Metodická informace 084/01/15
Zpracováno dle zákona č. 196/2014 Sb., č. 262/2014 Sb., č. 360/2014 Sb., dle nařízení vlády
č. 361/2014 Sb., zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, dle zákona č.
247/2014 Sb., a dalších za použití právního informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol.
s r.o.

Shrnutí důležitých legislativních změn od 1.1.2015

I.

Zákon o dani z přidané hodnoty

-

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti.
Při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu o DPH plátci použije
plátce režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením. Vláda ČR 22.12.2014
nařízení vydala a bylo publikováno jako Nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží
nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti. Příklady zboží: kukuřice a
technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy (cukrová řepa od 1.9.2015), kovy,
včetně drahých kovů, mobilní telefony, integrované obvody, přenosná zařízení pro automatizované
zpracování dat, videoherní konzole. Nařízení vlády stanoví, že režim přenesení daňové povinnosti u
výše uvedených druhů zboží se použije, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného
zboží překračuje částku 100.000 Kč.

-

Zavedení druhé snížené sazby ve výši 10%.
Zboží uvedené v příloze č. 3a k zákonu o DPH podléhá druhé snížené sazbě, tj. 10%. Do druhé
snížené sazby patří zboží, které odpovídá kódu nomenklatury celního sazebníku a zároveň je
výslovně uvedeno v popisu k tomuto kódu v textové části přílohy č. 3a k zákonu o DPH. Jedná se
například o počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, mlýnské výroby, slad, škroby, pšeničný
lepek, radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření,
tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti, hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo
ilustrované; mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.
Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, které obsahuje druhy zboží
podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost
uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.

-

Změna výpočtu parametrů pro sociální bydlení. Do konce roku 2014 zákon stanovil, že celkovou
podlahovou plochou bytu nebo rodinného domu se rozumí součet podlahových ploch všech
místností bytu nebo rodinného domu. Definice podlahové plochy od 2015 v zákoně není, je tedy
otázkou, zda se do podlahové plochy počítá i plocha bytu (rodinného domu) zastavěná příčkami.

-

Zvláštní režim jednoho správního místa
Mění se pravidla pro stanovení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a
televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani (občanům,
organizacím a institucím, které neuskutečňují ekonomickou činnost, nepodnikají). Tyto služby
jsou nově zdaňovány v místě příjemce služby. Aby se plátce daně nemusel při poskytování
těchto služeb registrovat ve více státech EU, může využít režim jednoho správního místa. Bližší
informace poskytneme na Vaši žádost.

-

Zavedení kontrolního hlášení – od 1.1.2016
Plátce, který je právnickou osobou, bude podávat kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do
25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Plátce, který je fyzickou osobou bude podávat kontrolní
hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání (čtvrtletní plátci čtvrtletně, měsíční plátci měsíčně).
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-

Obrat pro plátcovství k DPH činí 1 mil. Kč.
Do obratu se od 1.1.2015 zahrnují i nájmy dle §56a. Při výpočtu obratu za 12 kalendářních
měsíců po sobě jdoucích se za kalendářní měsíce z roku 2014 nájmy do výpočtu nezahrnují.

II. Zákon o daních z příjmů
-

Zavedení limitu pro uplatnění paušálních výdajů; Oznamovací povinnost pro přijetí
osvobozených příjmů; Zvýšení daňového zvýhodnění pro druhé a třetí dítě; Nová úprava pro
životní pojištění; Bezúplatná plnění – zápůjčky, výpůjčky, výprosy jsou osvobozeny, pokud
nepřesáhnou v úhrnu 100.000 Kč od téže osoby ve zdaňovacím období
Podrobně rozebíráme v metodické informaci 082/11/14.

Další změny v zákoně o daních z příjmů:
Nově se dodaňují neuhrazené závazky 30 měsíců po splatnosti (dosud platilo 36 měsíců)
Zpřesňuje se úprava finančního leasingu
Sleva na dani za umístění dítěte. Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených
poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení
péče o děti předškolního věku (lze uplatnit již za zdaňovací období 2014).
Opravné položky k pohledávkám – zákon o rezervách nově umožňuje tvořit daňově účinnou
opravnou položku k pohledávkám ve výši 100% neuhrazené hodnoty pohledávky již po uplynutí
30 měsíců od data splatnosti (dosud platilo 36 měsíců).
Uplatnění odčitatelných položek při daňové kontrole – nově bude možné uplatnit
v dodatečném daňovém přiznání i v rámci daňové kontroly. Jde například o vyměřenou ztrátu za
minulá zdaňovací období, odpočet na vývoj a výzkum, odpočet na odborné vzdělávání nebo
dary. Budou-li tyto odčitatelné položky uplatňovány při zvýšení základu daně správcem daně při
daňové kontrole, nebude se k těmto položkám přihlížet při stanovení penále.

III. Ostatní důležité změny
-

-

Limit pro platby v hotovosti od 1.12.2014 činí 270.000 Kč
Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ činí 1.797 Kč
Minimální mzda je stanovena ve výši 9.200 Kč
Byly zvýšeny průměrné ceny PHM, které se použijí pro stanovení výše náhrady za PHM, na kterou
má zaměstnanec nárok, pokud použije pro pracovní cestu jiné vozidlo než vozidlo
zaměstnavatele. Vyhláška č. 328/2014 Sb. stanoví cenu pro motorovou naftu ve výši 36,10 Kč/l,
benzin automobilový 95 Super ve výši 35,90 Kč/l, benzin automobilový 98 Super ve výši 38,30
Kč/l. Uvedená vyhláška č. 328/2014 Sb., rovněž zvyšuje minimální hodnotu stravného pro
tuzemské pracovní cesty o 2 Kč, trvá-li pracovní cesta do 18 hodin a o 3 Kč trvá-li pracovní cesta
déle než 18 hodin. Na požádání Vám zašleme podrobnější informace.
Dle sdělení Prof. Dědiče (specialisty na obchodní právo) pracovní smlouvy jednatelů a členů
statutárních orgánů na vedoucí funkce v obchodních společnostech zanikly k 30.6.2014, neboť
souběh funkcí i přes §61 odst. 3 ZOK není možný.

IV. Nejbližší daňové povinnosti
26.1. - Přiznání i platba DPH za 12/2014 resp. IV. čtvrtletí 2014, souhrnné hlášení, výpis dle §92a
12.2. - Daň z nemovitých věcí – přiznání na rok 2015
- Silniční daň za rok 2014 – přiznání a platba za 12/2014
- Oznámení změny zdaňovacího období pro DPH

V Novém Jičíně, dne 16. 1. 2015
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla
Ing. Marta Mičulková
Výtisk je určen pouze pro adresáta.
Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás. ©

Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody
způsobené jejím nesprávným uplatněním.
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