01 / 2009

Vážení přátelé,

v letošním prvním čísle Informačního občasníku se dozvíte změny v oblasti cestovních náhrad,
sociálního a zdravotního pojištění pro podnikatele, jednotné kurzy ČNB a informace k silniční dani za
rok 2008 a k dani z nemovitostí pro rok 2009.
STRAVNÉ

Pro rok 2009 se použijí stejné ceny PHM jako pro
zaměstnance a průměrné ceny PHM po skončení roku již
nebude MF ČR vyhlašovat.

Hodnoty stravného platné pro rok 2009 pro tuzemské
pracovní cesty jsou následující:
Délka pracovní
cesty
5 – 12 hod.
12 - 18 hod.
déle než 18 hod.

Zaměstnanec
60 – 72 Kč
92 – 110Kč
144 – 172 Kč

Podnikatel

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

-92 – 110 Kč
144 – 172 Kč

SAZBY STRAVNÉHO V CIZÍ MĚNĚ

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 72 Kč.

Zaměstnavatel může určit před vysláním zaměstnance na
zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního
stravného, která musí činit nejméně 75 % základní sazby
zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát. Tato
sazba se stanoví v celých měnových jednotkách,
s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a
způsobu stravování.

Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře mohou poskytovat
i vyšší cestovní náhrady, které jsou považovány za daňově
uznatelný náklad. Na straně zaměstnanců je však každé
zvýšení zdanitelným příjmem.

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.

CENA PHM PRO ZAMĚSTNANCE I PODNIKATELE a

Vyhláškou č. 451/2008 Sb. byly stanoveny nové průměrné
ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad zaměstnancům pro rok 2009. Tyto sazby se použijí i
pro výpočet náhrady za spotřebované PHM pro podnikatele
za rok 2009:
BA 91 Speciál
BA 91 Normal
BA 95 Super
BA 98 Super plus
Nafta motorová

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

Zaměstnavatel může po dohodě se zaměstnancem
poskytnout stravné i v jiné cizí měně, než je stanoveno
vyhláškou.

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Změny oproti předchozímu roku jsou vyznačeny tučně.
Země

CENA PHM PRO PODNIKATELE PRO ROK 2008

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

Pokynem č. D-320 byly MF ČR 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 2008, pokud nejsou použity
ceny na základě dokladů o nákupu.
BA 91 Speciál
BA 91 Normal (Natural)
BA 95 Natural
BA 98 - 100 Super plus
Nafta motorová

30,60
30,60
30,90
33,10
31,20

(29,73)
(29,85)
(30,34)
(32,65)
(31,68)

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Vzhledem ke změně metodiky, lze použít buď průměrné ceny
za rok 2008 (uvedené v závorce) nebo ceny platné pro
zaměstnance v roce 2008 (před závorkou).
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Základní
sazba
stravného
2008
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
2008
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

SAZBA ZÁKLADNÍ NÁHRADY

Mezi tyto změny může patřit:
- změna sazeb daně
- změna průměrné ceny půdy
- změna koeficientu
- zánik osvobození od daně

V roce 2009 platí následující sazby základních náhrad pro
používání vlastních vozidel podnikatele nezahrnutých do
obchodního majetku podnikatele a vozidel zaměstnanců.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí 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 %.

Od 1.1.2009 dochází k následujícím změnám:

zrušuje osvobození od daně ze staveb nových staveb a
bytů v nových stavbách podle § 9 odst. 1 písmeno g)
zákona o dani z nemovitostí, které je poskytováno na dobu
15 let,
zrušuje osvobození od daně ze staveb, u kterých byly
provedeny změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti
stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení
(dále jen „zateplení“) zákona o dani z nemovitostí, které je
podle § 9 odst. 1 písmeno r) poskytováno na dobu 5 let.
vyjímá
z
místního
koeficientu
upraveného
ustanovením § 12 zákona o dani z nemovitostí pozemky orné
půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých
travních porostů tak, aby u nich nedošlo ke zvýšení daňové
povinnosti.

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 km při použití pouze a
výhradně vlastního vozidla, které sám také řídí při pracovní
cestě.
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-321 byly stanoveny jednotné kurzy cizích měn za
zdaňovací období 2008. Nejvíce používané cizí měny
obsahuje tabulka:
Země

Měna

EMU
euro
Polsko
zlotý
Slovensko
koruna
Švýcarsko
frank
USA
dolar
Velká Británie
libra

Množství
1
1
100
1
1
1

SILNIČNÍ DAŇ ZA ROK 2008

Kód
EUR
PLN
SKK
CHF
USD
GBP

ZMĚNY V OBLASTI SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO
POJIŠTĚNÍ PRO OSVČ

Od 1.1.2009 dochází k následujícím změnám:
odděluje se výběr nemocenského pojištění od sociálního
pojištění. Výši nemocenského pojištění si může OSVČ zvolit
bez vazby na příjmy dosažené v předchozím roce. Účast na
nemocenském pojištění je nadále dobrovolná.
zálohy na sociální pojištění jsou splatné do 20.
následujícího měsíce.
osoby vykonávající uměleckou či jinou tvůrčí činnost
jsou povinně účastni důchodového pojištění.

Jednotný
kurz
25,05
7,12
80,54
15,89
17,11
31,28

Minimální měsíční zálohy

zdravotní pojištění

sociální pojištění – hlavní činnost

sociální pojištění – vedlejší činnost
nemocenské pojištění

Dne 31.1.2008 je poslední termín pro podání daňového
přiznání a zaplacení daňové povinnosti za rok 2008. Pro
výpočet silniční daně za celý rok 2008 platí nová pravidla, o
kterých jsme informovali v občasníku 4/2008 (naleznete na
www.taxvision.cz).

2008

2009

1 596

1 720

1 456
639

238

1 590
688

56

Nové minimální zálohy na sociální pojištění platí až od podání
přehledu za rok 2008.
Maximální měsíční zálohy

zdravotní pojištění

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

sociální pojištění

Upozorňujeme, že do 31.1.2009 je nutné podat daňové
přiznání k dani z nemovitostí pro letošní rok.

Zisk při vedlejší činnosti, ze
kterého se neplatí sociální poj.

Toto přiznání nepodává ten, kdo jej podal někdy
v minulosti a od té doby nedošlo ke změně, která by měnila
výši daně.

2008

2009

11 643

12 720

2008

2009

25 528

51 743

27 513

56 532

(c) 2009 TaxVision s.r.o., Prvního pluku 17/320, 186 00 Praha 8 - Karlín, Tel: 222 311 280, Fax: 222 311 420, Email: info@taxvision.cz

Informační občasníky naleznete na www.taxvision.cz v sekci aktuality.

2

