
Novely DPH pro rok 2021 v otázkách a odpovědích (ONLINE
ROZHOVOR)
Zajímájí vás novely zákona o DPH, které proběhly v rámci roku 2021? Neváhejte se zapojit dne
21.10.2021, od 13:00 do 14:00 do online rozhovoru. Vaše dotazy zodpoví Bc. Tomáš Krůl - daňový
poradce.
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Rok 2021 přinesl na poli DPH několik významných změn,
které mají dopad na konkrétní skupiny plátců DPH. Od
začátku roku se dramaticky proměnilo uplatňování DPH
u pronájmu nemovitých věcí určených k bydlení.

Od 1. 7. (resp. od 1. 10.) 2021 byl navíc podstatně
změněn princip uplatňování DPH u prodeje zboží
osobám nepovinným k dani do jiných členských států EU
(dříve tzv. zasílání zboží, nově prodej zboží na dálku).
Zároveň dochází ke zrušení osvobození od DPH u
zásilek ze třetích zemí, jejichž hodnota nepřesahuje 22
EUR. Navíc se rozšiřuje možnost použití režimu jednoho
správního místa.

Jak je patrné, tak změny jsou to zásadní s významným dopadem zejména na provozovatele e-shopů a
pronajímatelů nemovitostí k bydlení.
V dalším online rozhovoru Vám přinášíme možnost zeptat se na veškeré novinky v oblasti DPH, které se
v roce 2021 udály.

Na otázky k uvedenému tématu dostanete správnou odpověď, pokud se zeptáte našeho odborníka
přímo v online rozhovoru:
Novely DPH pro rok 2021 v otázkách a odpovědích (ONLINE ROZHOVOR) 

Archiv všech online rozhovorů najdete v záložce Daňová pohotovost nebo zde.

Poznámky pod čarou:
Související články

Změny DPH od 1. 1. 2021
Revoluční novinky v aplikaci zákona o DPH od 1. 7. 2021
Prodej zboží na dálku dle návrhu novely ZDPH
Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní – nová pravidla pro internetový
prodej zboží ze třetí země dle návrhu novely ZDPH
Dodání zboží usnadněné provozovatelem elektronického rozhraní – ručení za zaplacení daně a změna
odpovědnosti za úhradu daně dle návrhu novely ZDPH
Dovoz a prodej dovezeného zboží – zvláštní režim pro přiznání a odvod DPH při dovozu
Zvláštní dovozní režim jednoho správního místa dle návrhu novely ZDPH
Přehled nejdůležitějších změn zákona o DPH navržených s účinností od 1. července 2021 (I. část)
Zvláštní režim jednoho správního místa
Novela zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 7. 2021
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https://www.daneprolidi.cz/vyhledavani/autor/bc-tomas-krul
https://www.daneprolidi.cz/online-rozhovor/novely-dph-pro-rok-2021-v-otazkach-a-odpovedich-online-rozhovor.htm
https://www.daneprolidi.cz/list/online-rozhovor.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zmeny-dph-od-1-1-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/revolucni-novinky-v-aplikaci-zakona-o-dph-od-1-7-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/prodej-zbozi-na-dalku-dle-navrhu-novely-zdph-nova-pravidla-pro-internetove-obchody-od-1-7-2021.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dodani-zbozi-usnadnene-provozovatelem-elektronickeho-rozhrani-nova-pravidla-pro-internetovy-prodej-zbozi-ze-treti-zeme-dle-navrhu-novely-zdph.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dodani-zbozi-usnadnene-provozovatelem-elektronickeho-rozhrani-ruceni-za-zaplaceni-dane-a-zmena-odpovednosti-za-uhradu-dane-dle-navrhu-novely-zdph.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/dovoz-a-prodej-dovezeneho-zbozi-zvlastni-rezim-pro-priznani-a-odvod-dph-pri-dovozu-nova-pravidla-pro-prodej-zbozi-ze-treti-zeme-dle-navrhu-novely-zdph.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zvlastni-dovozni-rezim-jednoho-spravniho-mista-dle-navrhu-novely-zdph.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/prehled-nejdulezitejsich-zmen-zakona-o-dph-navrzenych-s-ucinnosti-od-1-cervence-2021-i-cast.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/zvlastni-rezim-jednoho-spravniho-mista.htm
https://www.daneprolidi.cz/clanek/novela-zakona-o-dph-s-planovanou-ucinnosti-od-1-7-2021.htm
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