Snížení daňové mezery v Polsku o
3,4 mld. PLN – konec prací nad
„velkou“ novelou zákona o DPH
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Snížení zneužívání daně z přidané hodnoty a utěsnění jejího výběru mj. díky obnovení tzv. správních sankcí a
omezení čtvrtletních daňových přiznání – toto jsou výsledky „velké“ novely zákona o DPH, kterou Poslanecká
sněmovna PR dokončila 1.12.2016.
Novela by podle představitelů vlády měla snížit daňovou mezeru o 2 procentní body, tj. o 3,4 mld. PLN (cca 21
mld. CZK). Zároveň předpokládá udržení daňových sazeb DPH na úrovni 8 a 23 %.
Novela předpokládá:
-rozšíření tzv. režimu obráceného zdanění (kdy přiznat a zaplatit DPH má odběratel, nikoli dodavatel) na
transakce, jejichž předmětem budou mj. stavební služby. Režim obráceného zdanění zahrne také procesory,
jejichž cellová hodnota v rámci transakce překročí 20 tis. PLN (bez daně), některé výrobky ze zlata o ryzosti nižší
než 325/1000, stříbra a platiny;
-změnu podmínek vrácení DPH ve lhůtě 25 dnů. Byla omezena čtvrtletní daňová přiznání. Tuto formu
daňových přiznání budou moci využívat pouze malí podnikatelé, tj. plátci DPH, jejichž tržby nepřesáhly 1,2 mil.
EUR v předchozím daňovém roce;
-povinnost elektronického podání k DPH od 1. ledna 2017 pro plátce povinné k registraci k DPH v EU; pro
dodavatele nebo odběratele zboží a služeb, na které se vztahuje režim obráceného zdanění; pro ty, kteří jsou
povinní na základě předpisů o dani z příjmů podávat daňové přiznání, hlášení a roční výpočet daně pomocí
prostředků pro elektronickou komunikaci. Povinnost podávání daňového přiznání k DPH v elektronické formě pro
ostatní plátce DPH bude zavedena 1. ledna 2018;
-povinnost elektronického podávání kontrolních hlášení pouze za měsíční období;
-změnu předpisů týkající se jistot a tzv. nerozdílné odpovědnosti, kdy odběratel odpovídá solidárně s
dodavatelem za jeho daňové nedoplatky. Byly zavedeny nové podmínky pro zrušení povinnosti solidárního
závazku odběratele (např. paliv). Projekt obsahuje také další podmínky pro to, aby prodejce mohl složit jistotu a
být zapsán do seznamu subjektů, které takovou jistotu složily. Ve výsledku skládat jistotu a být na seznamu
budou moci pouze prodejci, kteří zaručují splnění povinnosti uhrazení svých daňových závazků. Solidární
odpovědnost daňových poplatníků bude navíc využívána, pokud předmětem transakce bude strečová folie
(používána např. pro ovíjení zboží na paletách) a také pevné disky HDD a SSD. Zákon zároveň zavádí solidární
odpovědnost zmocněnce s jím registrovaným daňovým poplatníkem. Týkala by se daňových nedoplatků
vzniklých výsledkem činností probíhajících během 6 měsíců od registrace poplatníka jakožto aktivního plátce
DPH. Tato odpovědnost nepřesáhne 500 tis. PLN.
-uvedení důvodů pro zamítnutí registrace subjektu jakožto plátce DPH a upřesnění podmínek pro
výmaz daňového poplatníka z registru plátců DPH. Tato řešení by měla pomoci v boji s tzv. karuselovými
obchody;
-návrh daňových sankcí za nespolehlivé vypořádání se s DPH. Je předpokládána sankce ve 100% výši vůči
poplatníkům dopouštějícím se daňových podvodů;
Nová řešení mají platit od 1. ledna 2017, s výjimkou předpisů, které vstoupí v účinnost 1. ledna 2018. Zákon byl
předložen prezidentovi PR.
Zpracovalo Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze na základě www.biznes.onet.pl
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