03 / 2017
Vážení klienti,
v tomto čísle Informačního občasníku Vám přinášíme základní informace o změnách daňových zákonů, tzv.
„daňovém balíčku“. Daňový balíček změn nabývá účinnosti k 1.7.2017 a některé změny jsou platné již pro
rok 2017, jiné se použijí až od roku 2018. Nejdůležitější změny jsou zvýšení slevy na 2. a další dítě a změny
v uplatňování paušálních výdajů pro OSVČ.

DAŇOVÝ BALÍČEK 2017/2018
Zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé
resp. třetí a další dítě

OSVČ a výdaje procentem z příjmů
Maximální částky procentuálních výdajů daňový balíček
snižuje na polovinu a zároveň podnikatelům umožňuje
uplatnit slevu na manžela/manželku a daňové zvýhodnění
na děti.

Částky daňového zvýhodnění na děti jsou stanoveny
následovně:
2017
2016
dle daňového
balíčku
na prvé dítě
na druhé
dítě
na třetí a
další dítě

ustanovení ZDP –
druh příjmů

13.404 Kč rok / 1.117 Kč měsíc
17.004 Kč rok /
1.417 Kč měsíc
20.604 Kč rok /
1.717 Kč měsíc

§ 7 odst. 7 písm. a) –
ze zemědělské
výroby, lesního a
vodního hospodářství
a z příjmů
z živnostenského
podnikání
řemeslného;
§ 7 odst. 7 písm. b) –
ze živnostenského
podnikání
§ 7 odst. 7 písm. c) –
příjmy z nájmu
majetku zařazeného
v obchodním majetku
§ 7 odst. 7 písm. d) –
z jiných příjmů ze
samostatné činnosti

19.404 Kč rok /
1.617 Kč měsíc
24.204 Kč rok /
2.017 Kč měsíc

Vyšší částky daňového zvýhodnění na druhé (1.617 Kč
místo 1.417 Kč) či třetí a další dítě (2.017 Kč místo 1.717
Kč) poprvé uplatní při výpočtu zálohy na daň
z červencových mezd (tedy v srpnu).
Protože je vyšší sleva platná pro celý rok 2017, uplatní se
vyšší slevy za období 1-6/2017 v ročním zúčtování za rok
2017, nebo v daňovém přiznání za rok 2017.
Doporučujeme rodičům s více než jedním dítětem si
ohlídat uplatnění slev za celý rok 2017, např. podáním
daňového přiznání k dani z příjmů.

§ 9 odst. 4 – z nájmu

výdaj
%
příjmů

Limit do r.
2016

Nový limit
od r. 2018

80 %

1.600.000 Kč

800.000 Kč

60 %

1.200.000 Kč

600.000 Kč

30 %

600.000 Kč

300.000 Kč

40 %

800.000 Kč

400.000 Kč

30 %

600.000 Kč

300.000 Kč

Nová maxima procentuálních výdajů se použijí povinně od
zdaňovacího období roku 2018. Podle přechodných
ustanovení však bude již v daňovém přiznání roku 2017
možné uplatnit procentuální výdaje a slevu na
manžela/manželku či daňové zvýhodnění na dítě podle
pravidel pro rok 2018.
Pro zdaňovací období roku 2017 tedy platí, že si poplatník
může vybrat, zda uplatní paušální výdaje v limitech roku
2016 a nebude mít nárok na slevu na manžela/manželku a
daňové zvýhodnění, nebo zda uplatní paušální výdaje v
limitech pro rok 2018 a zároveň uplatní slevu na
manžela/manželku a daňové zvýhodnění na děti bez
omezení.
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Další změny v zákoně o daních z příjmů

Hlavní změny v zákoně o DPH

- pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu
(do 2 500 Kč) se nově uplatní srážková daně z příjmů,

- zavedení institutu nespolehlivé osoby – k institutu
nespolehlivého plátce přibyl institut nespolehlivé osoby,
který má zamezit snahám některých podnikatelů
vyhnout se označení nespolehlivého plátce. V případě
rozhodnutí správce daně může být za nespolehlivou
osobu označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba,
která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší
své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané
hodnoty,

- zpřísnění pravidel pro daňový bonus – daňový bonus
vyplácí stát rodičům, kterým po započtení slevy na dítě
vyjde záporná daň z příjmů. Ročně může bonus dělat
maximálně 60.300 korun. Jeho čerpání je podmíněné
dosažením určitého příjmu. Na daňový bonus mají nárok
pouze rodiče, kteří v daném roce vydělali alespoň
šestinásobek minimální mzdy (za rok 2017 je to 66.000
Kč). Dosud bylo možné započítat do posuzovaného příjmu
výdělky ze zaměstnání a podnikání a také příjmy z nájmů
a kapitálového majetku. Poslední dvě možnosti jsou nyní
zrušeny, posuzovat se budou jen příjmy ze závislé nebo
samostatně výdělečné činnosti,

- ručení příjemce zdanitelného plnění se rozšiřuje
o případy přijetí úplaty za zdanitelné plnění virtuální
měnou,
- zrušení zvláštní úpravy pro společnosti bez právní
subjektivity (dřívější sdružení) - nově se bude každý
společník z pohledu DPH posuzovat samostatně, a to s
možností využití stávající právní úpravy do 31.12.2018
na základě přechodných ustanovení,

- nový benefit pro zaměstnance - nepeněžní příspěvek
zaměstnavatele na nákup knih je od roku 2018
osvobozen od daně z příjmů a odvodů sociálního a
zdravotního pojištění na straně zaměstnance,
- prohlášení k dani půjde podat elektronicky – rozšiřuje
se okruh způsobů, jakými může poplatník daně z příjmů ze
závislé činnosti učinit prohlášení k dani. V současné době
může poplatník do 30 dnů po nástupu do zaměstnání
podepsat tiskopis prohlášení a tím si uplatnit měsíční slevy
na dani a daňové zvýhodnění. Dále tento tiskopis
podepisuje každoročně do 15. února. Nově půjde učinit
Prohlášení k dani i elektronicky,

- úprava odpočtu daně u dlouhodobého majetku jednorázová úprava odpočtu daně u dlouhodobého
majetku se bude nově provádět i v průběhu
kalendářního roku (dosud se prováděl až v daňovém
přiznání za prosinec resp. poslední čtvrtletí daného
roku),
- zavedení zvláštní úpravy pro "vrácení" odpočtu v případě
nedoloženého zničení, ztráty či odcizení,
- jednorázová úprava odpočtu daně u dlouhodobého
majetku i v případě zničení, ztráty či odcizení,

- odpisování technického zhodnocení hrazeného
podnájemcem - rozšiřuje se výčet případů, kdy lze
odpisovat technické zhodnocení, nejen na případy nájmu
nebo finančního leasingu jako doposud, ale obecně i pro
další typy vztahů a ekonomických uživatelů, zejména
podnájemců, za zákonem stanovených podmínek. Změna
bude aplikovatelná pro technická zhodnocení dokončená a
uvedená do stavu způsobilého obvyklého užívání ode dne
účinnosti novely,

- rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na:
• 1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
• 3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
• 4a Stavební a montážní práce – poskytnutí
pracovníků
• 6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
• 7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví.

- odpisování nehmotného majetku - novela zavádí
možnost odpisovat nehmotný majetek i po dobu delší než
uvedenou v zákoně o daních z příjmů, jelikož uvedené
zákonem stanovené doby odpisování jsou nově
považovány za minimální. Úprava se nevztahuje na
majetek, u něhož bylo zahájeno odpisování před účinností
zákona.
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