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ZPRAVODAJ
DAŇOVÉ NOVINKY
NOVINKY V DPH - ZÁLOHA NA NADMĚRNÝ ODPOČET
A PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO JEHO VRÁCENÍ
Klíčovým okamžikem pro myšlenku vzniku institutu
zálohy pro nadměrný odpočet se stal závěr Ústavního
soudu z konce února 2019, kdy bylo ve věci „Kovové
profily“ rozhodnuto, že došlo k porušení ústavně
zaručených základních práv stěžovatele, tedy daňového
subjektu, a to v důsledku zadržení té části nadměrného
odpočtu, o které nebyly žádné pochybnosti.
V souvislost s chystanou novelou zákona o DPH, která
by měla vstoupit v účinnost k 1. květnu nebo nejpozději
k 1. červnu 2020, byl díky tomu navržen institut zálohy
na nadměrný odpočet, aby správce daně byl oprávněn
k zadržení jen a pouze té části nadměrného odpočtu,
o které existují oprávněné a vyjádřené pochybnosti.
V současné době totiž finanční správa zadržuje
celkovou částku i přesto, že předmětem kontroly je
pouze její část. V návaznosti na vznik tohoto institutu
bude správce daně v rámci daňové kontroly nebo
postupu k odstranění pochybností vracet daňovým
subjektům neprověřovanou část nadměrného odpočtu
ve formě zálohy, se kterou mohou tito bez omezení
nakládat.

Výplata zálohy bude provedena v případě, že částka
neprověřovaného odpočtu přesáhne 10 000 Kč.

V návaznosti na tuto změnu dojde i ke změně ve
lhůtě pro vrácení odpočtu DPH. Ta bude činit
místo původních 30 dnů od vyměření nově 45 dnů
s tím, že lhůta pro vyměření začne běžet až 15 dnů
po termínu pro podání přiznání. Finanční správa
to odůvodňuje tím, že potřebuje více času na
analýzy, aby byla schopna se ve výsledku zaměřit
na konkrétní podezřelé daňové subjekty.
Tato změna bude mít dozajista významný vliv na cashflow podnikatelů. Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že
tato změna bude přínosem pro ty, kteří jsou podrobeni
kontrole či jinému daňovému řízení a na vrácení
nárokovaného daňového odpočtu čekají mnohdy
i několik měsíců. Obecně však bude představovat
neblahý zásah pro ostatní nekontrolované subjekty.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR s Crowe Advartis Accounting s.r.o.

Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. AMSP ČR
sdružuje na otevřené, nepolitické PRÁVNÍ
platformě maléNOVINKY
a střední podniky a živnostníky i jejich organizace
z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 264.000 podnikatelských subjektů. Má důležité postavení
v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.

PRÁVNÍ NOVINKY
OŠETŘOVNÉ I PRO OSVČ

AMSP ČR iniciovala spolupráci s Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR na přípravě novely zákona
o nemocenském pojištění. V podstatě jde o skutečnost,
že v zákoně o nemocenském pojištění se ošetřovné, bez
jasného důvodu, nevztahuje na OSVČ. AMSP ČR proto

připravila legislativní návrh zákona o nemocenském
pojištění, která by umožnila živnostníkům uplatnit
nárok na ošetřovné, a to skrze změnu výrazu
„zaměstnanec“ na „pojistník“. Ve spolupráci s poslanci
ji chce AMSP ČR předložit cestou poslaneckého
návrhu. O dalším vývoji vás budeme informovat.

„RŮZNÉ“
START ROKU MALÉHO PODNIKÁNÍ 2020
Hlavní projekt AMSP ČR
pro rok 2020 navazuje na
úspěšné předchozí projekty:
Rok
řemesel
2016,
Rok venkova 2017, Rok rodinného podnikání 2018

a Rok digitálního podnikání 2019. Hlavním tématem
projektu je RŮST – živnostníků a malých firem.
Více informací naleznete ZDE.

PRVNÍ NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ NÁSTUPNÍKŮ
RODINNÝCH FIREM V ROCE 2020
Letošní první neformální setkání
nástupníků rodinných firem se
uskuteční ve čtvrtek 30. ledna od
19 hod. do cca 22 hod.
v prostorách sídla společnosti
Deloitte Advisory, s. r. o. (Budova Churchill I, Italská
2581/67, Vinohrady) dlouholetého partnera projektu

Rodinná firma. Přijďte si v uvolněné atmosféře
pohovořit o problémech, které mají nástupníci
rodinných firem společné.
Více informací vč. registrace naleznete ZDE.
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