
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Náš předchozí Newsflash vás informoval o změ-

nách očekávaných pro rok 2013 v oblasti přímých 

daní. Na právě probíhající schůzi bude Posla-

necká sněmovna projednávat rozsáhlou novelu 

zákona o DPH. Sněmovna již jednou novelu 

schválila, ale Senát ji vrátil do Sněmovny 

s pozměňujícími návrhy. Pokud bude schválena 

novela, bude platit od 1. ledna 2013. 

 

Zvýšení daně z přidané hodnoty 

Obě sazby DPH se od 1.1.2013 zvyšují o jeden 

procentní bod. Pro zdanitelná plnění uskutečně-

ná v roce 2013 se tak uplatní snížená sazba 15% 

a základní sazba 21%. 

 

Osvobození od DPH při převodu staveb 

Převod staveb je v současné době osvobozen od 

DPH po uplynutí 3 let od kolaudace či prvého 

užívání. Nově se osvobození bude uplatňovat až 

po uplynutí 5leté lhůty a zavádí se možnost dob-

rovolného uplatnění DPH po uplynutí této lhůty. 

Pro stavby, byty a nebytové prostory zkolaudo-

vané, ale neprodané do konce roku 2012 se 

osvobození od DPH nadále uplatní po uplynutí 

3leté lhůty, ale opět s možností dobrovolného 

uplatnění DPH. 

 

Databáze nespolehlivých plátců 

Ve snaze bojovat proti narůstajícím podvodům při 

neodvedení či vracení DPH při obchodování  se 

specifickými komoditami dochází k rozšíření insti-

tutu ručení pro všechny plátce DPH. 

Příjemce zdanitelného plnění bude ručitelem 

zaplacení DPH poskytovatelem plnění, pokud 

tento bude evidovaný ve zveřejněné databázi 

jako nespolehlivý plátce. Způsob zveřejnění da-

tabáze a přístupu k ní bude teprve upřesněn. 

Dále se ručení příjemce plnění může uplatnit 

v případech, kdy příjemce bude platit za přijaté 

plnění na jiný účet dodavatele než účet zveřejně-

ný v registru plátců DPH. To bude znamenat 

značný nárůst administrativy pro plátce DPH. 

Zároveň je plátcům uložena povinnost oznamo-

vat správci daně čísla všech bankovních účtů 

používaných pro podnikání a označit účty určené 

pro zveřejnění. Již registrovaní plátci musí tuto 

povinnost splnit do 1. března 2013.  

 

Zkrácení lhůty při povinné registraci k DPH 

Obrat pro povinnou registraci se zatím nemění a 

jej jím částka 1 milion Kč v průběhu dvanácti po 

sobě jdoucích měsíců. Snížení hranice na 750 

tisíc Kč se očekává od roku 2015.  

Nově se ale o jeden měsíc zkracuje období, po 

kterém se osoba, která překročila rozhodný ob-

rat, stává plátcem DPH. 

 

Evidence pro daňové účely 

Evidence pro daňové účely vedená plátcem DPH 

musí u plnění, kde plátce uplatňuje odpočet, no-

vě obsahovat rovněž DIČ dodavatele plnění. Tato 

povinnost se netýká odpočtů u zjednodušených 

daňových dokladů (plnění do 10 tisíc Kč). 

 

Přiznání k DPH jen elektronicky 

Od 1.1.2014 bude plátcům uložena  povinnost 

podávat přiznání k DPH výhradně elektronicky, 

výjimku budou mít pouze fyzické osoby s ročním 

obratem do 6 milionů Kč.  

 

Změny ve vystavování daňových dokladů 

V režimu přenesení daňové povinnosti nahradí 

na daňovém dokladu informaci, že osobou po-

vinnou přiznat a zaplatit daň je příjemce, a odkaz 
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na ustanovení zákona o DPH nebo předpisů EU, 

text: „daň odvede zákazník“. 

 

Elektronické doklady  

U  elektronického dokladu  může být věrohodnost 

dokladu nadále zajištěna zaručeným elektronic-

kým podpisem, anebo elektronickou výměnou 

informací EDI. Nově však zákon o DPH umožní 

zajistit věrohodnost dokladu i kontrolními mecha-

nismy procesů. 
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Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům 
a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo kopírování 
jakýchkoliv částí bez předchozího souhlasu není dovole-
no. Naším úmyslem je upozornit na témata, která jsou  
v daný okamžik zajímavá, nikoliv poskytnout úplnou 
analýzu těchto témat.  
 
Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné profesionální 
služby k uvedeným informacím a společnost nepřebírá 
jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se koná-
ní na základě informací obsažených v tomto materiálu. 
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