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Vážení obchodní přátelé,
v dalším čísle letošního Zpravodaje si vás opět dovolujeme seznámit s aktuálními
změnami v oblasti daní a covidových opatření.
V případě jakýchkoliv dotazů jsme vám nadále rádi k dispozici.

S přátelským pozdravem

Šárka Adámková
Partner

Ladislav Dědeček
Partner
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ZVÝŠENÍ DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ NA 2. A DALŠÍ DÍTĚ
Dne 23. 4. 2021 byl v poslanecké sněmovně schválen návrh novely zákona o státní sociální
podpoře, který mimo jiné zvyšuje daňové zvýhodnění na 2. a další vyživované dítě. V nejbližší
době bude návrh zákona projednán v Senátu. Plánovaná účinnost je od 1. 7. 2021 s tím, že
změny u daňového zvýhodnění mají platit zpětně od začátku roku 2021.
Daňové zvýhodnění na druhé vyživované dítě se má ze současných 19 404 Kč zvýšit na částku 22 315
Kč. Daňové zvýhodnění na každé další dítě, které doposud činilo 24 204 Kč, bude zvýšeno na částku
27 835 Kč. Z důvodu těchto změn bude nutné upravit mzdové software, aby měsíční výše daňového
zvýhodnění byla již vypočtena správně.
Návrh zákona zároveň ruší i maximální měsíční limit pro výplatu daňového bonusu, který v současné
době činí 5 025 Kč. Pro přehlednost doplňujeme, že ke zrušení limitu pro výplatu ročního daňového
bonusu došlo již s účinností ode dne 1. 1. 2021, o čemž jsme již informovali v dřívějším vydání Tax Fresh
č. 1 z ledna 2021. (Všechna předchozí vydání našich Tax Fresh naleznete na našich webových stránkách
pod odkazem https://www.proxy.cz/tax-fresh).

DAŇOVÝ REŽIM „STRAVENKOVÉHO PAUŠÁLU“
V dřívějším vydání Tax Fresh č. 1 z ledna 2021 jsme informovali o skutečnosti, že od 1. 1.
2021 mohou zaměstnavatelé poskytnout svým zaměstnancům v rámci zaměstnaneckých
benefitů peněžitý příspěvek na stravování jako novou doplněnou možnost daňově
zvýhodněného stravování.
Pro krátké připomenutí je u „stravenkového paušálu“ na straně zaměstnance od daně z příjmů
z fyzických osob osvobozena částka 75,60 Kč za jednu směnu dle zákoníku práce. U zaměstnavatele je
pak celý příspěvek daňově uznatelným výdajem za předpokladu, že přítomnost zaměstnance na směně
trvá alespoň 3 hodiny.
Tato nová právní úprava s sebou přinesla řadu otázek, proto dne 29. 4. 2021 Generální finanční
ředitelství zveřejnilo informace k dané problematice. Níže uvádíme jejich shrnutí:
Na straně zaměstnance je od daně z příjmů osvobozen pouze příspěvek ve výši 75,60 Kč za 1 směnu.
Délka směny zde není zákonem o dani z příjmů definována. V případě, že by v rámci jedné směny trvající
déle než 11 hodin byl přiznán příspěvek v dvojnásobné výši, tento bude na straně zaměstnance
osvobozen pouze do limitu 75,60 Kč. Nicméně na straně zaměstnavatele se bude stále jednat o daňově
uznatelný výdaj v plně výši.
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Pokud by nastala situace, kdy zaměstnanec stráví na 1 směně méně než 3 hodiny, tedy například
z důvodu návštěvy lékaře, pak by byl příspěvek na stravování na straně zaměstnavatele daňově
neuznatelný. U zaměstnance by se pak do stanoveného limitu jednalo o příjem osvobozený od daně.
Osvobození peněžitého příspěvku na stravování pro zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce
nebo na dohodu o pracovní činnosti lze uplatnit, pokud je zaměstnanci stanovena a evidována směna.
Stejný princip platí i pro osvobození u člena statutárního orgánu společnosti.
Při práci z domova je peněžitý příspěvek na stravování na straně zaměstnance osvobozen od daně
z příjmů, za předpokladu, že má zaměstnanec stanovenou směnu. Na straně zaměstnavatele je pak
tento příspěvek daňově uznatelným nákladem v případě, že bylo místo bydliště smluvně sjednáno jako
pracoviště zaměstnance a je možné prokázat, že v rámci jedné směny zaměstnanec odpracoval alespoň
3 hodiny.
Závěrem Generální finanční ředitelství potvrzuje, že zaměstnavatel může poskytovat různé formy daňově
zvýhodněného stravování svým zaměstnancům, tedy zajišťovat závodní stravování i poskytovat
stravenky a peněžité příspěvky na stravování. Každý zaměstnanec však může čerpat pouze jednu
z forem daňově zvýhodněného stravování.

PROGRAM ANTIVIRUS PRODLOUŽEN DO 31. 5. 2021
Program na podporu zaměstnanosti Antivirus, který funguje již od konce března roku 2020,
byl opět prodloužen, prozatím do konce května roku 2021.
V minulém vydání Tax Fresh jsme Vás informovali o posledním prodloužení programu
antivirus do 30.04.2021, kdy současně došlo k úpravě podmínek poskytování příspěvku. (Všechna
předchozí vydání našich Tax Fresh naleznete na našich webových stránkách pod odkazem
https://www.proxy.cz/tax-fresh).

PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ V PODNICÍCH
Informujeme, že na základě rozhodnutí vlády bude plošné testování zaměstnanců ve firmách
antigenními testy nadále povinné minimálně do konce měsíce června roku 2021. Frekvence
testování se nemění, testovat se bude stále 1x týdně.
Podniky mohou k testování využívat schválené samo-testovací sady ze seznamu vydaného MZČR podle
§ 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. za účelem uvedení na trh pro použití laickou osobou v rámci
celoplošného testování či služby testování u závodního lékaře nebo mobilního odběrového týmu.
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DOTAČNÍ PROGRAMY COVID
Dovolujeme si krátce zopakovat skutečnost, že ode dne 1. 4. 2021 je možné využít dotačních
programů zvaných „COVID 2021“ a „COVID – Nepokryté náklady“. Stěžejním předpokladem
pro získání dotace je pokles tržeb za rozhodné období oproti srovnávacímu období alespoň o
50 %. Kdy za srovnávané období se považuje období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021
a jako srovnávací období pak lze zvolit období mezi 1. lednem 2019 a 31. březnem 2019 nebo mezi 1.
lednem 2020 a 31. březnem 2020.
Rozhodné období poskytnutí podpory programu COVID 2021 bylo prodlouženo až do 9. května 2021 tj.
až na 119 dní. Žádosti je nadále možné podávat do 2. června 2021. Maximální částka podpory činí 500
Kč na den za 1 zaměstnance v hlavním pracovním poměru (tj. částka 59 500 Kč při využití 119 dní). U
žadatelů, kteří měli méně než 3 zaměstnance, podpora činí 1 500 Kč na den (tj. 178 500 Kč při využití
119 dní).
Co se týče programu COVID – Nepokryté náklady, v současné době je žádosti možné podávat za
rozhodné období od 1. ledna do 31. března 2021, a to do 19. července 2021. Podmínkou získání podpory
v programu COVID – Nepokryté náklady je pokles obratu alespoň o 50 % za rozhodné období roku 2021
ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 nebo roku 2020 a doložení účetní ztráty. Od této ztráty se
pak odečtou již poskytnuté dotace, např. čerpané z programu Antivirus. Doplňujeme informaci, že vláda
dne 7. května oznámila, že bude vyhlášena druhá výzva k podávání žádostí s rozhodným obdobím od 1.
dubna do 31. května. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat.

KRÁTCE
Krátce připomínáme účinnost zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů od
1. 6. 2021, o které jsme Vás již informovali v minulém vydání Tax Fresh. Doporučujeme
pečlivě prověřit, zda je zápis v evidenci skutečných majitelů proveden v souladu s tímto
zákonem. Jelikož za nesplnění povinnosti hrozí významné sankce. Rovněž v této souvislosti
hrozí významné zpřísnění u výplaty dividend.

