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News č. 5/2014
Novela zákona o daních z příjmů a daňového řádu
Parlament schválil rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů a daňového řádu. S výjimkou vybraných
ustanovení bude celá novela účinná od 1. ledna 2015. Vybrali jsme pro Vás nejdůležitější změny.
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Daň z příjmů fyzických osob
·

U solidárního zvýšení daně byla již pro rok 2014 zrušena absolutní povinnost podávat daňové
přiznání. Daňové přiznání je třeba podat jen v případě, pokud se u poplatníka o solidární zvýšení
daně bude navyšovat celoroční daň, nikoliv jen měsíční záloha.

·

Poplatníci podléhající solidárnímu zvýšení daně si mohou od základu pro jeho výpočet nově
odečíst ztrátu z podnikání.

·

Za zdanitelný příjem zaměstnance je považován majetkový prospěch plynoucí mu z bezúročné
zápůjčky poskytnuté zaměstnavatelem, pokud jistina, příp. úhrnná výše jistin, přesáhne 300.000
Kč.

·

Sleva na dani na vyživované děti bude diferencována podle počtu vyživovaných dětí. Na první
dítě zůstává sleva zachována v částce 13.404 Kč ročně, na druhé dítě však již ve zvýšené částce
15.804 Kč a na třetí a každé další dítě dosáhne výše 17.004 Kč. Maximální výše daňového bonusu
zůstává nezměněna.

·

Byla zavedena zcela nová sleva na dani za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku
ve výši skutečných nákladů, maximálně však do výše minimální mzdy (tj. 9.200 Kč od 1. 1. 2015).

·

Základní sleva na poplatníka bude opět k dispozici pracujícím důchodcům. Zároveň se obnovuje
zdanění pravidelně vypláceného důchodu u poplatníka, jehož součet příjmů ze zaměstnání,
podnikání a pronájmu přesáhne limit 840.000 Kč.

·

Došlo k omezení daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění v případech, kdy část
pojistného slouží k investování s investičním rizikem pojistníka. Nová se dotýká z pohledu
poplatníka stanovení odečtu od základu daně poplatníka (část pojistného hrazená poplatníkem)
a stanovení osvobozeného příjmů zaměstnance (příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění).

·

Limit pro maximální využití procentních paušálních výdajů je rozšířen i na řemeslné a volné
živnosti a zemědělské podnikání, které dosud horní hranici vymezenou neměly. Všechny příjmy
ze samostatné činnosti (podnikání) tedy budou mít svůj paušální výdajový strop při příjmu
2.000.000 Kč.

·

Zásadní novinkou z hlediska zdanění fyzických osob je zavedení povinnosti oznamovat
osvobozené příjmy nad 5 mil. Kč. Nebude nutné oznamovat takové typy příjmů, u nichž může
správce daně potřebné údaje zjistit z rejstříků a evidencí, do kterých má přístup. Za nesplnění
oznamovací povinnosti jsou navrhovány významné sankce.

·

Stejně jako u právnických osob je nově stanoveno, že je osvobozen bezúplatný příjem v podobě
majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby
nepřesáhnou za zdaňovací období částku 100.000 Kč.

Pro úplnost shrnujeme několik bodů, které v oblasti daně z příjmů fyzických osob zůstaly nezměněny:
Václavské nám. 40, 110 00 Praha 1

·

Zrušil se plánovaný odvod z úhrnu mezd

Fax: +420 221 111 788

·

Nemění se sazba daně, nebylo zavedeno progresivní zdanění

Tel.: +420 221 111 777

·

Nebyl zrušen koncept superhrubé mzdy

·

Nedošlo k jinému zpřísnění zdanění zaměstnaneckých benefitů, než bylo uvedeno výše
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Daň z příjmů právnických osob
·

Dochází ke změně zdanění investičních fondů. Současná 5% sazba daně se bude vztahovat pouze
na tzv. základní investiční fondy. Ostatní investiční fondy budou podléhat sazbě daně ve výši 19
%. Změna se dotkne především fondů kvalifikovaných investorů a fondů, které investují do
nemovitostí.

·

Najme-li si česká společnost zaměstnance od agentury práce, která nemá v ČR sídlo, ale pouze
pobočku (organizační složku), je povinna odvádět daň z příjmů ze závislé činnosti česká
společnost. Od 1. 1. 2015 bude daň odvádět agentura práce. Jedná se o reakci na rozsudky
Soudního dvora EU a českého Nejvyššího správního soudu, o kterých jsme Vás informovali v
našich News.

·

100% daňovou opravnou položkou bude možné tvořit u pohledávek po splatnosti nad 30
měsíců. Dosud muselo uplynout více než 36 měsíců. Obdobně dochází ke krácení lhůty, po jejímž
uplynutí je třeba dodanit neuhrazené závazky, z 36 na 30 měsíců.

Daňový řád
·

Daňový subjekt, který má zřízenu datovou schránku, bude povinen podávat všechna daňová
přiznání, hlášení a vyúčtování výhradně elektronicky. Za nedodržení povinné elektronické formy
bude ukládána pokuta ve výši 2.000 Kč. Dojde-li ale k závažnému ztížení správy daní, lze uložit
pokutu až do výše 50.000 Kč.

·

Podle současné úpravy nelze za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy uložit žádnou sankci.
Od 1. 1. 2015 se zavádí pokuta až do výše 500.000 Kč za nesplnění registrační, ohlašovací nebo
jiné oznamovací povinnosti, záznamní nebo jiné evidenční povinnosti stanovené daňovým
zákonem nebo správcem daně.

·

Do daňového řádu se zavádí institut individuálního promíjení příslušenství daně, který existoval
do konce roku 2010 v zákoně o správě daní a poplatků. Od 1. 1. 2015 tak bude moci daňový
subjekt požádat správce daně o prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky
daně. Penále může být prominuto až ze 75 %, úroky zcela. Na kladné rozhodnutí správce daně ale
neexistuje právní nárok.

Ministerstvo financí vrátí všem pracujícím důchodcům slevu na dani
V předchozím vydání News jsme Vás informovali, že pracující důchodci si budou moci uplatnit slevu
na dani za rok 2014. Zároveň novela zákona o daních z příjmů vrací nárok na slevu pracujícím
důchodcům s účinností od 1. 1. 2015. Jediné zdaňovací období, po které by si pracující důchodci
nemohli uplatnit základní slevu na dani, by tak zůstávalo období roku 2013.
Finanční správa však uveřejnila na svém webu informaci, že nález Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013 z
léta letošního roku umožnil podle právní analýzy uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období
2013 všem starobním důchodcům, a proto ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z
příjmů pro starobní důchodce nebude aplikovat ani za rok 2013.
Jak si slevu za rok 2013 uplatní důchodce
Pracující důchodci mohou svůj nárok na slevu ve výši 24.840 Kč za rok 2013 uplatnit níže popsanými
způsoby.
·

U zaměstnavatele – pokud důchodce podepsal u zaměstnavatele na zdaňovací období 2013
Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a uplatnil v něm slevu na dani a bylo mu
provedeno roční zúčtování záloh, avšak zaměstnavatel mu tuto slevu odmítl zohlednit.

·

Podáním řádného daňového přiznání - pokud v Prohlášení poplatníka slevu za rok 2013
důchodce neuplatnil a zároveň za rok 2013 již dříve nepodal řádné daňové přiznání. Navzdory
pozdnímu podání řádného daňového přiznání za rok 2013 nebudou poplatníkovi daně
vyměřeny žádné sankce.
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·

Podáním dodatečného daňového přiznání - pokud již důchodce za rok 2013 dříve řádné
daňové přiznání podal. Ani v tomto případě nehrozí žádná sankce za podání dodatečného
daňového přiznání.

Jak postupuje zaměstnavatel
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Pokud zaměstnanec v roce 2013 podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze
závislé činnosti, uplatnil v něm slevu na dani na poplatníka, bylo mu provedeno roční zúčtování záloh,
ale tato sleva nebyla zaměstnavatelem přiznána, pak zaměstnavatel musí tuto slevu důchodci
přiznat.
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Zaměstnavatel provede opravu na dani podle § 38i odst. 2 zákona o daních z příjmů a předmětnou
slevu dodatečně přizná. O rozdíl na dani sníží nejbližší odvod záloh správci daně v aktuálním roce.
Opravu je možné provést, pokud neuplynuly 3 roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z
příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013

V případě zájmů nás neváhejte kontaktovat, rádi pro Vás připravíme řádné či dodatečné přiznání k
dani z příjmů za rok 2013, případně pomůžeme vyjasnit situaci se zaměstnavatelem.

