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DPH
DPFO
DPPO
Cestovní náhrady
Prokazování původu majetku






k 1.12.2016 změna sazby DPH
V roce 2016 doprovodný zákon k EET č. 113/2016 Sb.,
přeřazuje stravovací služby (kromě podávání
alkoholických nápojů) ze základní sazby daně 21 % do
prvé snížené sazby daně 15 %.
Uplatnění 15% sazby daně u stravovacích služeb a u
podávání nápojů se bude týkat těchto služeb zatříděných
dle CZ-CPA do kódu 56 s výjimkou:
podávání alkoholických nápojů uvedených pod kódy
nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208
nebo
podávání tabákových výrobků uvedených pod kódy
nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.






úprava daňových dokladů u vývozu zboží
nově je za daňový doklad považován doklad o dodání zboží
(§ 33a), potvrzení o výstupu zboží z území EU bude
důkazním prostředkem (§ 66 odst. 3)
dnem uskutečnění plnění je dnes a bude i po 1.1.2017 den
výstupu zboží z EU potvrzený celním úřadem.

Změny některých celních pojmů a režimů (§ 12, § 23 ZDPH)
 Zrušení pojmu svobodné sklady (jsou jen svobodná pásma)
 V souvislosti s tím:
- zrušení právní fikce, podle které jsou svobodná pásma
považována za území mimo území Evropské unie (dovoz
vývoz)
- zrušení osvobození od DPH při dodání zboží poskytnutí služeb
ve svobodných pásmech (§ 68 odst. 15 ZDPH)






Přenesení daňové povinnosti při dodání zboží s místem plnění
v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku plátci (§24/5)
KV 483/14.09.2016
Zrušení registrace plátce v souvislosti se zavedením režimu
přenesení daňové povinnosti při dodání zboží s místem plnění
v tuzemsku neusazenou osobou








Změna místní příslušnosti u nerezidentů z FÚ pro Hlavní město
Prahu na FÚ pro Severomoravský kraj.
Úprava KH pro případ, kdy je plátci zaslána výzva ke změně nebo
doplnění údajů – plátce je povinen údaje opravit do 5 pracovních
dnů.
Vyloučení pokuty za nepodání KH – povinnost úhrady pokuty za
pozdní podání (1 000 Kč) nevzniká, pokud k pozdnímu podání KH
nedojde opakovaně, prodlení před účinností novely se nebere v
úvahu.
Prominutí pokuty za nepodání KH – správce může prominout,
žádost lze podat do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci
platebního výměru, lze požádat o prominutí pokuty vzniklé před
účinností zákona





Sněmovní tisk 596, návrh zákona, kterým se mění zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Přeřazení novin a časopisů do druhé snížené sazby daně









Zrušení všech ustanovení, která upravují uplatnění DPH u
společnosti (dříve „sdružení“)
Upřesnění definice nového dopravního prostředku - nově
také motorová vozidla, která nejsou určena k provozu na
pozemních komunikacích (např. terénní čtyřkolky)
Služby vztahující se k nemovité věci – zpřesňuje se v
návaznosti na prováděcí opatření, které zavádí přímo
použitelné prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011
Vznik povinnosti přiznat daň – nový § 20a – nepřiznání daně
u úplaty, u které ke dni přijetí není zdanitelné plnění známo
dostatečně určitě (poukazy)





Prokazování vývozu zboží – jiné důkazní prostředky u ústního
celního prohlášení (§ 66 odst. 4) - možnost podání ústního
prohlášení - zboží obchodní povahy do 1 000 EUR nebo do
1 000 kg.
Vyrovnání odpočtu daně a úprava odpočtu daně u
nedoložených ztrát majetku a zásob (§ 77, § 78e) – bude se
provádět v přiznání již v průběhu kalendářního roku (dosud se
provádí až za prosinec)







Rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti
- dodání nemovité věci z rozhodnutí soudu
- poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce
- dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této
záruky
Nespolehlivá osoba (§ 106aa, § 106ab)
Ručení - při úhradě virtuální měnou
Přechodná ustanovení pro společnost (sdružení)
cca. 2 roky

Formulář daňového přiznání
 Nový formulář pro poplatníky s příjmy jen ze závislé
činnosti
 Zjednodušený x zhuštěný
 Vztahuje se i na daňové nerezidenty
 Nezbylo místo pro dodatečné přiznání

Důchodové spoření
 Zákon č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového
spoření - účinnost 1. 1. 2017
 zvýšení osvobození v režimu § 6/9/p ZDP z 30 000 Kč na
50 000 Kč
 zvýšení nezdanitelné části ZD z 12 000 na 24 000 Kč /§15/5,6
ZDP/
 Úprava 12 000 Kč se nahradí textem „částí měsíčních
příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících
zdaňovacího období přesáhly výši, od které náleží maximální
státní příspěvek“

Výměna informací
 Zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v
oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní - účinnost
6. 4. 2016
 v rámci povinné automatické výměny informací budou
předávány informace o délce výkonu práce na území České
republiky v případě daňových nerezidentů
(nová povinnost uvádět na mzdové listy údaje o dni
ukončení zaměstnání v České republice u poplatníka, který je
daňovým nerezidentem - §38j/2/e ZDP)






údaje o příjmech a dani z odměny členů (nerezidentů) orgánu
právnické osoby se pro účely vyplnění přílohy č. 2 vyúčtování
budou uvádět samostatně -Přehled souhrnných údajů
zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v
§2 odst. 3 zákona (§38j/2/f ZDP)
tiskopis MF5530 vzor č. 13
V roce 2017 vyměňovány první informace (automatická
výměna) –tzn. informace za 2016

Sleva v souvislosti s EET






Zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, ze dne 16.
března 2016, účinnost 1. 12. 2016
s ohledem na zavedení účtenkové loterie budou u FO i PO
osvobozeny od daně obdržené výhry z této účtenkové loterie
zavedení jednorázové slevy ve výši 5 000 Kč na dani pro FO z
důvodu kompenzace zvýšených nákladů, které nastanou v
souvislosti s EET

Fotovoltaické elektrárny
 Příjmy z provozu vyrobené elektřiny, ke kterému není
vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním
úřadem (např. FVE do 10 kW)




Dopady
osvobození příjmů do 30 000 Kč
možnost uplatnit pouze výdaje na dosažení příjmů (nelze
uplatnit odpisy, paušální výdaje ve výši 40 %)








příjmy nepodléhají odvodu povinného pojistného
§7/3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie - právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů,
se vztahuje pouze na držitele licence.
Rok 2016
PÚ bod 2 lze použít již pro rok 2016 možnost volby § 10 x §7
ZDP
Rok 2017
příjem podle §10/1/a ZDP (v závislosti na prohlášení, že se
nejedná o podnikání – jen informace, že bude možno
ponechat v §7 ZDP)

Průměrná mzda - Nařízení vlády č. 325/2016 Sb., o výši
všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího
koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za
rok 2015 – účinnost 1. 1. 2017
 výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 činí
27 156 Kč
 výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného
vyměřovacího základu za rok 2015 činí 1,0396.
 limit pro solidární zvýšení daně 1 355 136 Kč







limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti
minimální záloha OSVČ sociální hlavní
minimální záloha OSVČ sociální vedlejší
rozhodná částka pro vedlejší činnost
minimální záloha zdravotní

112 928 Kč
2 061 Kč
825 Kč
67 756 Kč
1 906 Kč

Minimální mzda
Nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a Nařízení vlády č. 337/2016 Sb. ,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě
účinnost 1. 1. 2017
 minimální mzda se zvýšila z 9 900 Kč na 11 000 Kč měsíčně
 min 66 Kč/hod. -zrušena zvláštní sazba minimální mzdy pro
zaměstnance s invalidním důchodem – částka 66 Kč/hod se
vztahuje i na invalidní zaměstnance.
Vliv na:
 osvobození pravidelně vyplácených důchodů – částka 396 000
Kč






osvobození pravidelně vyplácených důchodů - částka 396 000
Kč
slevu za umístění dítěte –uplatnit až do výše 11 000 Kč
daňový bonus - podmínkou příjem nejméně ve výši 66 000 Kč

Změny s účinností od 1. 4. 2017

Ocenění majetkového prospěchu § 6/9/v ZDP
 majetkový prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících
výši jistin 300 000 Kč
 vypočte se za jednotlivé kalendářní měsíce – do základu daně
alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při
zúčtování mzdy za měsíc prosinec
 příjem ve výši obvyklých úroků
 zdanění jen do doby, než zůstatek nesplacené zápůjčky klesne
pod 300 000 Kč.



Důvodová zpráva
Příjem plynoucí zaměstnanci z bezúročné zápůjčky se určí
jako výše obvyklého úroku, tedy úroku, který je v dané době
obvykle používán peněžními ústavy v daném místě při
poskytování obdobných produktů veřejnosti. Průběžné
oceňování příjmu, tedy určování obvyklého úroku, se navrhuje
z důvodu možných změn ve výši obvyklého úroku, které je
třeba promítnout do oceňování majetkového prospěchu
zaměstnance.

Podíly na obchodní korporaci § 4/1/r ZDP - zkrácení časového
testu
 Zkrácení časového testu pro osvobození příjmů z úplatného
převodu podílu v případě převodu podílu v obchodní
korporaci, který byl nabyt děděním od zůstavitele a zároveň se
jednalo o osobu z rodiny (manžel/ka či příbuzný v řadě přímé).
 Doba 5 let mezi nabytím a úplatným převodem se tak zkracuje o
dobu, po kterou měl zůstavitel podíl ve vlastnictví, za
podmínky, že byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem/
manželkou.
 Rozhodným okamžikem pro použití krácení časového testu je
okamžik úplatného převodu, který nastal ode dne účinnosti tohoto
zákona.

Podíly na obchodní korporaci § 4/1/r - navýšení nepeněžitým
vkladem
 zmírnění podmínek pro zákaz uplatnění osvobození v
případě navýšení nabývací ceny peněžitým vkladem,
 nepeněžní plnění ve prospěch vlastního kapitálu obchodní
korporace (zvýšení nabývací ceny podílu) nadále prolamuje
lhůtu pro osvobození příjmů z převodu podílu
 přechodné ustanovení –bude možno použít již pro zdaňovací
období 2017?

Příjmy zdaněné srážkovou daní § 6/4 ZDP – závislá činnost
 Srážkové dani budou podléhat u poplatníka bez podepsaného
prohlášení k dani podle § 38k ZDP příjmy (po případném
zvýšení o povinné pojistné podle §6/12 ZDP) uvedené v
§6/1/a) až d) ZDP do měsíčního limitu ve výši:
10 000 Kč u příjmů z dohody o provedení práce a
2 500 Kč u zbývajících druhů příjmů ze závislé činnosti, např.
svědečné u zaměstnance, odměna za výkon funkce, dohoda o
pracovní činnosti, zaměstnání malého rozsahu.





Výše limitu se odvíjí od výše zúčtovaného „hrubého“ příjmu, a
nikoliv od základu daně případně zvýšeného na tzv.
„super hrubou mzdu“.
Možnost postupu podle §36/7 nebo 8 ZDP zůstane zachována
(započtení sražené daně z výše uvedených příjmů na celoroční
daň v daňovém přiznání).

Doplňkové penzijní spoření § 6/9/p/1 – částečné odbytné
 možnost výplaty nové dávky doplňkového penzijního spoření,
částečné odbytné
 výplata za podmínky.
- dosažení věku 18 let,
- trvání spořící doby nejméně 10 let, (120 kalendářních
měsíců)
- v posledních 24 měsících nedošlo k převodu prostředků k
jiné penzijní společnosti.

výše vyplacené dávky se stanoví do výše jedné třetiny
prostředků účastníka bez příspěvků zaměstnavatele a bez
alikvotní části státního příspěvku.
 výplatou smlouva nezaniká
 Důsledky:
zánik osvobození příspěvků zaměstnavatele, dodanění dosud
osvobozených částek, (10 let) - jednorázový příjem v období, kdy
k výplatě částečného odbytného došlo – příjem dle § 6 ZDP
dodanění prostřednictvím DAP z dané smlouvy nelze v budoucnu
čerpat benefit v podobě osvobození příspěvků zaměstnavatele.


Výdaje
§ 24/2/k ZDP – zajištění dluhu převodem práva k vozidlu
 možnost uplatnit prokázané výdaje na pohonné hmoty
spotřebované silničním motorovým vozidlem - nově i u
vozidla užívaného na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s
věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického
práva k tomuto vozidlu.
 V důsledku uplatnění skutečných výdajů nebude u těchto
vozidel možné uplatnit náhradu za spotřebované pohonné
hmoty.

Slevy na dani
§ 35ba/1/b, §35ba/1/c),d), § 35ba/1/e ZDP
 Poskytnutí dané slevy bude vázáno na přiznání statusu
zdravotního postižení s nárokem na výhody plynoucí z držby
průkazu ZTP/P.
 Obdobně nárok na základní slevu na invaliditu nebo na
rozšířenou slevu na invaliditu bude vázáno na okamžik, kdy byl
příslušný invalidní důchod přiznán.

Slevy na dani - § 35b/1 ZDP
 Pro uplatnění slevy za umístění je rozhodující vynaložení
výdajů („školkovné“), které se vztahují k faktickému umístění
dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku v daném
zdaňovacím období (v kalendářním roce), a nikoliv okamžik
jejich samotné úhrady.

Daňové zvýhodnění
Daňové zvýhodnění v roce 2017
 na jedno vyživované dítě
 na druhé vyživované dítě
 na třetí a další vyživované dítě




ročně měsíčně
13 404 1 117
19 404 1 617
24 204 2 017

Zvýšený nárok na daňové zvýhodnění za leden až březen 2017
se zohlední v rámci ročního zúčtování záloh nebo v daňovém
přiznání.
Maximální výše daňového bonusu (60 300 Kč ročně), v jaké
může poplatník daňový bonus uplatnit za dané zdaňovací
období, zůstává nezměněna viz. §35c/3 ZDP

Daňové zvýhodnění




§ 35c/4 ZDP – omezení uplatnění daňového bonusu
příjmy z nájmu a kapitálového majetku se nebudou
započítávat do limitu příjmů, který je nutno pro získání
bonusu splnit -nově jen těm poplatníkům, kteří dosahují
„aktivních
příjmů“, tzn. příjmů ze závislé činnosti nebo
příjmů ze
samostatné činnosti.
§ 35c/6/b, 35c/7 ZDP
Vazba na okamžik přiznání důchodu a ne jeho pobírání či
držení průkazu ZTP/P.

Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost




§ 38ga ZDP – uplatnění odpočtů
rozšíření možnosti uplatnění jakékoliv položky odčitatelné od
základu daně podle §34 a násl. ZDP v daňovém přiznání k dani
z příjmů fyzických osob podávaného osobou, která spravuje
pozůstalost (doposud pouze daňovou ztrátu).
dále bude možné využít slevy na dani podle §35 ZDP (tj. na
zaměstnance se zdravotním postižením).

Hazard
 Zákon o daních z příjmů (ZDP) nově upřesňuje podmínky pro
osvobození těchto výher od daně, tyto výhry již nebudou
zdaňovány srážkovou daní a neosvobozené výhry budou
zdaňovány jako součást dílčího základu daně podle § 10 ZDP,
přičemž bude možné uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené
na dosažení příjmů tohoto charakteru

Úlevy pro dárce krve a kostní dřeně
 Počínaje příjmy za rok 2017 by se mohly rozšířit výhody pro
dárce krve či kostní dřeně.
 Zvýší se odpočet od základu daně z 2000 na 3000 korun za
každý neplacený odběr krve. Dárci kostní dřeně si nově
mohou odečíst 20 tisíc za jeden odběr.
 Odpočet 8000 korun ze základu daně za vstup do Českého
národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého
registru dárců krvetvorných buněk. Tato daňová úleva lze
využít pouze jednou za život.

Návrat slev pro OSVČ a nižší limit pro paušály




Podnikatelé, kteří používají výdajové paušály, si opět
mohou odečítat z daní také slevy na děti a na manželku či
manžela.
Současně došlo ke snížení limitu pro využití výdajových
paušálů. Zatímco dosud je lze využít pro příjmy nepřesahující
dva miliony korun ročně, nově by to měla být jen polovina.
Změny ohledně samotné výše paušálů se zatím neplánují.

Odepisování technického zhodnocení ekonomickým uživatelem
§ 28 odst.7, ZDP
 Umožňuje odpisovat technické zhodnocení i v případech, kdy
dochází k přenechání věci k užití jinému subjektu, například
podnájemci nebo novému nájemci při cesi nájemní smlouvy, a
to za stejných podmínek, za nichž podle současného znění
zákona může odpisovat technické zhodnocení nájemce.





„Obdobný postup, jaký je v současné době aplikován pro
vztah mezi vlastníkem a nájemcem při ukončení nájmu, to jest
identifikace a ocenění nepeněžního příjmu, by pak měl platit i
v případě ukončení užívacího vztahu mezi osobami, které
majetek užívaly. V praxi půjde především o okamžik ukončení
vztahu mezi nájemcem a podnájemcem nebo v případě
postoupení nájemní smlouvy. U vlastníka by mělo dojít k
vypořádání až při ukončení nájmu,“ .
Nové ustanovení se podle přechodných ustanovení použije
na technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu
způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti
novely.

Vyřazení původní výstavby v rámci nové výstavby
 Novela řeší disproporční situaci, kdy při likvidaci
stávajícího díla v souvislosti s novou výstavbou nelze
odepsat daňovou zůstatkovou cenu, do vstupní ceny
nového díla však vstupuje zůstatková cena účetní.
 V případě částečné likvidace bude do ocenění nové
stavby vstupovat jen ta část daňové zůstatkové ceny,
která se týká zlikvidované části stavebního díla. Pokud
část původního stavebního díla, které je likvidováno,
bude sloužit nadále samostatně původnímu účelu, bude
poplatník pokračovat v jejím odpisování ze snížené
vstupní a zůstatkové ceny .

Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu
 Návrh novely přináší zcela nové ustanovení samostatně řešící
odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu. Toto ustanovení
upravuje dosud nedefinovaný postup při nabytí nových
spoluvlastnických podílů a jejich „sloučení“ se stávajícím
majetkem.



Speciálně jsou pak řešeny případy, kdy má poplatník
povinnost odpisovat ze vstupní ceny původního odpisovatele
například při přeměnách, v důsledku vkladu. V takovém
případě bude zachován dosavadní způsob odpisování
u nabyvatele ostatních spoluvlastnických podílů a zároveň
bude umožněno daňově odpisovat pouze ty částky, které
do okamžiku přeměny či vkladu daňově odepsány nebyly.

Nastavení doby odpisování nehmotného majetku jako
minimální
 Návrh novely nově umožňuje odpisovat nehmotný majetek i
po dobu delší, než je doba odpisování stanovená zákonem.
Poplatník se může v okamžiku zařazení nehmotného majetku
do užívání rozhodnout nastavit dobu odepisování delší než
zákonem stanovené lhůty, to jest pro audiovizuální dílo
minimálně 18 měsíců, pro software a nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje minimálně 36 měsíců a pro ostatní
nehmotný majetek minimálně 72 měsíců, například shodně
s odpisem účetním.



I nadále platí, na rozdíl od hmotného majetku, že u
nehmotného majetku nelze odpisování přerušit. Dle
přechodných ustanovení se navržená úprava bude vztahovat
na majetek, u něhož bude odpisování zahájeno po nabytí
účinnosti novely.

Zdanění záloh na výplatu podílu na zisku
 Novela potvrzuje obecný princip aplikace srážkové daně a to,
že je-li plnění hrazeno formou záloh, je každá záloha i
doplatek z vyúčtování celkového plnění samostatným
příjmem. Zároveň je řešena situace, kdy se vrací vyplacená
záloha na podíl na
zisku poté, co došlo k převodu nebo
přechodu podílu na
obchodní korporaci. Právo na vrácení
neoprávněně sražené daně pak náleží poplatníkovi, kterému
vznikla povinnost vrátit zálohu na podíl na zisku .
 To znamená, že pokud přechází na nového nabyvatele
povinnost vrátit zálohu na podíl na zisku, náleží mu i právo na
vrácení neoprávněně sražené daně z této zálohy.

Sazby tuzemského stravného pro rok 2017 stanovuje
vyhláška č. 440/2016 Sb.,
maximální částka tuzemského stravného (198 Kč v roce 2016)
byla k 1.1.2017 zvýšena na 205 Kč a sazba základní náhrady za
1 km jízdy pro osobní automobily byla zvýšena na 3,90 Kč/km
(v roce 2016 činila 3,80 Kč / km).
Délka pracovní cesty
5 až 12 hodin
12 až 18 hodin
Déle než 18 hodin

Podnikatelská sféra Státní sféra
72 Kč
72 – 86 Kč
109 Kč
109 – 132 Kč
171 Kč
171 – 205 Kč



Sazby zahraničního stravného pro rok 2017 stanovuje
vyhláška č. 366/2016 Sb., beze změny zůstává např. i pro rok
2017 sazba zahraničního stravného nadále činí:
45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii
35€ pro Slovensko, Polsko.

Tato povinnost je spjatá s přijatým zákonem o prokazování
původu majetku. Jde o zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku.
Účinný je od 1. prosince 2016.
Podstata právní úpravy prokazování původu majetku spočívá
v tom, že správce daně pojme důvodné pochybnosti, že příjmy
daňového subjektu neodpovídají nárůstu jeho jmění či
spotřebě, přičemž jde o částku rozdílu přesahující 5 milionů
korun. Délka posuzovaného období je výhradně na vůli
správce daně, tedy může být i delší než jedno zdaňovací
období.

Na základě takových pochybností správce daně vyzve daňový
subjekt, aby se k věci vyjádřil a přinesl důkazy k odstranění
takových pochybností.
Pokud pochybnosti odstraněny nebudou, vyměří mu správce
daně daň dle pomůcek, včetně penále v sazbě 50 nebo 100
procent vyměřené daně. Za předpokladu, že daňový subjekt
odstraní všechny pochybnosti správce daně, například tím, že
prokáže, že příjmy byly osvobozeny a dosahovaly takové výše,
aby ospravedlnily nákup daného majetku, upustí správce daně
od dalšího šetření.

Patrně největší rozruch v oblasti zákona o prokazování původu
majetku podle ní působí jeho „retroaktivita“. Protože správce
daně může po daňovém subjektu požadovat doložit změnu
majetkové situace až deset let zpětně.
Lze tedy jen doporučit, aby se uchovávaly veškeré
dokumenty
prokazující jednak pořizovací cenu nabytého
majetku, ale i doklady o příjmech daňového subjektu, které
byly osvobozeny či zdaněny srážkovou daní.
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