01 / 2010

Vážení přátelé,

v letošním prvním čísle Informačního občasníku Vám přinášíme novinky z oblasti cestovních
náhrad, změny v oblasti mezd, retrospektivu úrokové diskontní sazby ČNB, jednotné kurzy ČNB a
informace k dani z nemovitostí, k dani silniční a dani z přidané hodnoty.
1. STRAVNÉ

3. CENA PHM U ZAMĚSTNANCŮ

Vyhláškou č. 462/2009 Sb. byly stanoveny hodnoty
stravného pro rok 2010. Pro tuzemské pracovní cesty platí:
Délka pracovní
cesty
5 – 12 hod.
12 - 18 hod.
déle než 18 hod.

Zaměstnanec
61 -73 Kč
93 -112 Kč
146 – 174 Kč

Vyhláškou č. 462/2009 Sb. byly stanoveny nové průměrné
ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad zaměstnancům pro rok 2010:

Podnikatel

BA 91 Speciál
BA 91 Normal
BA 95 Super
BA 98 Super plus
Nafta motorová

-93 -112 Kč
146 – 174 Kč

Znemožní-li zaměstnavatel vysláním na pracovní cestu, která
trvá méně než 5 hodin, zaměstnanci stravovat se obvyklým
způsobem, může mu poskytnout stravné až do výše 61 Kč.

4. CENA PHM U PODNIKATELŮ

Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře mohou poskytovat
i vyšší cestovní náhrady, které jsou považovány za daňově
uznatelný náklad. Na straně zaměstnanců je však každé
zvýšení nad minimální sociální standard uvedený v tabulce
(tj. nad 73, 112 a 174 Kč) zdanitelným příjmem.

28,50
28,50
28,70
30,70
27,20

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

2. SAZBY STRAVNÉHO V CIZÍ MĚNĚ

Vyhláškou č. 451/2008 byly stanoveny průměrné ceny
pohonných hmot, které lze použít pro výpočet výše náhrady
výdajů za spotřebované PHM ke stanovení základu daně
z příjmů u podnikatelů za rok 2009, pokud nejsou použity
ceny na základě dokladů o nákupu nebo tzv. paušální výdaj
na dopravu.

Při zahraniční pracovní cestě lze kromě stravného
zaměstnancům nebo podnikateli poskytnout ještě kapesné
v cizí měně do výše 40 % stanoveného stravného. Toto
kapesné je daňovým výdajem a zároveň osvobozeným
příjmem pro příjemce.

Tyto ceny lze použít u vlastních silničních motorových vozidel
nezahrnutých do obchodního majetku nebo u bezplatně
vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku.

BA 91 Speciál
BA 91 Normal
BA 95 Super
BA 98 Super plus
Nafta motorová

Ve vyhlášce č. 459/2009 Sb. byly stanoveny základní sazby
stravného v cizí měně pro rok 2010.

Země
Belgie
Bosna
Bulharsko
Černá Hora
Dánsko
Francie
Chorvatsko
Itálie
Maďarsko
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko

Základní
sazba
stravného
2010
45 EUR
40 EUR
35 EUR
40 EUR
50 EUR
45 EUR
40 EUR
45 EUR
35 EUR
45 EUR
45 EUR
55 EUR
35 EUR

Země
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
USA
Velká Británie

Základní
sazba
stravného
2010
40 EUR
45 EUR
35 EUR
45 EUR
40 EUR
30 EUR
35 EUR
40 EUR
50 EUR
75 CHF
45 EUR
50 USD
40 GBP

26,30
26,30
26,80
29,00
28,50

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Novela zákona o daních z příjmů přinesla zavedení tzv.
paušálního výdaje na dopravu ve výši 5 000 Kč u jednoho
vozidla (v případě využívání vozidla z části i pro soukromé
účely ve výši 4 000 Kč) za každý celý kalendářní měsíc
zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové
přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční
motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení
zdanitelných příjmů. Informace o tomto výdajovém paušálu
naleznete v našem Informačním občasníku 3/2009.
5. SAZBA ZÁKLADNÍ NÁHRADY

V roce 2010 platí následující sazby základních náhrad (SZN)
pro používání vlastních vozidel podnikatele nezahrnutých do
obchodního majetku podnikatele a vozidel zaměstnanců.
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Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč;
při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu
zaměstnavatel sazbu základní náhrady za 1 km jízdy zvýší
nejméně o 15 %. Tato sazba základní náhrady se mění
v závislosti na vývoji cen prováděcím právním předpisem
vydaným podle § 189.

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
Upozorňujeme, že do 1.2.2010 je nutné podat daňové
přiznání k dani z nemovitostí pro letošní rok. Toto přiznání
nepodává ten, kdo jej podal někdy v minulosti a od té doby
nedošlo ke změně, která by měnila výši daně.
Mezi tyto změny může patřit:
–
změna sazeb daně
–
změna průměrné ceny půdy
–
změna koeficientu
–
zánik osvobození od daně

Sazbu základní náhrady u nákladních automobilů, autobusů
nebo traktorů zaměstnavatel poskytne zaměstnanci nejméně
ve dvojnásobné výši než je stanoveno, tj. než 3,90 Kč.
Podnikatel může zahrnovat do daňově uznatelných výdajů
náhradu jízdních výdajů za ujeté kilometry (v současnosti
3,90 Kč/km) při použití pouze a výhradně vlastního
vozidla, které sám také řídí při pracovní cestě.

Daň z nemovitosti je upravená zákonem č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Novelou
č. 362/2009 Sb., dochází od r. 2010 k zdvojnásobení
sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zákona o
dani z nemovitostí, tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební
pozemky a ostatní plochy. Toto zvýšení se nevztahuje na
sazby uvedené v § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí, tj.
pro ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady,
trvalé travní porosty, lesy a rybníky, tedy převážně
zemědělskou půdu. Dále dochází k zdvojnásobení
základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb
sloužících pro ostatní podnikatelskou činnost uvedených
v § 11 odst.1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí.
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost
osvobození nových staveb od daně ze staveb podle
ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí,
na které vznikl nárok ve zdaňovacích obdobích do roku 2008
včetně.

JEDNOTNÉ KURZY PRO DAŇOVOU EVIDENCI

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví a nepoužívají pro
přepočet cizí měny denní kurs nebo pevný kurs, použijí pro
přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38
odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokynem
D-337 byly stanoveny jednotné kurzy cizích měn za
zdaňovací období 2009. Nejvíce používané cizí měny
obsahuje tabulka:
Země

EMU
Polsko
Švýcarsko
USA
Velká
Británie

Měna

Množství

Kód

libra

1

GBP

euro
zlotý
frank
dolar

1
1
1
1

EUR
PLN
CHF
USD

Jednotný
kurz
26,50
6,10
17,58
19,06

SILNIČNÍ DAŇ ZA ROK 2009

29,78

Dne 1.2.2010 je poslední termín pro podání daňového
přiznání a zaplacení daňové povinnosti za rok 2009.

DISKONTNÍ ÚROKOVÉ SAZBY ČNB

Podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 16/1993 Sb., o dani
silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále ZDSL), jsou
standardně předmětem daně silniční motorová vozidla
a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR,
jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné
výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti
s podnikáním.

V souvislosti s koncem zdaňovacího období může řada z Vás
potřebovat pro účely daně z příjmů retrospektivu diskontní
úrokové sazby ČNB v roce 2009. Zde ji nabízíme:
Vyhlášení změny
18.12.2008
6.2.2009
11.5.2009
7.8.2009

ZMĚNY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ

Výše sazby
1,25
0,75
0,50
0,25

S účinností od 1.1.2009 jsou však předmětem daně silniční
i všechna silniční vozidla s největší povolenou hmotností
nad 3,5 tuny určena výlučně k přepravě nákladů
a registrovaná v ČR. U vozidel evidovaných v členských
státech EUR vybírá daň silniční pouze členský stát, v němž je
vozidlo
evidováno.
Vozidla
registrovaná v ČR
a provozovaná v členských státech EU nejsou zdaňována
v zemi, kde jsou provozována a naopak, vozidla
provozovaná v ČR, ale registrovaná v jiném státě, nejsou
předmětem daně silniční v ČR.

Přehled plateb pojistného osob samostatně výdělečně
činných pro rok 2010 v případě, kdy je podnikání hlavní
činností:
Výše měsíčních minimálních záloh

zdravotní pojištění

sociální pojištění celkem
- důchodové pojištění

- nemocenské pojištění

2009

2010

1 776

1 787

1 590
1 720
56

1 601

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 2010

1 731

Dle novely zákona o dani z přidané hodnoty se od 1. 1. 2010
zvýšily obě sazby DPH. Základní sazba DPH se zvýšila z 19 %
na 20 % a snížená sazba DPH z 9 % na 10 %.

56

S účinností od 1.1.2010 se považuje za den platby den,
v němž bylo pojistné na účet banky, u níž má příslušná
okresní správa sociálního pojištění a zdravotní pojišťovna
účet.
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