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Vážení obchodní přátelé,
Tak, jako s každým nadcházejícím rokem, přichází i s rokem 2018 několik podstatných změn. V tomto čísle jsme se zaměřili na
nejzásadnější daňové a mzdové novinky. Závěrem představíme rozsudek Ústavního soudu, který se vyjádřil k dosavadnímu
fungování zákona o Elektronické evidenci tržeb.
Naši zaměstnanci jsou vám nadále kdykoliv k dispozici.
S přátelským pozdravem

Šárka Adámková
Tax partner

Ladislav Dědeček
Tax partner

* Materiál obsažený ve Zpravodaji - Tax Fresh má pouze informativní charakter. Ačkoliv jsme sestavení tohoto čísla věnovali patřičnou pozornost, mohlo by při použití těchto obecných
informací v praxi dojít k jejich chybné interpretaci. Nemůžeme proto přijmout žádnou odpovědnost za případné chyby a neodpovídáme za žádné škody, které by mohly jejich použitím
vzniknout. Pro řešení konkrétních záležitostí Vám doporučujeme obrátit se na pracovníky našich kanceláří.

Novinky v oblasti daně z příjmů a mezd
1.

4.

Omezení paušálních výdajů
Od počátku roku 2018 došlo ke snížení maximálních
částek výdajů, které si může poplatník uplatnit
procentem ze svých příjmů. Zároveň se však vrací
možnost uplatnit si slevu na manžela/ku a daňové
zvýhodnění na dítě při paušálních výdajích.

•

Příjmy z dohody o provedení práce do 10 000
Kč (beze změny);
• Příjmy ze závislé činnosti (např. pracovní
poměr, dohoda o pracovní činnosti, odměna
jednatele), pokud jejich úhrn nepřesáhne za
měsíc částku 2 500 Kč. Dle informace finanční
správy nelze do úhrnu započítat dohody o
provedení práce.
Tato hranice se posuzuje z hlediska příjmů, nikoliv
z výpočtu superhrubé mzdy. Nově schválené
ustanovení lze aplikovat pouze tehdy, pokud není
podepsáno prohlášení k dani.

Výdaje v roce 2018:
•
•
•
•

Paušál 80 % (zemědělské podnikání, řemeslná
živnost) – max. výdaj 800 000 Kč;
Paušál 60 % (ostatní živnosti kromě řemeslné) –
max. výdaj 600 000 Kč;
Paušál 40 % (ostatní podnikání) – max. výdaj
400 000 Kč;
Paušál 30 % (příjmy z nájmu obchodního
majetku dle § 7, příjmy z nájmu dle § 9) – max.
výdaj 300 000 Kč.

Výše uvedené výdaje odpovídají výši příjmů
1 000 000 Kč. Do roku 2016 byla tato částka
zastropena hranicí 2 000 000 Kč. V případě, kdy
bude mít poplatník příjmy vyšší, může uplatnit výdaje
pouze do výše stanoveného limitu. V roce 2017 si
stále může poplatník vybrat, zda využije staré úpravy
roku 2016, tzn. vyšší paušální výdaje bez možnosti
uplatnění slev, popřípadě zda využije výše uvedenou
novou úpravu pro rok 2018.
2.

Zvýšení daňového zvýhodnění na dítě
Ačkoliv lze dle přechodných ustanovení aplikovat
vyšší daňové zvýhodnění pro druhé a další dítě již pro
celý rok 2017, pro první dítě přichází změna až v roce
2018. Je nutné však upozornit, že první z uvedených
změn bylo možné uplatnit poprvé až po vyhlášení ve
Sbírce zákonů, tj. v červenci 2017. Za předchozí
měsíce je nutné požádat prostřednictvím ročního
zúčtování daní popřípadě podáním daňového
přiznání.
•
•
•

3.

Zaměstnání malého rozsahu
Od počátku roku 2018 lze uplatnit srážkovou daň u
následujících příjmů:

5.

Zvýšení limitů u penzijního a životního pojištění
V souvislosti s blížícím se termínem pro podání
daňového přiznání připomínáme, že pro rok 2017
došlo ke zvýšení limitu pro uplatnění odpočtu
penzijního a životního pojištění. Limit pro odpočet
penzijního a životního pojištění od základu daně se
zvyšuje z 12 000 na 24 000 Kč pro zaměstnance.

6.

Minimální mzda
• Od 1.1.2018 dochází ke zvýšení minimální
mzdy na 12 200 Kč, tj. 73,20 Kč za hodinu.
• Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou
týdenní
pracovní
dobu
40 hodin
jsou
odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a
namáhavosti vykonávaných prací, zařazených
do 8 skupin v příloze nařízení vlády o minimální
a zaručené mzdě, které bylo novelizováno
zákonem č. 286/2017 Sb.

7.

Sociální a zdravotní pojištění
• Všeobecný vyměřovací základ 28 250 Kč;
• Průměrná mzda 29 979 Kč.

15 204 Kč (1 267 Kč za měsíc) na první dítě;
19 404 Kč (1 617 Kč za měsíc) na druhé dítě;
24 204 Kč (2 017 Kč za měsíc) na třetí a další
dítě.

Omezení daňového bonusu na dítě
Pro uplatnění daňového bonusu na dítě musí
poplatník za rok dosáhnout minimálně na příjmy ve
výši 6-násobku minimální mzdy. Od počátku roku
2018 se do tohoto příjmů nezahrnují příjmy
z kapitálového majetku (§ 8 ZDP) a příjmy z nájmu (§
9 ZDP).
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Sociální pojištění
Maximální vyměřovací základ

1 438 992 Kč

Minimální roční vyměřovací základ
(hlavní činnost)

89 940 Kč

Minimální roční vyměřovací základ
(vedlejší činnost)

35 976 Kč

Minimální měsíční záloha (hlavní činnost)
Minimální měsíční záloha
(vedlejší činnost)

2 189 Kč
876 Kč

Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na
E-MAIL
Podstatou této nové služby finanční správy je, že
přihlášení poplatníci obdrží každoročně před splatností
první splátky daně e-mailovou zprávu na jimi určenou
adresu. Tato zpráva bude obsahovat kompletní informace
s údaji pro placení daně ve formátu PDF, stejně jako u
složenky, tzn. informace o výši stanovené daně, ale také
o výši přeplatku/nedoplatku a údaje pro platbu. V případě,
kdy poplatník ve stanovené lhůtě daň neuhradí, zašle mu
správce daně vyrozumění o nedoplatku na dani, čímž na
tuto skutečnost neformálně upozorní.

Zdravotní pojištění
Minimální vyměřovací základ
Minimální výše zálohy

14 990 Kč
2 024 Kč

Daň z nemovitých věcí – pozor na lhůtu do konce
ledna 2018
Upozorňujeme, že pokud v průběhu roku 2017 došlo ke
změnám vlastnických nebo jiných práv k nemovitým
věcem na území České Republiky, případně k dalším
skutečnostem rozhodným pro stanovení daně (např.
změna týkající se již dříve zapsaných údajů v katastru
nemovitostí), vzniká daňovému subjektu povinnost podat
řádné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitých věcí.
Daňové přiznání se nepodává, pokud jej poplatník podal
na některé z předchozích zdaňovacích období a ve
srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím
nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení
daně.

Pro přihlášení k této službě je nutné vyplnit a podat místně
příslušnému správci daně předem určený tiskopis, kde je
nutné jednoznačně určit e-mailovou adresu, na kterou
mají být zasílány údaje pro placení daně, a to nejpozději
do 15. března zdaňovacího období. Podání formuláře je
možné písemně, ústně do protokolu nebo datovou
zprávou.
Tato služba není určena poplatníkům, kteří mají zřízenu
službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnickým
osobám disponujícím datovou schránkou. Přihlášení
poplatníci již nebudou nadále dostávat složenku zasílanou
prostřednictvím České pošty.

Přiznání k této dani je poplatník povinen podat do 31.
ledna 2018 v elektronické podobě (s výjimkou dílčího
daňového přiznání, které lze podat pouze v listinné
podobě), má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku. Daň se vyměřuje na
zdaňovací období (tj. rok 2018) dle stavu k 1. lednu 2018.
Daň z nemovitých věcí do výše 5 000 Kč se platí
najednou do 31. května 2018, pro ostatní poplatníky je
splatná ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.
května a do 30. listopadu 2018 (u poplatníků
provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb nejpozději
do 31. srpna a do 30. listopadu 2018).
V porovnání s předchozím rokem nedošlo k žádné věcné
změně zákona o dani z nemovitých věcí.
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Silniční daň
Do 31. ledna 2018 platí také povinnost podat přiznání
k dani silniční za rok 2017. I toto podání lze učinit pouze
elektronicky, má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce
zpřístupněnu datovou schránku. Povinnost podat přiznání
k této dani má ten, komu vznikla nebo trvala u vozidla
daňová povinnost.
Silniční dani podléhají silniční motorová vozidla a jejich
přípojná vozidla, jsou-li v České republice registrována,
provozována a používána poplatníkem daně z příjmů
právnických osob, nebo poplatníkem daně z příjmů
fyzických osob k činnosti, ze které plynou příjmy ze
samostatné činnosti dle §7 zákona o daních z příjmů.
Dále dani silniční vždy podléhají nákladní automobily
s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované
v České republice a přípojná vozidla s největší povolenou
hmotností nad 3,5 tuny registrovaná v České republice.
Daň tvrzená daňovým subjektem (případně rozdíl mezi
výší daně a částkou již uhrazených záloh) musí být
zaplacena ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do
31. ledna 2018.
V porovnání s předchozím rokem opět nedošlo k věcné
změně
příslušného
zákona
(pouze
několik
terminologických úprav).
Jednotné kurzy 2017
Na internetových stránkách Finanční správy byl zveřejněn
pokyn Generálního finančního ředitelství D-36 ke
stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017
podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Dle pokynu D-36 je např. 1 EUR přepočítáno kurzem
26,29 Kč, 1 USD kurzem 23,18 Kč nebo 1 GBP kurzem
30,04 Kč.

**********

Navrhovatelé se dožadovali o zrušení celého zákona nebo
alespoň některých jeho dílčích částí, které porušují
základní práva a jsou tak podle nich protiústavní. Ústavní
soud však potvrdil, že EET je legitimním nástrojem ke
kontrole daňových povinností a správě daní.
Ačkoliv nebyla platnost zákona, ani podmínky z něj
vyplývající, nijak významněji dotčena, přineslo toto
rozhodnutí několik významných změn, a to zejména:
•

•

•

•

Odklad náběhu III. a IV. fáze EET – dle dříve
schváleného harmonogramu se měli od března roku
2018 zapojit také prodejci občerstvení bez zázemí
nebo také svobodná povolání jako lékaři, advokáti
nebo účetní. Od června 2018 to měli být také
řemeslníci a poskytovatelé dalších služeb;
Daňové identifikační číslo nebude nadále
povinnou součástí účtenky – DIČ podnikajících
fyzických osob obsahuje jejich rodné číslo, což je
v rozporu s právem na ochranu osobních údajů a
závažně to tak zasahuje do jejich soukromí;
Zrušení povinnosti evidovat bezhotovostní platby
– tržby z bezhotovostních převodů jsou v současné
době poměrně dobře dohledatelné a neexistuje tedy
důvod k plošné evidenci;
Zrušení možnosti úpravy rozsahu zákona
nařízením vlády – vzniká tak povinnost definitivně
stanovit rozsah výjimek v novele příslušného zákona
(na koho povinnost evidence padá a v jakém rozsahu).

Veškeré příslušné změny by měly být zapracovány do již
připravované novely, která bude mimo jiné zohledňovat
požadavek vyjmutí podnikajících fyzických osob se
stanovenou paušální daní a nízkými ročními příjmy.
Ministerstvo financí vydalo stanovisko, které respektuje
znění rozhodnutí Ústavního soudu a zavazuje se ke
změně zákona příslušnou novelou. Změny však nebudou
okamžité. Část z nich bude platná od února 2018 a ostatní
až koncem letošního roku.
Díky rozhodnutí Ústavního soudu zůstane tak EET po
nějakou dobu na rozcestí. Otázkou pro nás všechny
zůstává, zda tento zákon naplňuje svůj prvotní záměr.

Ústavní soud se vyjádřil k EET
Konec loňského roku přinesl zajímavé změny. V polovině
prosince vyhověl Ústavní soud návrhu skupiny poslanců
opozičních stran a zrušil tak některé části zákona o
elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“).
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