03 / 2009

Vážení přátelé,

v tomto čísle Informačního občasníku upozorníme na schválené změny zákona o daních z příjmů
a dále na novinku v online ověřování DIČ.

PAUŠÁL NA PROVOZ MOTOROVÉHO VOZIDLA

Publikací ve Sbírce zákonů vstoupila v platnost novela
zákona o daních z příjmů, která umožňuje uplatnit výdaje
na dopravu silničním motorovým vozidlem jako paušál, a
to jak u osobních, tak u nákladních aut, popř. i
motocyklů.

základu daně z příjmů podle § 10 ZDP (ostatní příjmy),
kdy vozidlo bylo kdykoliv v daném měsíci přenecháno
k užívání jiné osobě, nebo se jedná o čtvrté nebo další
vozidlo téhož poplatníka. Prakticky tak je možné využití
tohoto institutu u nejvýše 3 vlastních silničních
motorových vozidel zahrnutých nebo nezahrnutých do
obchodního majetku nebo v nájmu. U ostatních vozidel je
možné uplatnit náklady pouze ve skutečné výši.

Již pro zdaňovací období zahájené v roce 2009 je tak
možné namísto skutečných nákladů uplatnit paušální
náklad na provoz motorového vozidla ve výši 5 000 Kč
měsíčně. Při uplatnění paušálu odpadne povinnost vést
knihu jízd, která je obvykle používána jako základní
důkazní prostředek pro prokazování výše a účelu nákladů
spojených s provozem vozidla (zejména pro náklady na
spotřebované pohonné hmoty). Nad rámec paušálních
nákladů lze nadále uplatnit daňové odpisy vozidla.

Pozor na DPH: Přestože nová úprava může přispět
zejména u menších poplatníků ke zjednodušení
administrativy spojené s prokazováním nákladů na provoz
vozidla, je třeba upozornit, že pro daň z přidané hodnoty
obdobná úprava neplatí. Pokud plátce uplatňuje u vstupů
(zejména u pohonných hmot) nárok na odpočet DPH,
musí prokázat, že vozidlo použil pro svoji ekonomickou
činnost (např. prostřednictvím knihy jízd). Pokud je
vozidlo používáno i pro soukromé účely, je třeba DPH na
vstupu krátit v daném poměru.

Bude-li vozidlo využíváno z části k dosažení, zajištění
a udržení zdanitelných příjmů a z části k soukromým
účelům, bude možné na takové silniční motorové vozidlo
uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu ve výši
80 %, tzn. ve výši 4 000 Kč u jednoho vozidla za každý
celý kalendářní měsíc (dále jen "krácený paušální výdaj
na dopravu"). Paušální výdaj na dopravu nelze použít v
případě, kdy poplatník uplatňuje výdaj na dopravu
silničním motorovým vozidlem v prokázané výši, kdy
vozidlo slouží k dosažení příjmů zahrnovaných do dílčího

Při vedení účetnictví se o dokladech na PHM a parkovném
bude muset i nadále účtovat, ale jako o nákladech
daňově neuznatelných s možnosti odpočtu DPH a
paušální výdaje se uplatní až v daňovém přiznání.

ZKRÁCENÍ DOBY ODPISOVÁNÍ
Jako jedno z protikrizových opatření bylo schváleno a již
bylo publikováno ve Sbírce zákonů mimořádné zkrácení
doby odpisování hmotného majetku zařazeného v 1. a 2.
odpisové skupině. Nová úprava se týká pouze zcela
nového hmotného majetku pořízeného od 1.1.2009
do 30.6.2010, zatříděného v prvních dvou odpisových
skupinách.
Poplatník musí být prvním vlastníkem hmotného majetku,
tzn. že si jako první pořídil dotčený hmotný majetek,
který
dosud
nebyl
užíván
k určenému
účelu
a u předchozího vlastníka byl zboží. Za prvního vlastníka
se považuje i poplatník, který tento hmotný majetek
pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii.

Doba odpisování hmotného majetku v odpisové skupině 1
se zkrátila ze 3 let na 12 měsíců a v odpisové skupině 2
z 5 let na 24 měsíců s tím, že roční odpisová sazba pro
první rok odpisování je ve výši 60 % a pro druhý rok ve
výši 40 % vstupní ceny.
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Odpisy budou uplatňovány měsíčně, což stimuluje
poplatníky k co nejrychlejšímu pořízení dotčeného
hmotného majetku. Měsíční odpisy budou uplatňovány
bez přerušení počínaje měsíce následujícím po měsíci,
kdy byl hmotný majetek zaevidován, tj. byl schopný
obvyklého užívání.

Doba nájmu při pořízení výše uvedeného majetku formou
finančního leasingu, který je jednou z forem pořízení
majetku, bude nejméně 12 měsíců u hmotného majetku
v odpisové skupině 1 a nejméně 24 měsíců v odpisové
skupině 2, a to u smluv o finančním leasingu uzavřených
po nabytí účinnosti zákona (20.7.2009), nejpozději však
do 30.6.2010.

Úprava byla schválena jako možnost pro poplatníky, kteří
se tak budou moci rozhodnout, zda budou odpisy
u hmotného majetku pořízeného v období od 1.1.2009
do 30.6.2010 uplatňovat standardním způsobem nebo ve
zkráceném režimu.

VÝDAJOVÉ PAUŠÁLY

Živnostníci budou moci již za rok 2009 uplatnit vyšší
výdajové paušály. Návrh na zvýšení daňových výdajových
paušálů, který je součástí vládní novely zákona

o povinném značení lihu, podepsal prezident republiky,
nyní vyjde ve sbírce zákonů.

Činnost
§ 7 odst. 1 písm. a)
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností řemeslných
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živnosti kromě živností řemeslných
§ 7 odst. 1 písm. c)
příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů
§ 7 odst. 2 písm. a)
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z prům. nebo jiného duševního vlastnictví,
autorských práv vč. práv příbuzných právu autorskému
§ 7 odst. 2 písm. b)
příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním
podle zvláštních předpisů
§ 7 odst. 2 písm. c)
příjmy
znalce,
tlumočníka,
zprostředkovatele
kolektivních
sporů,
zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv, rozhodce
§ 7 odst. 2 písm. d)
příjmy z činnosti insolvenčního správce, vč. příjmů z činnosti předběžného
správce, zástupce správce, odděleného správce a zvláštního správce, které
nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

Současný
výdajový paušál
(% z příjmů)

Navrhovaný
výdajový paušál
(% z příjmů)

60 %

80 %

80 %
50 %
40 %

80 %
60 %
60 %

40 %

60 %

40 %

60 %

40 %

60 %

40 %

60 %

Výdajový paušál pro příjmy z pronájmu ve výši 30% zůstává i nadále v nezměněné výši.

ONLINE OVĚŘENÍ DIČ

Evropská Komise zpřístupnila v nové verzi internetové
stránky databáze DPH plátců, tzv. VIES, protřednictvím
kterých je možné získat potvrzení o ověření DIČ
obchodního partnera. Každé potvrzení dostane tzv.
unikátní číslo konzultace, prostřednictvím kterého je
možno potvrzení následně ověřit. Vytištěné potvrzení je
možné využít jako jeden z důkazních prostředků pro

doložení, že obchodní partner je osobou registrovanou
k DPH. Databázi VIES najdete na:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

K získání unikátního čísla konzultace je třeba vyplnit
všechna políčka.
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