
K aktuálnímu schvalování změn zákona o DPH v Poslanecké sněmovně 

 

Pro rok 2013 nás čeká zásadní a rozsáhlá novela zákona o DPH, která od 1.1.2013 přináší řadu změn – 

např. důležité změny v otázce ručení za daň, v otázce přiznávání přeshraničních služeb, v otázce 

vystavování daňových dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti a celou řadu dalších změn. 

 

Protože podle dnes platné legislativy se k 1.1.2013 sjednocují obě sazby DPH na úrovni 17,5 %, a to 

nechce ani opozice ani koalice, vrátil Senát novelu zákona o DPH s pozměňovacími návrhy ve věci 

sazeb DPH tak, aby pro rok 2013 zůstaly v platnosti letošní sazby DPH 14 a 20 %. 

 

Protože koalice chce prosadit daňový protischodkový balíček (ten stanovuje pro rok sazby DPH 15 a 

21 % a navíc přeřazuje ze snížené do základní sazby DPH) a o tomto balíčku bude muset Poslanecká 

sněmovna hlasovat znovu (Senát jej téměř jistě zamítne), zatím pozměňovací návrh Senátu koalice 

podpořit nechce.  

 

Z uvedeného důvodu bylo rozhodování o pozměňovacích návrhů Senátu k novele zákona o DPH od 

1.1.2013 při zahájení probíhající schůze Poslanecké sněmovny zařazeno na 18.12.2012, kdy se 

předpokládá i opětovné schválení (či neschválení) daňového protischodkového balíčku alespoň 101 

poslanci. Až 18.12.2012 tedy budou učiněny rozhodující kroky, které naznačí výši sazeb DPH pro rok 

2013 (buď 14 a 20 % bez přeřazení dětských plen a zdravotnických prostředků do základní sazby daně 

anebo 15 a 21 % s přeřazením uvedeného zboží do základní sazby daně).  

 

Lze očekávat, že pokud koalice prosadí daňový protischodkový balíček, bude mít tento krok 

předjednán s prezidentem, a bude nutné počítat od 1.1.2013 se sazbami 15 a 21 % (a s přeřazením 

některého zboží do základní sazby daně) jako s velice pravděpodobnou změnou. Pokud koalice 

dańový protischodkový balíček 18.12.2012 neprosadí, bude novela DPH schválena pravděpodobně 

s pozměňovacími návrhy Senátu a příští rok budou sazby DPH 14 a 20 % a u dětských plen a 

zdravotnických prostředků se nadále bude uplatňovat snížená sazba DPH. 

 

Ve věci sazeb DPH tedy ještě nebudeme mít dva týdny jasno, vlastní novela zákona o DPH 

nepochybně od 1.1.2013 bude a její obsah je již znám. S obsahem novely je tedy vhodné se již začít 

seznamovat. 

 

Aktuální legislativní vývoj můžete sledovat na http://behounek.webnode.cz/novinky/, můžete také 

navštívit některý z našich seminářů věnovaných DAŇOVÝM NOVINKÁM PRO ROK 2013. Pražský 

termín 7.12.2012 je již obsazen, na termíny 17.12.2012 a 8.1.2013 zbývají poslední místa. Ve Zlíně 

pořádáme seminář již 13.12.2012, v Plzni 4.1.2013. 

 

 Omlouváme se, pokud Vás tento e-mail obtěžoval nebo Vám přišel vícekrát. Nemáte-li zájem o 

zasílání obdobných informací, pošlete prosím jako odpověď na tento e-mail jakoukoli zápornou 

odpověď (např. „ne“). 
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