
Upozornění na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti
Finanční správa připomíná plátcům DPH pravidla pro uplatňování DPH u společníků společnosti. Podle
nové právní úpravy každý společník společnosti postupuje individuálně sám za sebe podle obecných
ustanovení zákona o DPH.
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Do 30. června loňského roku byla součástí zákona o dani
z přidané hodnoty ustanovení, jejichž předmětem byla
specifická úprava registrace, postupů při správě DPH
a uplatňování DPH u společnosti. Společníci plnili
povinnosti na DPH vzniklé z titulu jejich členství ve
společnosti prostřednictvím určeného společníka.

Novela zákona č. 170/2017 Sb., která změnila některé
zákony v oblasti daní, zrušila s účinností od 1. 7. 2017
zvláštní pravidla obsažená v zákoně o DPH týkající
se uplatňování DPH u společnosti. V současné době
tak každý společník společnosti postupuje
individuálně sám za sebe podle obecných
ustanovení zákona o DPH.
Společníci společností, kteří do 30. 6. 2017 postupovali při uplatňování DPH podle původní právní úpravy,
mohou podle přechodných ustanovení novely využívat tento režim nejdéle do 31. 12. 2018.
Od 1. 1. 2019 budou všichni společníci společností (plátci DPH) postupovat pouze podle nových
pravidel, tedy v souladu s aktuálním zněním zákona o DPH.
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Nové videoškolení na DPL - Peněžité a nepeněžité vklady společníků do společnosti
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