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Těsně před vánočními svátky podepsal pre-
zident tzv. stabilizační balíček a rozsáhlou 
novelu zákona o DPH. Jednotlivým usta-
novením těchto zákonů jsme se věnovali již 
v našich předchozích Klientských informa-
cích. Tímto si dovolujeme shrnout konečnou 
schválenou podobu těchto zákonů, ale i upo-
zornit na další významné změny, které přišly 
s novým rokem. 

Změna bankovních účtů daňové správy

V souvislosti s reorganizací finanční správy do-
šlo nejen ke změně struktury finanční správy, ale 
i ke změně čísel bankovních účtů, na které se daně 
platí. Nová čísla bankovních účtů jsou v platnosti 
od 1. ledna 2013. Předčíslí účtů určující druh daně 
a kód banky zůstávají nezměněny. Mění se jen ma-
triková (prostřední) část bankovního účtu. Aktu-
ální čísla matrik dle příslušných nových finančních 
úřadů najdete na odkazu zde. Organizačně došlo 
k zániku krajských finančních ředitelství a 199 fi-
nančních úřadů a k jejich nahrazení jedním Od-
volacím finančním ředitelstvím se sídlem v Brně 
a 14 finančními úřady s krajskou územní působ-
ností. Původní finanční úřady se staly územními 
pracovišti krajských finančních úřadů. 

Zveřejnění čísel bankovních účtů plátců 
DPH pro ekonomickou činnost

Správce daně by měl 1. dubna 2013 zveřejnit čísla 
bankovních účtů všech v ČR registrovaných plát-
ců dPH, a to způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup. Plátce si může zvolit, který jeho účet má být 
zveřejněn. Pokud plátce neoznámí správci daně do 
28. února 2013 svoje preference, budou zveřejněny 

všechny účty, které správce daně eviduje, případně 
informace, že žádné bankovní číslo nebylo určeno. 

Zveřejnění bankovních účtů má zásadní vliv na in-
stitut ručení u dPH. Příjemce zdanitelného plnění 
bude nově ručit za nezaplacenou daň v případě, že 
úhradu za toto plnění zčásti nebo zcela poskytne 
na jiný než zveřejněný účet. Například pokud do-
davatel nebude mít zveřejněn žádný účet, každou 
bezhotovostní úhradou se tak příjemce plnění stává 
ručitelem. Obdobně se postupuje i v případech, kdy 
je placeno na bankovní účty vedené mimo ČR. 

Změna zdaňovacího období pro DPH

Pro všechny plátce dPH (tuzemské i zahraniční) je 
nově výchozím zdaňovacím obdobím kalendářní 
měsíc. Čtvrtletní zdaňovací období si mohou plátci 
zvolit jen při splnění určitých zákonných podmínek 
(například obrat nepřesahující 10 milionů Kč). 

Shrnutí dalších změn v oblasti DPH

  Sazba daně se zvyšuje na 15 a 21 %.
  Mění se definice sídla a provozovny osoby po-
vinné k dani, což může mít vliv na správné po-
souzení transakcí s mezinárodním přesahem. 

  Nově je možné použít pro přepočet základu daně 
a daně v cizí měně na českou měnu kromě kurzu 
ČNB také kurz ECB.

  Zavádí se institut identifikované osoby – osoby 
povinné k dani, která nepřekročila obrat pro po-
vinnou registraci a není plátcem dPH. Tato oso-
ba je v případě účasti na vybrané přeshraniční 
transakci povinna se registrovat jako identifiko-
vaná osoba.

  Dlouhodobý pronájem dopravních prostředků 
osobám nepovinným k dani (t. j. nepodnikate-
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lům) podléhá nově zdanění ve státě, kde má mís-
to pobytu nebo sídlo zákazník.

  Ruší se výjimka pro osoby, které nevedou účet-
nictví (pouze tzv. daňovou evidenci), spočívající 
v nezdaňování záloh. 

  V případě elektronických daňových dokladů 
už není bezpodmínečně vyžadován elektronický 
podpis, elektronická značka či výměna prostřed-
nictvím systému EdI. Jejich absenci je možné 
kompenzovat zajištěním věrohodnosti původu, 
neporušitelnosti obsahu a čitelnosti daňového 
dokladu. Zákon však podmiňuje použití elektro-
nické fakturace souhlasem odběratele plnění.

  Nově musí daňové doklady obsahovat následují-
cí texty v českém jazyce:

 − „vystaveno zákazníkem“ – pokud je odběratel 
zmocněn k vystavení dokladu;

 − „daň odvede zákazník“ – pokud je odběratel 
povinen přiznat z plnění daň (např. tuzemský 
nebo zahraniční reverse-charge).

  Na přijaté daňové doklady na plnění v režimu tu-
zemského přenesení daňové povinnosti už odbě-
ratel nedopisuje výši daně, kterou má odvést. Ten-
to údaj uvede jen do evidence pro daňové účely.

  Zjednodušený daňový doklad je možné vystavit 
bez ohledu na způsob platby.

  Lhůta pro osvobození převodu staveb, bytů 
a nebytových prostor je prodloužena ze tří na pět 
let. Plátce se může nově rozhodnout, že osvobo-
zení nevyužije a daň uplatní při současném za-
chování nároku na odpočet na vstupu.

  Prodlužuje se lhůta pro odpočet DPH u dlouho-
dobého majetku vytvořeného vlastní činností 
a také pro vyrovnání DPH u staveb, bytů a ne-
bytových prostor, které nejsou dlouhodobým 
majetkem.

  Zavádí se právní fikce 
jednoho souhrnného 
plnění podléhajícího 
režimu přenesení da-
ňové povinnosti v pří-
padě, že plátce v sou-
vislosti se stavebními 
a montážními prace-
mi uskuteční zdani-
telné plnění, u kterého 
aplikoval režim pře-
nesení daňové povin-
nosti, a odběratel jed-
ná s plátcem ve shodě.

  Nově je možné požádat správce daně o posouze-
ní zatřídění odpadu a šrotu pro účely aplikace 
režimu přenesení daňové povinnosti.

  Zavádí se pojem nespolehlivý plátce a také insti-
tut ručení za nezaplacenou daň u plnění usku-
tečněných nespolehlivým plátcem. Status jednot-
livých plátců dPH je možné ověřit na webových 
stránkách finanční správy.

  Institut ručení za nezaplacenou daň postihuje za 
určitých okolností nově také oprávněné příjem-
ce v souvislosti s přijetím výrobků podléhajících 
spotřební dani z jiného členského státu EU a od-
běratele distributorů PHM (netýká se nákupů 
PHM na čerpacích stanicích).

Shrnutí změn v oblasti daně z příjmu

  Výdajové paušály se omezují maximální částkou 
– v případě paušálu ve výši 40 % možno uplatnit 
výdaje do částky 800 000 Kč a u paušálu ve výši 
30 % do částky 600 000 Kč. 

  Poplatníci využívající výdajové paušály nemají 
nárok na uplatnění slevy na manželku/manže-
la a daňového zvýhodnění na vyživované dítě, 
pokud součet základů daně podléhajících výda-
jovým paušálům bude tvořit víc než 50 % jejich 
celkového základu daně. 

  Zavádí se solidární zvýšení daně – součet pří-
jmů ze závislé činnosti a základ daně z podniká-
ní převyšující částku 1 242 432 Kč bude podro-
ben navíc tzv. solidární sedmiprocentní dani. 
Ustanovení se týká příjmů dosažených v letech 
2013 až 2015 a bude u dotčených osob s příjmy 
výhradně ze závislé činnosti vést k povinnosti 
podat daňového přiznání. 

  Počínaje rokem 2013 ne-
mohou poplatníci pobí-
rající k 1. lednu zdaňo-
vacího období starobní 
důchod uplatnit roční 
slevu na poplatníka ve 
výši 24 840 Kč.

  Sazba srážkové daně 
na příjmy nereziden-
tů ze států mimo EU 
a EHP, se kterými nemá 
ČR uzavřenou smlou-
vu o zamezení dvojí-
ho zdanění, se zvyšuje  
na 35 %.
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Údaje zveřejněné v této publikaci mají informativní charakter a nenahrazují právní, ekonomické či daňové poradenství.  
Poradenství vyžaduje znalost konkrétních případů a posouzení veškerých relevantních skutečností. Za rozhodnutí,  

které se čtenář rozhodne učinit na základě tohoto materiálu, nepřebíráme odpovědnost.

AUdITOR je auditorskou a daňově poradenskou společností s mezinárodním zaměřením. Již více než 20 let nabízí služby v oblasti  
auditu, daňového poradenství, mzdového účetnictví a personální agendy, vedení finančního účetnictví a podnikového poradenství. 

Prostřednictvím přidružených kanceláří na Slovensku a v Rakousku (zde pod jménem Stöger & Partner) poskytuje kompletní poradenství 
v zemích střední Evropy. Pro řešení globálních poradenských aspektů je AUdITOR nezávislým členem v celosvětové síti  

UHY International, která sdružuje účetní a poradenské společnosti ve více než 80 zemích světa.

Ing. Marta Prachařová
Vedoucí oddělení daňového poradenství  
T: +420 224 800 458 
marta.pracharova@auditor.eu 

Více informací na www.auditor.eu.
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Personální a mzdová agenda

For more than 20 years  
on the Czech market.

Kancelář Praha 
Haštalská 6, 110 00 Praha 1 
T: +420 224 800 411

Kancelář Brno 
dominikánské nám. 4/5 
602 00 Brno 
T: +420 542 422 601

Kancelář Pelhřimov 
Masarykovo nám. 30 
393 01 Pelhřimov 
T: +420 565 502 502

  Maximální roční výše osvobozeného příspěvku 
zaměstnavatele na penzijní připojištění a ži-
votní pojištění zaměstnance se pro roky 2013 
a 2014 zvyšuje z 24 000 Kč na 30 000 Kč.

Shrnutí dalších změn

  Cestovní náhrady
Pro rok 2013 platí následující sazby tuzemského 
stravného:

5 až 12 hodin 66–79 Kč

12 až 18 hodin 100–121 Kč

víc než 18 hodin 157–188 Kč

Snižuje se náhrada za použití osobního vozidla za-
městnance z původních 3,70 Kč/km na 3,60 Kč/km.

Zvyšuje se sazba zahraničního stravného na Slo-
vensko z 30 eur na 35 eur za den.

  Daň z převodu nemovitostí
Sazba daně z převodu nemovitostí stoupla ze tří na 
čtyři procenta. Změna se netýká převodů nemovi-
tostí, u nichž byl návrh na vklad doručen na pří-
slušný katastr nemovitostí nejpozději do 31. prosin-
ce 2012. 

  Zdravotní pojištění
Pro období let 2013 až 2015 se zrušily stropy pro 
odvod zdravotního pojištění jak u zaměstnanců, 
tak u podnikatelů. Strop pro odvod sociálního po-
jištění zůstává a v roce 2013 činí 1 242 432 Kč. 
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