News | 18. 3. 2019
Daňový balíček 2019 prezident republiky
v pátek podepsal!
Poslanecká sněmovna na jednání v úterý 12. března 2019 přijala dlouho očekávaný
daňový balíček, a to ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou již 21. prosince
2018. Balíček v rekordním čase podepsal i prezident. Dle tiskové zprávy Ministerstva
financí lze očekávat vyhlášení ve Sbírce zákonů do konce března. Většina změn tak
bude účinná již od 1. dubna 2019.
Daňový balíček, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, představuje soubor
zásadních novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o
dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna schválila daňový
balíček před koncem roku 2018, senátoři jej však na konci ledna 2019 vrátili
s pozměňovacími návrhy, s nimiž ale Ministerstvo financí dle svého vyjádření
nesouhlasilo. Poslanci vyslyšeli argumentaci ministerstva a daňový balíček byl
v úterý schválen ve znění bez senátních pozměňovacích návrhů. V pátek byl
legislativní proces završen podpisem prezidenta.
Účinnost většiny ustanovení je prvním dnem po vyhlášení ve Sbírce
zákonů. Do sbírky by se novely měly promítnout pravděpodobně v březnu,
očekáváme tedy účinnost daňového balíčku od 1. dubna 2019.
Níže shrnujeme změny, které nás v rámci tohoto balíčku čekají v oblastech:

Daň z příjmů:






Implementace Směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým
povinnostem (ATAD)
o Omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních nákladů
o Exit tax (účinnost od roku 2020)
o Hybridní nesoulady (účinnost od roku 2020)
o Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti;
Vrácení limitu výdajových paušálů pro OSVČ na úroveň platnou v roce
2017, tj. maximální výdajový paušál činí u podnikatelů s příjmy ze
zemědělské výroby a řemeslné živnosti 1 600 000 Kč, u jiného
živnostenského podnikání 1 200 000 Kč a u ostatních příjmů ze
samostatné činnosti s výjimkou příjmů z nájmu 800 000 Kč;
Rozšíření oznamovací povinnosti tuzemských plátců na příjmy plynoucí
daňovým nerezidentům, které jsou od daně osvobozené nebo dle smlouvy
o zamezení dvojího zdanění nepodléhají zdanění v České republice.
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Daň z přidané hodnoty:










Nová úprava poukázek a nový systém přiznávání DPH v případě, kdy
vystavovatel poukazu není osoba totožná s dodavatelem zboží nebo služby
za poukaz;
Úprava odpočtu DPH u oprav při prodeji nemovitostí;
DUZP u služeb souvisejících s nájmem;
Nová úprava doručování daňových dokladů a opravných daňových
dokladů, DUZP u opravných daňových dokladů a změny u souhrnných
daňových dokladů;
Rozšiřuje se okruh případů, kdy se pohledávka pro účely DPH považuje za
definitivně nezaplacenou a dodavateli se umožňuje provést opravu
původně odvedené DPH;
Změny výpočtu DPH shora a v zaokrouhlování DPH;
Dílčí změny v oblasti pořízení zboží z jiných členských států, v lokálním
režimu přenesení daňové povinnosti, v oblasti digitálních služeb
poskytovaných osobám nepovinným k dani a vykázání faktury v jiném
období než je DUZP;
Změna DPH režimu pořízení zboží s instalací od osoby nepovinné k dani
usazené mimo Českou republiku, která je zároveň českým plátcem DPH.

Další DPH změny s odloženou účinností na rok 2020 nebo 2021, na které ale
doporučujeme se zaměřit již nyní, jsou:
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Restrikce volby zdanění nájmu nemovitostí tam, kde je více než 60 %
plochy tvořeno prostorem pro trvalé bydlení (účinnost od roku 2021);
Nová úprava u leasingových smluv s právem odkupu (od roku 2020);
Snížení DPH sazby na teplo a chlad na 10 % (od roku 2020).

Naopak nejvíce diskutovaná změna zahrnutí odměn jednatelů a dalších
členů statutárních orgánů do působnosti DPH přijata nebyla a zůstává tedy
otázkou, zda bude zahrnuta do některého dalšího návrhu novely zákona o DPH
nebo zda potichu usne. Podobně tomu je i se změnou v oblasti zahrnování dotací
k ceně do základu DPH, která byla z novely DPH 2019 také vyjmuta.
V případě jakýchkoli dotazů nejen ohledně daňového balíčku 2019 jsme
Vám u Rödl & Partner velmi rádi k dispozici.
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