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Zmírnění sankcí vyměřených v souvislosti s kontrolním hlášením

Hlavní změnou je zmírnění pokut za nepodání kontrolního hlášení. Nově bude plátci automaticky prominuta sankce ve výši 1 000 

korun, udělená za nepodané kontrolní hlášení, bylo-li podáno dodatečně bez výzvy správce daně a zároveň nedošlo-li u daného plátce 

k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení. V případě tvrdších sankcí ve výši 10 000, 30 000 nebo 50 000 korun, bude plátci 

umožněno požádat o jejich částečné, či úplné prominutí. Žádost o prominutí pokuty musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne

nabytí právní moci platebního výměru o udělené pokutě. Správce daně o částečném, či úplném prominutí rozhodne, pokud kontrolní 

hlášení nebylo podáno z ospravedlnitelných důvodů daných okolnostmi. Příjemnou zprávou pro plátce DPH je určitě i to, že správce

daně bude možné požádat o prominutí i u pokut, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Režim přenesení daňové povinnosti pro neusazené společnosti

Podepsaná novela zákona o DPH zavádí režim přenesení daňové povinnosti, kdy společnost se sídlem mimo ČR, neregistrovaná jako

plátce DPH v ČR, dodá zboží s místem plnění v tuzemsku plátci DPH. 

V takovém případě je příjemce zboží (plátce DPH) povinen odvést DPH z přijatého plnění. Při splnění zákonných podmínek však bude

moci uplatnit nárok na odpočet. 

Režim přenesení daňové povinnosti nebude možné aplikovat v případě, kdy dodavatel zboží (osoba neusazená v tuzemsku) již bude

k DPH v ČR registrován. Plátce DPH při splnění zákonných podmínek může v rámci přechodné šestiměsíční doby od nabytí účinnosti 

této novely požádat o odregistrování od DPH. Po zrušení registrace k DPH bude společnost při dodání zboží s místem plnění v 

tuzemsku uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti. 

Tento režim může být pro společnosti výhodný, je však nutné provést kompletní posouzení všech možných dopadů; např. dopad 

na cash-flow podniku. Po zrušení registrace totiž nebude možné nárokovat DPH z lokálních nákupů přes přiznání k DPH, ale pouze 

přes systém vracení DPH. 
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Prezident podepsal nový celní zákon a novelu zákona o DPH 

Senátem schválený návrh celního zákona a doprovodné zákony, především novela zákona o DPH, byly ve středu 27. července podepsány prezidentem. Vyhlášením ve 
Sbírce zákonů ČR dojde k nabytí jejich účinnosti, přičemž některá ustanovení mají odloženou účinnost. Očekáváme, že k vyhlášení dojde v pátek 29. července 2016. 

Upozornění: 
Informace obsažené v tomto materiálu mají obecný charakter 
a neposkytují souhrnnou analýzu zmíněných témat. Uživatelé 
by před konáním nebo zdržením se konání na základě 
informací obsažených v tomto materiálu měli zvážit využití 
příslušných profesionálních služeb. Nebudou akceptovány 
jakékoli nároky na odškodnění za kroky podniknuté ve 
vztahu k tomuto materiálu.
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pokračování
Daňový doklad při vývozu zboží

Nově se za daňový doklad při vývozu zboží nebude považovat vývozní doprovodný doklad (VDD), ale komerční faktura. Rozhodnutí celního 

úřadu o vývozu zboží bude sloužit jako důkazní prostředek prokazující výstup zboží z Evropské unie (EU).

Změna místní příslušnosti u společností se sídlem mimo ČR

Společnosti, které nemají sídlo v ČR a jsou českými plátci DPH, budou mít nově místní příslušnost k Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský 

kraj (nikoli k Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu). Doposud místně příslušný správce daně rozhodne do 1 roku od nabytí účinnosti 

tohoto ustanovení o dni, k němuž se místní příslušnost změní. Plátci, kterých se bude změna týkat, obdrží rozhodnutí od finančního úřadu. 

Ustanovení o změně příslušnosti nabyde účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení tohoto zákona, 

tj. nejpravděpodobněji od 1. září 2016. 

Celní kodex mění klasifikace zvláštních celních režimů

Po více než 22 letech byl s účinností od 1. května 2016 novelizován celní kodex EU a jeho prováděcí předpisy. Nový kodex přináší rozsáhlé 

změny zejména v oblasti elektronizace celního řízení, zvláštních celních režimů a zakotvení konkrétních výhod pro držitele povolení 

schváleného hospodářského subjektu. Rovněž sjednocuje výklad některých sporných otázek. 

Jednou z nejvýznamnějších změn je nová klasifikace celně schválených určení a zvláštních celních režimů. Nový kodex upouští 

od některých celních postupů (např. uskladňování v celním skladu typu D, aktivní zušlechťovací styk v systému navracení, svobodné pásmo 

typ II) a současně přeskupuje některé zvláštní celní režimy, např. aktivní a pasivní zušlechťovací styk či přepracování pod celním dohledem.  

Sjednocen byl také výklad pojmu vývozce. V kolonce 2 celního prohlášení tak nemůže být uveden subjekt, který má sídlo mimo EU. Současně 

však vývozce nemusí být totožný se subjektem, jehož jménem je toto celní prohlášení podáváno.  Vývozcem tedy může být výhradně subjekt 

se sídlem v EU, který má v době podání celního prohlášení uzavřenou platnou smlouvu s příjemcem tohoto zboží ve třetí zemi, popřípadě má 

alespoň pravomoc rozhodnout o přepravě předmětného zboží na místo určení ve třetí zemi.

Počítat je nutné také se změnou lhůty platnosti závazných tarifních informací, která se nově snižuje na 3 roky. Veškeré závazné tarifní 

informace, které byly vydány před 1. květnem 2016, zůstávají i nadále v platnosti 6 let podle dřívější úpravy.

V případě jakýchkoli dotazů nebo zájmu o naše služby neváhejte kontaktovat Martina Diviše.
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