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KONTROLNÍ HLÁŠENÍ DPH
JIŽ OD 1. LEDNA
ZMĚNY V APLIKACI DPH
NA NEMOVITÉ VĚCI
POVINNOST PODÁVAT
PŘIZNÁNÍ K DPH
VÝHRADNĚ
ELEKTRONICKY
SLEVY NA DANI
ZVÝŠENÍ DAŇOVÉHO
ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI
NOVÁ KATEGORIZACE
ÚČETNÍCH JEDNOTEK
ZNOVUZAVEDENÍ
JEDNODUCHÉHO
ÚČETNICTVÍ
NAKLÁDÁNÍ S
ELEKTROODPADY

Rekapitulace hlavních změn
v daňových a účetních
předpisech pro rok 2016
Kontrolní hlášení DPH již od 1.
ledna
Nový rok přináší plátcům DPH povinnost
podávat kontrolní hlášení. Kontrolní
hlášení je nový druh daňového tvrzení,
které je třeba předkládat vedle přiznání k
DPH a souhrnného hlášení. Jeho cílem
z pohledu správce daně je získat informace
o uplatněném nároku na odpočet a
uplatněné dani na výstupu a na základě
jejich rychlého porovnání informace o
možném daňovém úniku.
Pokuty za nepodání kontrolního hlášení
jsou poměrně přísné. Jestliže plátce nepodá
kontrolní hlášení, ale svou chybu napraví
ještě před výzvou správce daně, bude mu
udělena pokuta tisíc korun. Pokud tak učiní
až po výzvě, pokuta činí 10 tisíc korun.
Jestliže nepodá hlášení ani na základě
výzvy správce daně, zaplatí pokutu 50 tisíc
korun. Správce daně je oprávněn uložit i
další pokuty
Prvním obdobím, za které vzniká plátcům
povinnost podat kontrolní hlášení, je leden
2016, respektive 1. čtvrtletí 2016. Právnické
osoby budou podávat kontrolní hlášení
měsíčně, vždy do 25. dne měsíce
následujícího. Fyzické osoby, které podávají
čtvrtletní přiznání k DPH, budou kontrolní
hlášení předkládat čtvrtletně, a to ve stejné
lhůtě jako daňové přiznání. Podání
kontrolního hlášení musí být stejně jako
podání ostatních tvrzení k DPH učiněno
výhradně elektronickou formou.

Změny v aplikaci DPH na
nemovité věci
Režim přenesení daňové povinnosti se
rozšiřuje na prodej nemovitých věcí, u
kterých pláce dobrovolně uplatní DPH. Při
prodeji takových nemovitostí tak bude od 1.
1. 2016 povinen přiznat daň kupující,
pokud je plátcem daně.
Další významnou změnou v oblasti
nemovitostí je zpřesnění definice pojmu
„stavební pozemek“. Pozemky bez
inženýrských sítí, jako je voda nebo

kanalizace, byly doposud od daně
osvobozené, pokud sítě končily před
hranicí pozemku. Nově se ale i z takové
parcely bude platit DPH, neboť za stavební
pozemek může být považován i pozemek, o
němž jako o stavebním vlastník aktuálně
neuvažuje, ale v okolí tohoto pozemku
probíhají stavební práce, např. zasíťování.

Povinnost podávat přiznání k
DPH výhradně elektronicky
Počínaje daňovým přiznáním podávaným
po 1. lednu 2016 (tedy i za prosinec 2015
nebo 4. čtvrtletí 2015) musí všichni plátci
DPH podávat přiznání elektronicky.
Přestává platit dosavadní výjimka pro
fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12
bezprostředně předcházejících po sobě
jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhl 6
mil. Kč. Tato změna se dotkne přibližně sto
tisíc daňových subjektů.

Slevy na dani
Se zvýšením minimální mzdy na 9 900 Kč
se zvyšuje i maximální sleva na dani za
umístnění vyživovaného dítěte v zařízení
péče o děti předškolního věku (tzv.
školkovné). Zároveň se zpřesňuje definice
předškolního zařízení, kterým je nyní
míněna mateřská škola, zařízení služby
péče o dítě v dětské skupině nebo
soukromé zařízení obdobného typu.
Do konce roku 2015 zákon definici zařízení
neobsahoval a slevu na dani za rok 2015
tedy lze uplatnit při umístění dítěte v
jakémkoliv zařízení pečujícím o děti
předškolního věku.
Zvyšuje se částka pro osvobození důchodu
nebo penzí do výše 356 400 Kč, tedy do 29
700 Kč měsíčně.

Zvýšení daňového zvýhodnění na
děti
Je navrhováno zvýšení částek daňového
zvýhodnění na druhé, třetí a každé další
dítě. U druhého dítěte vzroste daňové
zvýhodnění z 15 804 Kč na 17 004 Kč ročně
a u třetího a dalšího dítěte vzroste částka z
17 004 Kč na 20 604 Kč ročně. Pro rodiny s
jedním dítětem se výše slevy měnit nemá.
Návrh zákona je nyní projednáván ve
Sněmovně. Bude-li zákon schválen
v navržené podobě, sleva bude
zaměstnancům poskytnuta v rámci ročního
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zúčtování za rok 2016 zpětně i za měsíce
v roce 2016, pro které ještě zvýšení
daňového zvýhodnění neplatilo. Ostatní
fyzické osoby si zvýšenou slevu na dani
uplatní v rámci svého daňového přiznání.

Nová kategorizace účetních
jednotek
Novela zákona o účetnictví od 1. ledna 2016
zavádí kategorizaci účetních jednotek na
mikro, malé, střední a velké. Rozhodující
kritéria pro zařazení účetní jednotky jsou
netto hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný
počet zaměstnanců účetní jednotky k
rozvahovému dni. V účetních závěrkách
jsou všechny obchodní společnosti
s výjimkou mikro a malých účetních
jednotek povinny uvádět přehled o
peněžních tocích a o změnách vlastního
kapitálu.
Velké společnosti a subjekty veřejného
zájmu ve vybraných odvětvích budou
povinny nově zveřejňovat zprávy o
platbách vládám. Střední a velké účetní
jednotky jsou povinny v účetní závěrce
uvádět i nefinanční informace.
Povinnost auditu účetní závěrky se
posuzuje samostatně podle dosavadních
kritérií s tím, že nově se bere v úvahu pouze
hodnota aktiv netto. Účetní jednotky, které
nepodléhají auditu, mohou sestavovat
výkazy ve zkráceném rozsahu.

Znovuzavedení jednoduchého
účetnictví
Možnost nově vést jednoduché účetnictví se
týká omezeného okruhu účetních jednotek,
jako jsou spolky, církve, náboženské
společnosti, které nejsou plátci daně z
přidané hodnoty, jejich příjmy za poslední
účetní období nepřesáhly 3 mil. Kč a
hodnota jejich majetku nepřesáhla 3 mil. Kč.

Nakládání s elektroodpady

zároveň umožňuje zohlednit i částku
připadající na měsíce zdaňovacího období
započatého v roce 2014, ve kterých jsou
splněny podmínky pro její tvorbu. Rezerva
se tvoří měsíčně počínaje prvním měsícem
zdaňovacího období, ve kterém vznikla
provozovateli povinnost platit dílčí úhrady
příspěvku na likvidaci zařízení.

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze
základní informace, které v žádném
případě nemohou nahradit plné znění
příslušných právních předpisů. Informace
uvedené v těchto Daňových novinkách
nejsou právní radou nebo stanoviskem.
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík
nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity či
jednání vzniklé v důsledku informací
v tomto vydání obsažených.
V případě potřeby podrobnějších informací
a při řešení konkrétních problémů se
laskavě obraťte na kteréhokoliv daňového
poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc
Balaštík. Velmi rádi Vám poskytneme
podrobnější informace k výše uvedené
problematice.
Daňové novinky Vám zasíláme jako
obchodnímu partnerovi advokátní
kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud si
nepřejete, aby Vám byly nadále
doručovány, můžete se odhlásit zde:
http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn.

Kontakty na daňový tým KŠB:
tel. č.:

224 103 316

Pavla Blažková

pblazkova@ksb.cz

Jan Černohouz

jcernohouz@ksb.cz

Alena Jurič

ajuric@ksb.cz

Tomáš Lízner

tlizner@ksb.cz

Helena Navrátilová hnavratilova@ksb.cz

Do zákona o rezervách byla doplněna nová
úprava tvorby rezerv na nakládání s
elektroodpadem ze solárních panelů
uvedených na trh do 1. ledna 2013.
Přechodné ustanovení umožňuje uplatnit
předmětnou rezervu již pro rok 2015 a
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