Balíček úsporných opatření na rok 2010
Dne 9.10.2009 prezident České republiky podepsal vládní návrh zákona, kterým se
mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky
na rok 2010. Platnost zákona, který se stane účinným dne 01.10.2010, známého pod
názvem „Janotův úsporný balíček“, by měla být omezena pouze na rok 2010. Zákon se
tak stane podkladem pro sestavení státního rozpočtu na rok 2010.

Ačkoliv je zákon označován za úsporný balíček, většina jeho ustanovení posiluje příjmy
do státního rozpočtu. Úsporám na straně výdajů je věnováno minimum novel. Ačkoliv je
deklarováno, že by měla novelizovaná ustanovení zákonů platit pouze v roce 2010, jejich
účinnost není tímto zákonem omezena. Pro jejich případné změny bude tedy nezbytné
přijmout nové zákony v průběhu roku 2010.

V následujícím textu uvádíme nejdůležitější změny, k nimž dojde po vstupu zákona v
platnost.

Daň z nemovitostí
Zákon zvyšuje veškeré sazby daně z nemovitostí na dvojnásobek. Nové přiznání k dani
z nemovitostí není nutno z důvodu změny sazeb podávat, zvýšení je však nutno zohlednit
při platbách v roce 2010. Daň z nemovitostí za rok 2010 bude splatná k 31.05.2010.

Daň z příjmů
Ustanovení zákona novelizující zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) stanoví, že naturální plnění poskytovaná státním
činitelům nebudou nadále osvobozena od daně z příjmů.

Novelou by mělo opět dojít ke změně výše výdajových paušálů pro příjmy z podnikání
a jiné výdělečné činnosti fyzických osob. Přehled vývoje sazeb pro uplatnění výdajů
procentem je uveden níže:

Druh příjmů
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Do 2008 včetně

2009

2010

Zemědělská výroba

80 %

80 %

80 %

Řemeslné živnosti

60 %

80 %

80 %

Ostatní živnosti

50 %

60 %

60 %

Příjmy z podnikání
podle zvláštních
předpisů

40 %

60 %

40 %

Nájemné

30 %

30 %

30 %

Daň z přidané hodnoty, spotřební daně
Od 01.01.2010 dojde ke zvýšení základní i snížené sazby daně z přidané hodnoty.
Nově budou sazby DPH stanoveny ve výši 10 % a 20 %.

Zákon dále zvyšuje spotřební daň z benzínu, středních olejů a těžkých plynových olejů o
1,- Kč za 1 litr látky. Zvyšuje se dále sazba daně z lihu, piva a tabákových výrobků.

Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sazby pro odvody pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a zdravotní pojištění zůstávají pro rok 2010 ve stejné výši, jako byly
platné v roce 2009. Maximální vyměřovací základ pro výpočet pojistného však bude
stanoven ve výši sedmdesátidvounásobku průměrné mzdy. Přibližný propočet je uveden
v následujícím přehledu:

Druh příjmů

2009

2010*

Rozdíl

Násobek průměrné mzdy

48

72

1,5násobné
zvýšení

1.130.640,- Kč

1.706.866,- Kč

565.320,- Kč

Hrubá mzda
(za měsíc)

94.220,- Kč

142.239,- Kč

48.019,- Kč

Maximální výše
pojistného hrazeného
zaměstnavatelem (za rok)

384.418,- Kč

580.334,- Kč

195.916,- Kč

DPFO při příjmu
1.706.866,- Kč / rok

288.853,- Kč

318.240,- Kč

29.387,- Kč

Maximální vyměřovací
základ
(hrubá mzda za rok)

* přibližné hodnoty (přesné údaje budou známy po zveřejnění průměrné mzdy v národním hospodářství za rok 2009)

Nemocenské pojištění
Do zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
budou vloženy nové paragrafy, jejichž znění bude platné pouze v roce 2010. Dochází
k úpravě denního vyměřovacího základu pro výpočet výše nemocenského a výše
peněžité pomoci v mateřství, snížení první redukční hranice pro výpočet peněžité pomoci
v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a zkrácení podpůrčí doby
u ošetřovného.

Státní sociální podpora
Zákonem dojde ke snížení přídavku na dítě i rodičovského příspěvku. Současně byly
zmírněny podmínky vzniku nároku na přídavek na dítě.
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Změny v zákoně o DPH po 31.12.2009
Česká republika je povinna nejpozději do konce roku 2009 implementovat směrnice
Rady z února 2008 (2008/8/ES a 2008/9/ES), které upravují stanovení místa plnění u
služeb a proces vracení daně. V následujícím textu jsou shrnuty některé základní informace
k připravované novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), ve
znění pozdějších předpisů.

Místo plnění u služeb
V rámci Evropské unie by měl být posilován princip zdanění ve státě spotřeby, čímž
bude nadále rozšiřován mechanismus revese-charge. Místem plnění při poskytnutí služby
osobě povinné k dani (příjemci služby) bude místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo
podnikání, resp. provozovnu. Místo plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani se
bude i nadále řídit místem sídla nebo podnikání, resp. provozovny poskytovatele služby.
Do zákona budou zaneseny další výjimky vztahující se k vyjmenovaným zvláštním druhům
služeb, u nichž by mělo být místo plnění určováno jinak, a to na základě specifických
kritérií.

Souhrnné hlášení
V souvislosti se změnami týkajícími se určování místa plnění u služeb dojde k rozšíření
povinnosti vykazovat taková plnění v souhrnném hlášení. Nově bude forma souhrnného
hlášení pouze elektronická se zaručeným elektronickým podpisem. Souhrnné hlášení by
mělo být od 01.01.2010 podáváno měsíčně.

Vracení DPH
S cílem zjednodušit proces vracení DPH osobám registrovaným v jiných členských
státech Evropské unie bude zavedeno podávání žádostí o vracení daně prostřednictvím
elektronického portálu spravovaného daňovou správou v členském státě, v němž je
žadatel registrován. Žádost bude elektronicky postoupena příslušnému členskému státu
k vyřízení. Lhůty na vyřízení žádosti by měly být zkráceny. V případě pozdního vrácení
daně bude možno žádat od povinného státu úrok z prodlení. S ohledem na rozšíření
principu reverse-chargé je současně pravděpodobné, že počet žádostí o vrácení DPH
bude výrazně snížen.

Vzhledem k tomu, že Parlament České republiky bude zákon teprve projednávat, budou
detailnější informace ke konečnému znění novely zákona o DPH připraveny v některém
z příštích vydání NEJWS.
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Daňový řád
Pod číslem 280/2009 Sb. byl dne 22.07.2009 vyhlášen daňový řád, který by měl
od roku 2011 nahradit zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů (SDP). Důvodem nahrazení SDP zcela novým zákonem byly jeho
nedostatky a nejasnosti při jeho aplikaci, kdy se interpretační problémy projevovaly
rozdílným rozhodováním v obdobných případech soudy i jednotlivými správci daně.
Dalším motivem jsou zvyšující se požadavky na mezinárodní spolupráci daňových správ.
Také o tomto zákonu budou podrobnější informace připraveny v některém z dalších
vydání NEJWS.

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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