Novely DPH 2015
Sazbová novela 262/2014 Sb.
Sazbová novela DPH zavádí s účinností od 1. Ledna 2015 druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10 %.
Nová 10% snížená sazba se vztahuje na kojeneckou výživu, léky včetně veterinárních léčiv a na knihy.
Dosavadní snížená sazba ve výši 15 % je označena jako první snížená sazba.
Základní sazba DPH zůstává beze změny ve výši 21%.

Zvláštní režim jednoho správního místa – novela 196/2014 Sb.
Zavádí nové pravidlo pro stanovení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a
televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Od 1. ledna 2015
dochází ke sjednocení pravidel a veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby.
Dosavadní zvláštní režim platný pro osoby povinné k dani ze třetích zemí poskytující elektronické
služby osobám nepovinným k dani v EU se rozšiřuje o okruh telekomunikačních a vysílacích služeb
(tzv. zvláštní režim mimo Evropskou unii). Současně se zavádí obdobný režim pro osoby povinné k
dani, které jsou usazené v EU, ale ne v členském státě konečného zákazníka (tzv. režim Evropské
unie). Pro oba zvláštní režimy se zavádí do zákona o DPH společný pojem zvláštní režim jednoho
správního místa. Poskytovatel těchto služeb plní své povinnosti k DPH (podává daňová přiznání a
platby k DPH) vzniklé v členských státech, ve kterých nemá sídlo ani provozovnu, prostřednictvím
elektronického portálu vedeného v jednom členském státě, kde se k režimu registruje (tzv. členském
státě identifikace), bez toho, že by byl povinen se registrovat pro účely DPH, podávat daňová přiznání
a odvádět DPH v jednotlivých členských státech, ve kterých tyto vybrané služby poskytuje.

Prosincová DPH novela - senátní tisk 380 (sněmovní tisk 291)
Novela dosud nebyla schválena Senátem. Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 3. schůze Senátu
(od 10. 12. 2014) jako bod č. 5. Předpokládaná účinnost je od 1.1.2015.
Novela by měla zavést 1) volitelný dočasný režim a 2) dočasné používání mechanismu přenesení
daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým
rizikem podvodů.
Volitelný dočasný režim se navrhuje nařízením vlády vybrat z množiny plnění uvedených v příloze č. 6
zákona o DPH. Seznam plnění zahrnuje např. převod povolenek na emise skleníkových plynů, dodání
mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů,
dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či
polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů.
Dočasné používání mechanismu rychlé reakce by mělo umožnit stanovit nařízením vlády na dobu
maximálně devíti měsíců používání režimu přenesení daňové povinnosti u plnění, u nichž Evropská
komise za účelem boje proti daňovým únikům potvrdí, že proti použití režimu přenesení daňové
povinnosti při dodání tohoto zboží nebo poskytnutí této služby nemá námitky.
Měla by zavést režim přenesení daňové povinnosti na případy, kdy se plátce rozhodne využít
možnost podle § 56 odst. 5 zákona o DPH a při dodání nemovité věci jinému plátci se rozhodne
uplatnit daň.

Upravuje možnost požádat o závazného posouzení určení, zda se při poskytnutí určitého
zdanitelného plnění použije režim přenesení daňové povinnosti.
Zavedení elektronicky podávaného institutu „kontrolního hlášení“ s účinností od 1. 1. 2016

