Ing. Vladimír Šretr – daňový poradce
DAŇOVÁ INFORMACE
Návrhy změn daňových zákonů pro rok 2013
---------------------------------------------------------------------------

Poslanecká sněmovna ČR projednává v současné době řadu daňových zákonů a navazujících
zákonů o zdravotním pojištění, jejichž platnost se předpokládá od roku 2013. Připravované
změny se dotýkají daně z příjmu, daně z přidané hodnoty, spotřebních daní i daně z převodu
nemovitostí. Změny se očekávají i v oblasti zdravotního pojištění a některých sociálních
dávek.
Významné změny daňových zákonů jsou obsaženy ve Sněmovním tisku č. 695, který je
označen jako „Zákon o změnách daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se
snižováním schodků veřejných rozpočtů“.
V oblasti daně z příjmu se připravuje:
−

solidární zvýšení daně u daně z příjmu fyzických osob – bude se týkat osob s ročními
příjmy většími než je 48násobek průměrné mzdy,

−

omezení některých výdajových paušálů u podnikatelské činnosti a pronájmu

−

zrušení slevy na dani z příjmu fyzických osob pro důchodce

−

zvýšení srážkové daně u daňových nerezidentů

Problematika solidárního zvýšení daně bude realizována tak, že při výpočtu daně dle dosud
platného zákona o daních z příjmu se zvýší daň (nikoliv sazba daně) o hodnotu solidárního
zvýšení daně, které má být pro období roku 2013 – 2015 stanoveno ve výši 7 % z
nadlimitního příjmu. Za nadlimitní příjem bude považován rozdíl mezi celkovými příjmy dle
§ 6 ZDP (příjmy ze závislé činnosti) nebo dílčím základě DPFO dle § 7 ZDP (podnikání) a
48násobkem průměrné mzdy.
Při realizaci této změny bude tedy veškerý dosažený příjem zdaněn nejdříve sazbou daně dle
stávajícího § 16 ZDP, tj. sazbou 15 % a vypočtená daň se dále zvýši o tzv. solidární zvýšení
daně dle výše uvedeného popisu.
Uplatnění solidárního zvýšení daně bude způsobovat i zvýšení počtu poplatníků, kteří budou
mít povinnost podat daňové přiznání, neboť podle navrhované změny ustanovení § 38g
zákona o daních z příjmu budou mít povinnost podávat daňové přiznání i poplatníci – fyzické
osoby, u nichž se bude zvyšovat daň o nově zavedené solidární zvýšení daně.
Z důvodu solidárního zvýšení daně bude upraveno i vykazování údajů ve mzdových listech
zaměstnanců, kde bude muset být uvedena dle nově zavedeného ustanovení § 38ha zákona o
daních z příjmu za každý kalendářní měsíc částka rozdílu mezi příjmem zahrnovaným do
základu daně pro výpočet zálohy a 48násobkem průměrné mzdy.

Při uplatňování výdajových paušálů v podnikání a při pronájmu (mimo podnikání v
zemědělské výrobě, lesním a vodním hospodářství, jakož i u živností řemeslných) bude
omezeno uplatnění výdajových paušál maximálními částkami těchto paušálů, a to 800 000,Kč u výdajového paušálu ve výši 40 %, a na částku 600 000,- Kč u výdajových paušálů ve
výši 30 % jak dle § 7 odst. 7 ZDP, tak i dle § 9 odst. 4 ZDP.
Ve všech uvedených případech bude tedy maximální hodnotou příjmů, ze kterých lze uplatnit
výdajový paušál v maximální výši, částka 2 000 000,- Kč.
Nebude umožněno kombinovat uplatnění výdajových paušálů na příjmy do 2 mil. Kč a
uplatnění skutečných nákladů k příjmům přesahujícím uvedený limit 2 mil. Kč.
Pro osoby využívající výdajové paušály budou platit i další omezející opatření spočívající v
nemožnosti uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manželku (manžela) bez
vlastních zdanitelných příjmů.
Toto omezení by se však nemělo vztahovat na poplatníky, u nichž bude jejich zdanitelný
příjem tvořen z více dílčích základů daně a základ daně s využitím daňového paušálu bude
nižší než 50 % celkového základu daně.
Pro důchodce bude v letech 2013 – 2015 opět zrušena možnost uplatnění základní slevy na
dani pro daňového poplatníka. Tento stav bude odpovídat stavu uplatňovanému v období do
konce roku 2007. Důvodem zrušení uplatnění této slevy má být opět skutečnost, že tato sleva
zabezpečuje daňovému poplatníkovi nezdanění určitého existenčního minima, což je u
důchodců dosaženo tím, že jim není zdaňován příjem z důchodu za předpokladu nepřekročení
stanovené výše důchodu.
Pro daňové nerezidenty ČR by mělo dojít ke zvýšení sazby srážkové daně z dosavadních 15%
na nově navrhovaných 35 %. Toto opatření by mělo přispět k efektivnějším zdaňování
některých příjmů plynoucích z území ČR do tzv. daňových rájů.
Pro daňové rezidenty má být zachována srážková daň ve výši 15% jako doposud s tím, že od
roku 2014 budou podle dříve schválených zákonů osvobozeny od srážkové dani dividendy.

U daně z přidané hodnoty se navrhuje zvýšení základní i snížené sazby DPH vždy o 1 %, tj.
ze stávající základní sazby 20 % na 21 % a u snížené sazby z dosavadních 14 % na
15 %.
V této souvislosti je nutno upozornit na skutečnost, že již dřívějším zákonem schválená
jednotná sazba DPH ve výši 17,5% má být odložena až na rok 2016. To by znamenalo, že
výše uvedené sazby 21% a 15% by byly platné pouze v období let 2013 – 2015.
V rámci upřesnění české legislativy ve vztahu k legislativě EU dojde také k přesunu
některých zdravotnických prostředků z dosavadní snížené sazby DPH do základní sazby.
Změna v oblasti spotřebních daní by ovlivňovala pouze činnost soukromých zemědělců,
protože podle návrhu změny zákona o spotřebních daních by mělo být zrušeno vracení
spotřební daně z minerálních olejů pro zemědělskou prvovýrobu jako nesystémové opatření
doposud zvýhodňující jednu skupinu podnikatelů proti ostatním. Cílem této změny je i snížení
administrativní náročnosti a možných daňových úniků v této oblasti.

V oblasti daně z převodu nemovitostí je navrhováno zvýšení sazby daně z převodu
nemovitostí o 1 %

U všeobecného zdravotního pojištění je navrhováno zrušení maximálních vyměřovacích
základů (stropů pojistného) u pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Toto zrušení má být
opět v platnosti v letech 2013 – 2015.
V rámci vyplácení sociálních dávek mají být sjednoceny některé dosavadní dávky
podporující bydlení a vyplácené jak ze systému dávek státní sociální podpory, tak ze systému
dávek pomoci v hmotné nouzi. Bude zavedena nová dávka označená jako „příspěvek na
náklady na bydlení“.
Všechny výše uvedené návrhy změn jsou v současné době nadále předmětem legislativního
procesu, v jehož průběhu může dojít ještě k některým dalším změnám.
O definitivních změnách bude připravena informace po schválení příslušných zákonů.

Ing.Vladimír Šretr – daňový poradce

V Ústí nad Labem 13. 8. 2012

