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ÚVOD
Dostává se vám do rukou dal‰í publikace z ﬁady „Pﬁedpisy v pﬁehledech“ (DPH – zákon
s pﬁehledy, Úãetní uzávûrka a závûrka v pﬁehledech, Vyhnûte se chybám v úãetnictví). Formu
tûchto publikací mÛÏeme pﬁirovnat k „pﬁedpisov˘m aforismÛm“. Proã? Jejich hlavní
pﬁedností je struãnost. Mají snahu ﬁíci co nejvíce, co nejv˘stiÏnûji, a to v‰e na jediné stránce.
A pokud nûkter˘ pﬁehled pro vás není uÏiteãn˘, tak vás aspoÀ nezdrÏí.
DÛleÏité upozornûní: jedná se o struãné pﬁehledy, proto zde nejsou podány vyãerpávající
informace u dané problematiky. Je vÏdy nutné k tomu mít i platné znûní pﬁedpisÛ.
Danû z pﬁíjmÛ jsou v souãasné dobû nejrozsáhlej‰í daÀov˘ zákon. Jeden a tent˘Ï problém je
obecnû v pﬁedpisech ﬁe‰en na mnoha místech. První ãást publikace tvoﬁí pﬁehledy, které
komplexnû a co nejstruãnûji uvádûjí to nejdÛleÏitûj‰í k danému problému. Jednotlivé odkazy
na pﬁedpisy umoÏÀují najít v‰e potﬁebné v pﬁedpisech.
Do druhé ãásti publikace jsou zaﬁazeny praktické daÀové a úãetní tabulky. Nûkteré jsou
v‰eobecnû známé, ale jsou zde i tabulky, které vám mohou pomoci v daÀové optimalizaci
a kontrolní ãinnosti. DaÀové tabulky jsou pomÛckou, do které lze nahlédnout, je-li tﬁeba
rychle zjistit nûjaké ãíslo.
U vût‰iny tabulek je uveden i historick˘ pﬁehled, a tak nemusíte vyhledávat potﬁebné star‰í
údaje v rozsáhlé literatuﬁe. Pro porovnání v ãase je uvedeno procentuální, popﬁ. absolutní
srovnání. Úãinnou pomÛckou jsou i citace z pﬁedpisÛ a minimum nejdÛleÏitûj‰ích údajÛ
t˘kajících se dané oblasti. KaÏdá tabulka je doplnûna pro oÏivení ménû znám˘m ãesk˘m
pﬁíslovím. (âerpal jsem z knihy „âeská pﬁísloví“, D. Bittnerová, F. Schindler, Karolinum,
Praha 1997.)
Pro odkazy na nov˘ obãansk˘ zákoník (NOZ) a zákon o obchodních korporacích (ZOK)
jsem pouÏil publikaci Pﬁevodní tabulky a rejstﬁíky (Sagit, 2012).
Publikace je urãena nejen tûm, kteﬁí se jiÏ touto problematikou bûÏnû zab˘vají, ale také tûm,
kteﬁí se s touto oblastí teprve seznamují a hledají pﬁehlednou a srozumitelnou orientaci. Je
urãena v‰em úãetním, daÀov˘m poradcÛm, auditorÛm, studentÛm a pracovníkÛm finanãních
úﬁadÛ.
Skuteãností je, Ïe daÀové zákony jsou ãím dále sloÏitûj‰í. Proto platí:
„Danû jsou jako slunce, ãím déle do nich hledí‰, tím ménû vidí‰.“ xy
Pﬁedem dûkuji za pﬁípadné námûty ãi pﬁipomínky.
Dûkuji Ing. B. âuhlovi za pﬁehled Soukromé Ïivotní poji‰tûní a za aktuální tabulku 570
a Ing. B. Holeãkovi za aktuální pﬁílohu ã. 5 a 9.
Své námûty, pﬁipomínky ãi vlastní zku‰enosti mÛÏete posílat na adresu autora e-mail:
dusek.jiri@tiscali.cz.
autor
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●

●

●

Zákon ã. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci pﬁi správû daní

Zápisy z jednání Koordinaãního v˘boru s Komorou daÀov˘ch poradcÛ âR s MF âR
(http://cds.mfcr.cz/ – Danû a poplatky – Pﬁíspûvky KV KDP v menu poslední)

– Pokyn D-22 (ze dne 6. 2. 2015).

Generální finanãní ﬁeditelství (GF¤) – stanoviska a pokyny

– záloÏka Rozhodovací ãinnost – a zde napﬁ. Judikatura správních soudÛ

Nejvy‰‰í správní soud:

Doporuãení: vyuÏívejte DÛvodové zprávy jednotliv˘ch navrÏen˘ch novel.

8:08

●

Novely zákonÛ v Poslanecké snûmovnû:

●

10.5.2017

– Poslanecká snûmovna – záloÏka Dokumenty – zde je: Ke snûmovním tiskÛm vytváﬁíme nûkolik rejstﬁíkÛ:
………dle navrÏen˘ch zmûn pﬁedpisÛ Sbírky zákonÛ – zde zadáte ãíslo zákona a máte k dispozici v‰echny
dokumenty, kde je tento pﬁedpis mûnûn.

Zákon ã. 586/1992 Sb., o daních z pﬁíjmÛ

●

Informace k daním

Dane_12. vydani(2017)
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DaÀ z pﬁidané hodnoty (zákon ã. 235/2004 Sb.)
Danû spotﬁební (zákon ã. 353/2003 Sb.)
Danû ekologické (zákon ã. 261/2007 Sb.)
– DaÀ ze zemního plynu a nûkter˘ch dal‰ích plynÛ
– DaÀ z pevn˘ch paliv
– DaÀ z elektﬁiny

●

●

●

Správa daní a poplatkÛ (zákon ã. 337/1992 Sb.)
DaÀov˘ ﬁád (zákon ã. 280/2009 Sb. platn˘ od 1. 1. 2011)
Soudní ﬁád správní (zákon ã. 150/2002 Sb.)

PROCESNÍ:

●

●

●

– Nepﬁímé:

●

●

Danû z pﬁíjmÛ (zákon ã. 586/1992 Sb.)
DaÀ z nemovit˘ch vûcí (zákon ã. 338/1992 Sb.)
DaÀ z nabytí nemovit˘ch vûcí (zákon ã. 340/2013 Sb.) – od 1. 1. 2014
DaÀ dûdická (zákon ã. 357/1992 Sb.) – od 1. 1. 2014 zahrnuto do daní z pﬁíjmÛ
DaÀ darovací (zákon ã. 357/1992 Sb.) – od 1. 1. 2014 zahrnuto do daní z pﬁíjmÛ
DaÀ z pﬁevodu nemovitostí (zákon ã. 357/1992 Sb.)
DaÀ silniãní (zákon ã. 16/1993 Sb.)
DaÀ z hazardních her (zákon ã. 187/2016 Sb.)

8:08

●

●

●

●

●

●

– Pﬁímé:

HMOTNÉ:

10.5.2017

●

●

Soustava daní
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A pokud nûco vypadá velice daÀovû ãi finanãnû v˘hodné, je to vût‰inou krajnû podezﬁelé.

– zda-li nejde o zneuÏití práva

●

ode dne platnosti zákona
od zdaÀovacího období, které zapoãalo v roce ...
od úãetního období, které zapoãalo v roce ...

8:08

●

10.5.2017

●

TatáÏ vûc (problém) – z jakého pohledu se na ni dívám:
– k jakému datu!
– o jak velkou problematickou ãástku se jedná
– vede úãetnictví x nevede úãetnictví
– kalendáﬁní rok x hospodáﬁsk˘ rok
– podnikatel x nepodnikatel
– fyzická osoba (FO) x právnická osoba (PO)
– zamûstnavatel x zamûstnanec
– pronajímatel x nájemce
– danû z pﬁíjmÛ x DPH
– danû z pﬁíjmÛ x jiné danû
– obãansk˘ zákoník x obchodní zákoník
– tuzemsko x cizina
– penûÏní x nepenûÏní plnûní
– pﬁemûny x nepﬁemûny
– od kdy je úãinnost ustanovení zákona:

VÏdy mûjte na pamûti

Dane_12. vydani(2017)
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fakultitavní (moÏné)
obligatorní (povinné
ze zákona)

daÀová neutralita
pﬁemûn a vkladÛ

souvztaÏnosti
(Napﬁ. pﬁíjmy
osvobozené = vylouãit
související v˘daje)

Princip daÀové

DÛkazní bﬁemeno je vût‰inou na poplatníkovi

§ 86/3/c/ D¤

§ 23/5
§ 24/3
§ 25/1/i

(napﬁ. § 23a aÏ § 23d
§ 30/10, § 38na)

§ 5/1
§ 23/2
§ 23/10

8:08

napﬁ. § 24/2/p

napﬁ. § 23/1
§ 24/2
§ 23/15, § 24/2
§ 25/1/zh, § 30/10

§ 18/1
§ 23/6

Základ danû
vychází z VH úãetnictví,
z rozdílu mezi pﬁíjmy
a v˘daji u toho, kdo
nevede úãetnictví

10.5.2017

V¯DAJE:

Uznání skuteãnû
vynaloÏen˘ch nákladÛ
(reprodukce
vynaloÏen˘ch
prostﬁedkÛ)

Pﬁedmût danû

DaÀové souvislosti
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●

?

§ 25
(co není nákladem)

– penûÏní
– nepenûÏní (ocenûné podle zákona ã. 151/1997 Sb., o oceÀování majetku)

Za pﬁíjmy se povaÏuje plnûní (§ 23/6):

(Rambouskovo schéma)

?

?

8:08

§ 24
(co je nákladem)

?

10.5.2017

?

Zákon o daních z pﬁíjmÛ uvádí nûkteré náklady, které jsou daÀové a které ne. Základ danû se je‰tû o nûkteré ãástky
zvy‰uje (§ 23/3/a) nebo sniÏuje (§ 23/3/b, c). Zb˘vá ov‰em je‰tû mnoho pﬁípadÛ, které zákon jednoznaãnû neﬁe‰í!

Co je a není daÀov˘m nákladem
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Pﬁíklady

– provozní v˘daje
(nejsou to odpisy)
– správa majetku

– odpisy majetku

Základem danû jsou
pﬁíjmy sníÏené o v˘daje
vynaloÏené na jejich
(§ 5/1)

DOSAÎENÍ
(pﬁítomnost)

ZAJI·TùNÍ
(i budoucnost)

UDRÎENÍ
(i budoucnost)

X

X

X

X

–

–

X

§ 10/4

X

X

X

§ 24/1

8:08

X

§ 9/3

10.5.2017

X

§ 7/3

V˘daje (náklady) FO
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●

●

●

●

●

MÛÏe stanovit na základû Ïádosti poplatníka podané nejpozdûji do 31. ledna (§ 7a/1)
DaÀ stanoví po projednání s poplatníkem do 15. kvûtna bûÏného zdaÀovacího období (§ 7a/3)
MÛÏe stanovit daÀ pau‰ální ãástkou aÏ na 3 zdaÀovací období (§ 7a/5)
MÛÏe zru‰it od následujícího období, pokud jsou pﬁíjmy vy‰‰í (§ 7a/6)
O v˘‰i pau‰ální danû sepí‰e protokol o ústním jednání (§ 7a/7)

Poplatník je povinen vést jednoduchou evidenci o v˘‰i dosahovan˘ch pﬁíjmÛ, v˘‰i pohledávek
a o hmotném majetku (§ 7a/7)
Tato daÀ je splatná do 15. prosince bûÏného zdaÀovacího období (§ 7a/8). Zálohy se neplatí (§ 38a/2/d).
Pokud poplatník opustí reÏim danû stanovené pau‰ální ãástkou – Ïádn˘ daÀov˘ dopad.
Návrh vyjmout poplatníky s touto daní ze zákona o evidenci trÏeb byl zamítnut.

–
–
–
–
–

Správce danû:

– Povinnost podat daÀové pﬁiznání
– Tímto se ru‰í rozhodnutí o dani stanovené pau‰ální ãástkou

8:08

●

GF¤ vydalo Pokyn D-30 ke stanovení danû pau‰ální ãástkou ze dne 5. 12. 2016
MÛÏe mít zamûstnance i spolupracující manÏelku (manÏela). Nesmí b˘t spoleãníkem spoleãnosti.
DaÀ stanovená pau‰ální ãástkou ãiní nejménû 600 Kã za zdaÀovací období (§ 7a/4)
Roãní v˘‰e pﬁíjmÛ v bezprostﬁednû pﬁedcházejících 3 zdaÀovacích období nepﬁesáhla
5 000 000 Kã (§ 7a/1) – bez pﬁíjmÛ podle § 6, osvobozen˘ch a zdanûn˘ch zvlá‰tní sazbou
Pokud bude jin˘ druh pﬁíjmÛ, neÏ kter˘ byl nahlá‰en FÚ, pak pokud je tento zdaÀovan˘ pﬁíjem
ve zdaÀovacím období vy‰‰í neÏ 15 000 Kã (§ 7a/5):

10.5.2017

●

●

●

●

DaÀ stanovená pau‰ální ãástkou (§ 7a)
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●

●

●

●

●

Pokud zpût na skuteãné – nelze uplatnit v˘daje spojené s provozními dluhy do v˘dajÛ (§ 25/1/zd)

– nelze uplatnit odpisy (pau‰ál obsahuje v‰echny náklady)
– nelze o tuto dobu prodlouÏit odpisování (odpisy se vedou jen evidenãnû)
Pﬁi pﬁechodu ze skuteãn˘ch na pau‰ál:
– dodanûní zásob a pohledávek (§ 23/8 – pﬁedposlední vûta)
– základ danû se upraví za pﬁedchozí zdaÀovací období a poplatník není v prodlení, pokud daÀ zaplatí do dne
podání daÀového pﬁiznání (§ 23/8 poslední vûta)

8:08

V takto stanovené ãástce v˘dajÛ jsou zahrnuty ve‰keré v˘daje (§ 7/8, § 9/5)
Pau‰ální v˘daje u dílãího základu danû (§ 7) nelze kombinovat se skuteãn˘mi v˘daji.
Povinnost vést evidenci o pﬁíjmech a pohledávkách (§ 7/8, § 9/5, § 10/4 jen o pﬁíjmech)
Odpisování – pﬁi uplatnûní pau‰álních v˘dajÛ (§ 26/8):

– z pau‰álu na skuteãné – nelze (§ 7/7 poslední vûta)
– ze skuteãn˘ch na pau‰ál – lze

= v˘daje % z pﬁíjmÛ – od 1. 1. 2013 urãeny maximální limity.
V roce 2017 si mÛÏe poplatník zvolit pouÏití limitÛ pro pau‰ální v˘daje – viz tabulka ã. 360, 361.
Dle toho i odpoãitatelné poloÏky.
Lze i u podvojného úãetnictví (je to procento z pﬁíjmÛ nikoliv z v˘nosÛ)
Dodateãné pﬁiznání (tvrzení):

10.5.2017

●

●

●

●

●

Pau‰ální v˘daje
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