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Novinky v oblasti DPH jsou již za dveřmi

Dlouho očekávaný návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, mimo jiné i zákon o DPH, byl 28. dubna 2017 podepsán prezidentem. Novela zákona o DPH nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení  
ve Sbírce zákonů ČR. Vzhledem k datu vyhlášení 16. června 2017 nabude novela účinnosti 1. července 2017. Přinášíme vám souhrn nejdůležitějších změn v oblasti DPH, které novela přináší. 
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Zničení, krádež či odcizení majetku a zboží

Novela odstraňuje nejistotu, jak a v jakém okamžiku odvést DPH v případě zničení, krádeže či odcizení majetku a zboží, které není dostatečně doloženo (například zjištěné manko na zboží). Nově bude nutno vrátit původně 
uplatněný nárok na odpočet daně a to k datu, kdy se plátce o nedostatečně doloženém zničení, krádeži, odcizení zboží či majetku dozví. V případě dlouhodobého majetku musí plátce vrátit odpovídající část odpočtu daně, 
pokud k nedoloženému zničení, krádeži či odcizení dojde ve lhůtě pěti let (resp. deseti let v případě nemovitých věcí). Plátce musí daň vrátit také u zboží či krátkodobého majetku, pokud k nedoloženému zničení, krádeži  
či odcizení dojde v průběhu tří let od jeho pořízení. Praktické aspekty vracení uplatněného odpočtu u zničeného, ukradeného či odcizeného majetku bude upravovat informace finanční správy. 

Odvod DPH z přijatých záloh 

Nově zákon jednoznačně stanoví, že povinnost odvést DPH z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění vzniká pouze tehdy, jsou-li v okamžiku přijetí úplaty dostatečně známy 
následující znaky budoucího plnění: druh zboží nebo služby, sazba DPH a místo plnění. Pokud tyto znaky známy nejsou, nevzniká povinnost odvést DPH. Uvedené pravidlo se vztahuje  
jak na běžné zálohové platby, tak i na prodej jedno či víceúčelových poukázek opravňujících k budoucímu odběru zboží či služeb. Nejedná se o novinku v pravém slova smyslu, ale pouze  
o zapracování ustáleného výkladu evropské legislativy do českého zákona. Příklady, jak postupovat v konkrétních situacích, bude obsahovat metodika finanční správy.

Další rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

Režim přenesení daňové povinnosti bude nově uplatňován také v případech poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce, dodání zboží poskytovaného jako záruka, při realizaci této záruky, dodání zboží  
po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkonu tohoto práva nabyvatelem a v některých dalších případech. Další pravidla pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v některých oblastech blíže upřesní  
připravovaná informace finanční správy.
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Zdaňování plnění poskytovaných déle než rok 
Zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, které je poskytováno déle než 12 měsíců, je nově považováno za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž 
bylo plnění započato. Zákon taková plnění označuje jako dlouhodobá plnění. Uvedená úprava se nepoužije, pokud je dříve poskytnuta úplata nebo se jedná o dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody apod.  
Zároveň novela ruší opakovaná plnění.    

Novinky u finančního leasingu
Za dlouhodobý majetek bude pro účely DPH nově považován i majetek pořízený formou tzv. finančního leasingu. Novinka má dopad především na úpravu nároku na odpočet daně v případě změny účelu použití majetku.  
Před novelou se v případě změny účelu použití tohoto majetku v průběhu tří let od předání předmětu leasingu provádělo vyrovnání původně uplatněného odpočtu DPH. Nově je nutné sledovat změny v účelu použití po dobu 
pěti let (resp. deseti let v případě nemovitých věcí) a v případě změny účelu provést úpravu původně uplatněného odpočtu daně. Zároveň je plátce povinen opravit základ a výši DPH, pokud dojde ke změně výše úplaty  
nebo nedojde k převodu vlastnického práva k majetku. 

Změna uplatňování DPH u sdružení
Novela zákona o DPH vypouští speciální úpravu týkající se společností (dříve „sdružení bez právní subjektivity“). Nicméně postup dle pravidel před novelou je možný ještě do konce roku 2018.  
Praktické aspekty nového postupu fakturace a uplatňování nároku na odpočet daně u společníků sdružení zatím obsahují mnoho nejasností, které by měla částečně odstranit informace finanční správy.

Rozšíření ručení
Institut ručení je nově rozšířen o situace, kdy odběratel (plátce DPH) zaplatí za zdanitelné plnění zcela či částečně ve virtuální měně (např. bitcoin). Pokud v daném případě dodavatel neodvede příslušnou DPH na výstupu, 
ručí za tuto DPH automaticky odběratel. K tomuto rozšíření institutu ručení Ministerstvo financí přistoupilo z důvodu rizikovosti plateb provedených virtuální měnou a s ohledem na rostoucí oblíbenost tohoto způsobu platby.   
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Vedle již existujícího institutu nespolehlivého plátce zavádí novela institut tzv. nespolehlivé osoby. Cílem tohoto opatření je zabránit účelovému rušení DPH registrací nespolehlivých plátců, kteří v období před novelou 
zrušením registrace ztratili svůj statut nespolehlivosti a mohli se opět registrovat k DPH jako „spolehlivý“ plátce. Nově se nespolehlivý plátce po zrušení registrace k DPH stane automaticky nespolehlivou osobou.  
Opětovnou registrací k DPH se z nespolehlivé osoby stane nespolehlivý plátce. Nespolehlivou osobou se může stát i podnikatel, který není k DPH registrován, uvede na faktuře DPH a tuto daň neodvede.  
Principy nespolehlivé osoby osvětlí tematická informace finanční správy.  

Zavedení institutu nespolehlivé osoby

Upozornění:
Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný charakter a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných témat. Uživatelé by před konáním nebo zdržením se konání na základě informací 
obsažených v tomto materiálu měli zvážit využití příslušných profesionálních služeb. Nebudou akceptovány jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté ve vztahu k tomuto materiálu.


