News 5/2010
Poslanecká sněmovna České republiky před několika dny schválila v režimu legislativní
nouze balík vládních návrhů zákonů, pomocí nichž by schodek státního rozpočtu neměl
v roce 2011 překročit plánovaných 135 mld. Kč. Vzhledem k přepodkladu, že Senát
České republiky zákony taktéž schválí a prezident nebude zákony vetovat, je vysoce
pravděpodobné, že v tomto znění vejdou k 1.1.2011 v platnost. Níže si jsou proto
popsány některé změny, které s sebou přinesou.

a) Zákon o daních z příjmů
S ohledem na obávaný růst cen elektrické energie v roce 2010 se vláda rozhodla přistoupit
k omezení podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů. Vláda považuje v současné
době nepřímou podporu výroby elektřiny z ekologických zdrojů, zejména pak ze solárních
zařízení, za neodůvodněnou, a proto zpřísnila daňový režim u ekologických zdrojů
a zařízení tak, že ukončila osvobození příjmů z provozu ekologických zařízení. Z důvodu
zjednodušení právní úpravy a jednodušší spravovatelnosti přistoupila ke zrušení tohoto
osvobození i u ostatních ekologických zařízení. Toto osvobození budou moci poplatníci
využít naposledy za zdaňovací období, které započalo v roce 2010. Změna se tak bude
vztahovat i na poplatníky, kteří uvedli ekologické zdroje a zařízení do provozu před
nabytím účinnosti této novely.

U hmotného majetku využívaného alespoň zčásti k výrobě elektřiny ze slunečního záření
bude zavedena povinnost uplatňovat daňové odpisy tohoto majetku a prodloužit dobu
jeho odpisování. U ostatních zařízení zůstává v oblasti odpisování zachován standardní
režim.

Technologická část, která je tvořena zejména solárními panely, měniči a rozvaděči, je
vymezena jejím zařazením do skupin Standardní klasifikace produkce kódem 31.10,
31.20 nebo 32.10. Odpisy se stanoví jako měsíční, rovnoměrné po dobu 240 měsíců (tj.
20 let) a nelze je přerušit. Navrhovaná doba odpisování je tak dvojnásobná oproti době
odpisování stanovené pro odpisovou skupinu 3 (10 let). V případě hmotného majetku
zařazeného v 2. odpisové skupině (5 let) bude doba odpisování prodloužena čtyřnásobně.
Doba odpisování solárních panelů, jako nejvýznamnější technologické položky, tak bude
činit 240 měsíců bez ohledu na to, zda budou zařazeny do 2. nebo 3. odpisové skupiny.
Shodně bude upravena i minimální doba nájmu při pořizování tohoto majetku formou
finančního leasingu.

Technické zhodnocení provedené na tomto majetku bude zvyšovat vstupní cenu s tím, že
po dokončení tohoto zhodnocení bude činit doba odpisování alespoň 10 let. To vyloučí
zejména situace, kdy by bylo technické zhodnocení dokončeno ke konci doby odpisování
a bylo by tak možné jeho hodnotu účtovat přímo do daňově uznatelných nákladů.
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Tato úprava se s účinností od 1. 1. 2011 bude vztahovat i na hmotný majetek, který
byl již zaevidován a využíván k provozu solárních zařízení před tímto datem s tím, že
u hmotného majetku, u něhož bylo odpisování zahájeno ještě před nabytím účinnosti
této změny, se způsob odpisování změní počínaje zdaňovacím obdobím, které započne
v roce 2011. V těchto případech se celková doba odpisování (která bude 240 měsíců)
sníží o počet kalendářních měsíců, které uplynuly po měsíci, v němž byl tento hmotný
majetek zaevidován do konce zdaňovacího období započatého v roce 2010.

Vláda dále navrhla snížit výši daňových úlev u pracujících důchodců. Doposud zákon
umožňoval osvobození vyplácených důchodů a penzí do výše 36-násobku minimální
mzdy platné k 1.1. daného kalendářního roku. Nově v případě, že u pracujícího
důchodce součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně z podnikání a jiné
samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu přesáhne v kalendářním roce 840.000,Kč, bude zdaněn i důchod, který pobírá. Zatímco doposud byla daněna pouze částka
důchodu přesahující uvedenou hranici (přibližně 290 tis. Kč), od příštího roku bude daněn
ve výše uvedených případech důchod celý.

Novela zákona o daních z příjmů také reaguje na možnost komponentního odepisování
dle zákona o účetnictví, která platí nově od roku 2010. Pro účely zjištění základu daně
z příjmů nebude ke komponentnímu odepisování přihlíženo a majetek se dále bude daňově
odepisovat jako celek. V případě, že dojde k výměně určité komponenty, bude výdaj
s ní spojený považován za daňově unzatelný náklad v plné výši v daném zdaňovacím
období.

Pouze pro zdaňovací období roku 2011 bude snížena částka základní slevy na
dani z příjmů fyzických osob na poplatníka o 1 200 Kč za rok, tj. z 24 840 Kč na
23 640 Kč.

b) Nemocenské pojištění
V rámci úsporných opatření pro zmírnění následků hospodářské krize byla dočasně
pro rok 2010 stanovena denní výše nemocenského ve výši 60% denního vyměřovacího
základu. Tato výše však bude od 1.1.2011 trvale zakotvena.

Dle aktuálně platné právní úpravy poskytují zaměstnavatelé zaměstnancům v dočasné
pracovní neschopnosti po prvních 14 dnů náhradu mzdy. V letech 2011 až 2013 by měli
zaměstnavatelé poskytovat náhradu mzdy po dobu prvních 21 dnů, nemocenská by tak
byla vyplácena až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti.
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c) Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku
zaměstnanosti
Sazba pro odvod pojistného na sociální zabezpečení bude i nadále činit pro zaměstnavatele
25 %, tj. nedojde k jejímu snížení na 24,1 %, jak bylo původně plánováno. Dále nebude
nově od 1. ledna 2011 obecně platit možnost odečtu poloviny náhrady mzdy poskytnuté
za dobu dočasné pracovní neschopnosti. Podle dosud platné úpravy mělo dojít od 1. ledna
2011 ke snížení sazby pojistného na 24,1 %, jak je uvedeno výše, jako kompenzace za
zrušení této refundace, s výjimkou refundace u zaměstnanců se zdravotním postižením.

Výše sazby pojistného na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných
a zahraničních zaměstnanců zůstane zachována ve výši 2,3 %, nejdojde tak k jejímu
plánovanému snížení o 0,9 procentního bodu na 1,4 %. Výše sazby tak bude shodná
jako u zaměstnanců.

Dále bude zaměstnavatelům s maximálním počtem 25 zaměstnanců umožněno zvolit
si vyšší sazbu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, a to ve výši 26 %. Takoví
zaměstnavatelé si budou moci odečíst od pojistného na sociální zabezpečení polovinu
z náhrady mzdy vyplácené za období do 21. dne dočasné pracovní neschopnosti. Tento
zvláštní systém si budou moci zaměstnavatelé dobrovolně zvolit vždy pro každý jednotlivý
kalendářní rok.

V roce 2011 zůstává maximální vyměřovací základ pro placení pojistného na sociální
zabezpečení zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými na úrovni roku
2010, tj. ve výši 72násobku průměrné mzdy. Dle původního znění zákona měl maximální
vyměřovací základ od 1.1.2011 činit pouze 48-násobek průměrné mzdy.

d) Zákoník práce
Pod sankcí neplatnosti bude nově nutno uzavírat dohody o provedení práce a dohody
o pracovní činnosti písemně. Důvodem tohoto opatření je omezení „práce načerno“.

Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze obecný informativní 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 rozhodnutí a využijte vždy našich
profesionálních služeb kvalifikovaných odborníků.
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