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News č. 7/2012

Vládní návrh daňových změn pro následující 
zdaňovací období

Jak již bývá v České republice pravidlem, jsou před koncem roku s napě m 
očekávány změny daňových předpisů, které by měly pla t od počátku násle-
dujícího kalendářního roku. Přelom let 2012 a 2013 tak není žádnou výjim-
kou. Dne 8. 11. 2012 byl Poslaneckou sněmovnou schválen vládní návrh 
zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů (tzv. stabilizační balí-
ček), který bude v následujících týdnech procházet dalším legisla vním 
procesem. Ačkoliv za m není jisté, zda budou změny přijaty s účinnos  od 1. 
ledna 2013, o niž usiluje vláda, dovolujeme si přinést přehled nejdůležitějších 
změn, které by měl stabilizační balíček přinést.

Daň z příjmů a související předpisy

Sazba daně z příjmů ze závislé činnos  a z příjmů z podnikání přesahující 
strop na pojistné na sociální zabezpečení (tj. 48-násobek průměrné mzdy v 
národním hospodářství, přibližně 1.242.432 Kč) by měla činit 22 %, přičemž 
základní daň ve výši 15 % by se měla i nadále počítat ze superhrubé mzdy, 
za mco solirdární zvýšení daně ve výši dodatečných 7 % by měla být apliko-
váno pouze na hrubou mzdu. 

Solidární daň by měli uplatňovat i zaměstnavatelé při odvodu měsíční záloho-
vé daně, pokud v daném měsíci příjem zaměstnance přesáhne čtyřnásobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství (přibližně 103.000 Kč). Daňoví 
poplatníci, kterým vznikne povinnost pla t 7%-ní solidární zvýšení daně, 
budou mít nově povinnost podávat přiznání k dani z příjmů. Solidární zvýšení 
daně by mělo být časově omezené, pla t by mělo pouze ve zdaňovacích 
obdobích let 2013, 2014 a 2015.

Pro roky 2013 – 2015 by měl být dále zrušen strop pro pojistné na zdravotní 
pojištění. Úprava by se měla týkat zaměstnanců, zaměstnavatelů i podnikate-
lů. Strop pro placení sociálního pojištění zůstane nadále zachován, pro rok 
2013 by měl činit 1.242.432 Kč.
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Sazby výdajových paušálů pro příjmy z podnikání a z pronájmu zůstanou 
zachovány, součaně by však mělo dojít k jejich zastropování. Maximální abso-
lutní výše paušalizovaných výdajů by měla činit 800.000 Kč u příjmů z podni-
kání (týká se jen svobodných povolání jako jsou advoká  a daňoví poradci) a 
600.000 Kč u příjmů z pronájmu. 

Osoby s příjmy, u nichž uplatní výdajové paušály, nebudou moci v některých 
případech využít vybrané slevy na dani (na manžela / manželku bez vlastních 
příjmů, daňové zvýhodnění na dě ). 

Pracující důchodci nebudou moci ve zdaňovacích obdobích let 2013 – 2015 
uplatňovat základní slevu na poplatníka (24.840 Kč za rok).

Srážková daň z příjmů daňových nerezidentů vzroste z 15 % na 35 %. Tato 
sazba se bude uplatňovat na příjmy ze zdrojů na území ČR (dividendy, podíly 
na zisku, úroky, licenční poplatky, odměny členů statutárních orgánů apod.), 
které budou hrazeny rezidentům zemí mimo Evropský hospodářský prostor, s 
nimiž ČR doposud neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Daň z přidané hodnoty

V období 2013 – 2015 by mělo dojít ke zvýšení obou sazeb daně z přidané 
hodnoty o 1 procentní bod, tedy základní sazba daně z přidané hodnoty bude 
z 20 % na 21 % a snížená sazba daně z přidané hodnoty bude zvýšena ze 14 
% na 15 %. K 1. 1. 2016 by následně měly být obě sazby sjednoceny, a to na 
úrovni 17,5 %.

Plátci daně z přidané hodnoty budou mít nově povinnost informovat správce 
daně o všech bankovních účtech, které plátce používá pro svou ekonomickou 
činnost. Plátce dále bude moci určit, které z těchto  účtů budou zveřejněny. 
Novelou by měl být zaveden ins tut nespolehlivého plátce. Správce daně 
bude mít možnost svým rozhodnu m označit plátce za nespolehlivého, 
pokud bude z jeho strany docházet k závažnému porušování povinnos  vzta-
hujících se ke správci daně. Novela dále zavádí ručení příjemce plnění od 
nespolehlivého plátce za neuhrazenou daň z přidané hodnoty. 
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V registru plátců daně budou nově zveřejňovány bankovní účty, které plátce 
určit pro zveřejnění, případně informace, že žádný takový účet určen nebyl. V 
případě, že správce daně vydá rozhodnu  o nespolehlivos  plátce, bude v 
registru zveřejněna i tato skutečnost.

Od příš ho kalendářního roku by měl být základním zdaňovacím obdobím 
kalendářní měsíc. Změna zdaňovacího období ze základního na čtvrtletní pak 
bude možná na žádost podanou příslušnému správci daně. Změna zdaňova-
cího období u nových plátců však bude možná nejdříve po 2 letech.

Ostatní daňové předpisy

Sazba daně z převodu nemovitos  by měla od roku 2013 trvale vzrůst o 1 
procentní bod ze 3 % na 4 %. Pro využi  3 %-ní sazby daně platné do konce 
roku 2012 bude nezbytné podat návrh na vklad do katastru nemovitos  před 
1. 1. 2013.

Postupně by mělo dojít ke zrušení tzv. zelené na y, tj. ke zrušení nároku na 
vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvo-
výrobu.

Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný informa vní charakter a nejsou komplexním vyčerpáním zmíněných témat. Jejich účelem je pouze 
upozornit na nejzávažnější body novelizací a změn. Jakékoliv nároky na odškodnění za kroky podniknuté na základě těchto informací nebudou akceptovány. 
Použijete-li informace v tomto materiálu obsažené, budete tak činit pouze na vlastní riziko a odpovědnost.
Informace z tohoto materiálu prosím neužívejte jako základ pro konkrétní rozhodnu  a využijte vždy našich profesionálních služeb kvalifikovaných 
odborníků.


