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D A Ň O V Á  I N F O R M A C E 
Připravované změny daňových zákonů 

--------------------------------------------------------------------------- 
                                                                          
 
 
Ministerstvo financí ČR a Komora daňových poradců ČR informovaly na různých odborných 
seminářích k připravovaným změnám v daňové legislativě na období let  2012 – 2014, které 
by měly vést  ke snížení určité administrativní zátěže v této oblasti, jistému zjednodušení 
daňového systému při zvýšení efektivity daňového systému, jakož i k mírnému snížení přímé 
daňové zátěže. 
 
Z dosud již známých konkrétních připravených změn upozorňujeme na plánovanou změnu 
sazeb DPH, která vyplývá z návrhu zákona předloženého do Poslanecké sněmovny jako 
sněmovní tisk č. 377. V případě schválení tohoto materiálu by byly sazby DPH následující: 

− v r. 2012 – základní sazba 20 % (beze změny) 
                - snížená sazba 14 % (zvýšení proti současnému stavu o 4%) 

− v r. 2013 – zavedení jednotné sazby 17,5 % (tj.snížení dosavadní  základní sazby o   
                  2,5%  a současně zvýšení dosavadní snížené sazby z r. 2012 o 3,5 %) 
 
Od roku 2013 by pak mělo dojít ke snížení hodnoty obratu pro povinnou registraci k DPH z 
dosavadního 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. 
 
Z dalších připravovaných změn, které však nebyly dosud předloženy Poslanecké sněmovně k 
projednání, upozorňujeme na dále uvedené záměry MF ČR: 
 
� vytvoření jednoho inkasního místa („JIM“), které by mělo být řešeno postupně ve třech 

krocích, a to: 
            - reformou daňové správy v r. 2012 
            - přesun kompetence na výběr sociálního a zdravotního pojištění na daňovou správu v  
              roce 2013 
           - přesun kompetence na výběr spotřebních daní na daňovou zprávu od r. 2014     
             (doposud zajišťuje celní správa)  
 

� sjednocení jednotného vyměřovacího základu pro výpočet daní z příjmu u fyzických 
osob i pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. Základem pro výpočet 
pojistného by mělo být 100% hrubého zisku (doposud pouze 50 %) 

 
� u daně z příjmu fyzických osob se uvažuje o následujících úpravách 

            - zvýšení sazby daně z příjmu FO na 19 % ( z dosavadních 15%) 
            - zrušení superhrubé mzdy u zaměstnanců 
            - základem daně i pojistného u zaměstnanců bude hrubá mzda 
            - bude zavedena sleva pro zaměstnance ve výši 3 000,- Kč  (zřejmě měsíčně) 
            - sazba pojistného na sociální i zdravotní pojištění by měla činit 6,5 % z nově   
              stanoveného základu pro výpočet pojistného (zřejmě samostatně pro každé pojistné) 
            - dosavadní výdajové paušály u fyzických osob – OSVČ - mají být zachovány  
 



� u zaměstnavatelů, ať již právnických nebo fyzických osob, by mělo dojít ke zrušení 
odvodů zaměstnavatelů na sociální a zdravotní pojištění a tyto odvody mají být 
nahrazeny daní z úhrnu mezd  se sazbou 32 %,  přičemž maximální výše 
vyměřovacího základu má být stanovena ve výši čtyřnásobku průměrné  mzdy 
vynásobené počtem zaměstnanců 

 
� u právnických osob má být zachována dosavadní sazba DPPO ve výši 19% 
 
� pro zvýšení podpory financování vlastním kapitálem má být u právnických osob 

zavedena sleva na dani ve výši sražené daně z dividend 
 
� u společností provozujících loterie a další hry bude již od roku 2012 zrušeno 

osvobození jejich příjmů od daně z příjmu, bude zaveden jednotný odvod z výtěžku u 
loterií, který bude příjmem veřejných rozpočtů a nebude již zasílán těmito loterijními 
společnostmi na veřejně-prospěšné účely 

 
� nadále se předpokládá zachování srážkové daně ve výši 15 % na autorské honoráře do 

stanoveného limitu a na dohody o provedení práce do stanoveného limitu 
 
� připravují se s účinností od r. 2012 i změny v oblasti určitých daňových úlev u daní z 

příjmu: 
- u úvěrových smluv na bydlení uzavřených do 31.12.2011 bude odečet úroků jako   
  položky snižující základ daně omezen na 150 tis. Kč (doposud 300 tis. Kč)  
     - u úvěrových smluv na bydlení uzavřených po 1.1.2012 nebude již umožněno 

uplatňovat žádné úroky jako položku snižující základ daně 
     - bude možno započítávat dary jako položky snižující základ daně v hodnotách 
       zvýšených o 5 %, tj. u fyzických osob 15 % a u právnických osob 10 % ze základu 
daně 
 
 

Určité změny se očekávají i v oblastí majetkových daní a to u dani dědické a daně darovací. 
Pro tyto daně budou od roku 2013 zavedeno nové lineární sazby daně a to: 
 
          - 20 % u daně darovací 
     
          - 10 % u daně dědické 
 
Zůstane však zachováno osvobození od těchto daní u příbuzných osob zařazených do 1. a 2. 
příbuzenské skupiny 
 
U osob zařazených do 3. skupiny (viz § 11 odst. 4 dosavadního zákona o dani dědické, 
darovací a dani z převodu nemovitostí) se zvýší od roku 2013 limit pro osvobození od těchto 
daní z dosavadního limitu 20 000,- Kč na nových 50 000,- Kč. 
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