek: jejich aktiva pře‑
sahují jedenmilionkorun, ročníúhrn
čistéhoobratu jevyššíneždvamiliony
korunaprůměrnýpočetzaměstnanců
dosahuje více než 50.
„Řada českých skupin podniků

budemusetnověprojítpovinnýmau‑
ditem.Může dokonce nastat situace,
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V Česku
byla minimální mzda
poprvé zavedena v roce
1991. Stanovení minimální
mzdy od 1. ledna 2016 je
osmnáctou změnou této

veličiny.


