Metodická informace 100/07/19
Zpracováno dle zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další
zákony, za použití právního informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty 2019
I. Novela zákona o DPH od 1.4.2019
Obrat (§4a)
Do obratu se zahrnuje úplata za dodání nebo poskytnutí dlouhodobého majetku,
je-li toto uskutečněné plnění nedílnou součástí obvyklé ekonomické činnosti osoby povinné k dani.

Poukazy
Zákon o DPH nově vymezuje pojmy jednoúčelový poukaz, víceúčelový poukaz, vydání poukazu.
Vydání jednoúčelového poukazu (tj. jeho převedení na prvního nabyvatele) se považuje za
uskutečnění plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby). Vystavuje se daňový doklad na
uskutečněné plnění nikoli doklad o přijaté platbě. Vydání víceúčelového poukazu se pro účely DPH
nepovažuje za dodání zboží ani poskytnutí služby. To nastane až při přijetí poukazu jako způsobu
úhrady.

Změny v pojmosloví a definicích
Ve vztahu k osobě povinné k dani se doplňuje vymezení „která jedná jako taková“. Touto změnou se
vyjasňuje uplatňování DPH v případech, kdy plátce jedná v postavení osoby nepovinné k dani (např.
obce při výkonu veřejné správy, fyzické osoby při soukromém jednání). Pojem úplata je částka
v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžitého plnění, které jsou poskytnuty v přímé
souvislosti s plněním a dále úplata zahrnuje i dotace k ceně. Pojem nájem zahrnuje také podnájem,
pacht a podpacht, nájmem se rozumí také zřízení, trvání nebo zánik věcného břemene zřízeného
k nemovité věci, pokud jsou naplněny znaky nájmu.

Daňové doklady
Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze
rozumně požadovat, k tomu, aby se daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
Nově je umožněno vystavit souhrnný daňový doklad i na jedno plnění, kterému předcházela úplata a
obojí se realizovalo v jednom kalendářním měsíci.
Novou povinnou náležitostí opravného daňového dokladu je den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné
pro provedení opravy základu daně. Oprava základu daně (§42) jako samostatné zdanitelné plnění
se uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tato oprava považuje za
uskutečněnou.
Pokud je snižován základ daně a plátce má povinnost vystavit opravný daňový doklad, oprava základu
daně jako samostatné zdanitelné plnění se uvede v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém
plátce vynaložil úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad
dostal do dispozice příjemce plnění.
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V případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň jinak, než stanoví tento zákon (§43), a
tím zvýšila daň na výstupu, je oprávněna provést opravu v dodatečném daňovém přiznání za
zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve
kterém plátce nebo identifikovaná osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový
doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

Základ daně, výpočet daně
Do základu daně se nezahrnuje částka vzniklá zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti
při dodání zboží nebo poskytnutí služby na celou korunu. Ze zákona byla vypuštěna ustanovení o
zaokrouhlení daně.
Daň se vypočte jako
a) součin základu daně a sazby daně, nebo
b) rozdíl mezi
1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky
stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením
celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní
sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby
daně.

Změny v úpravě odpočtu
Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání nemovité věci, na které byla dokončena
významná oprava, podléhá tato oprava úpravě odpočtu daně. Lhůta pro úpravu odpočtu daně v
případě opravy nemovité věci činí 10 let a počíná běžet kalendářním rokem, ve kterém byla oprava
dokončena. Významnou opravou se pro účely odpočtu daně rozumí oprava podle právních předpisů
upravujících účetnictví, pokud hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění vztahující se k této
opravě bez daně je vyšší než 200 000 Kč.

Kontrolní hlášení
Nově je možné uložit pokutu do výše 500.000 Kč za neúplně vyplněné kontrolní hlášení.
§101 h odst. 3: Správce daně uloží plátci, který nesplněním povinnosti související s kontrolním
hlášením závažně ztěžuje nebo maří správu daně z přidané hodnoty.

II. Nejbližší daňové povinnosti
15.07. Silniční daň – záloha za II. čtvrtletí 2019
25.07. Přiznání a platba DPH za 6/2019 resp. za II. čtvrtletí 2019, souhrnné a kontrolní hlášení

V Novém Jičíně, dne 8.7.2019
Zpracovaly: Ing. Kotalová Pavla, Ing. Mičulková Marta

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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