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S účinností od 1.1.2013, pokud bude novela schválena do konce roku, budou platit následující změny:

Limitace paušálních výdajů některých fyzických osob (§ 7/7/c)




OSVČ, využívající paušál 40% z příjmů: maximálně lze uplatnit do výdajů 800.000 Kč
OSVČ, využívající paušál 30% z příjmů (pronájem): maximálně lze uplatnit do výdajů 600.000 Kč
Příjmy ze živnosti a zemědělství: bez omezení

Daňový tip: V případě, že Vaše výdaje.podléhají limitaci a hrubé příjmy pravděpodobně přesáhnou
2.000.000 Kč uvažujte o možnosti přechodu na uplatňování skutečných výdajů.
Daňový tip: Pokud lze ovlivnit výši zisku ve prospěch roku 2012 oproti roku 2013 (vyšší uhrazená fakturace,
přijaté zálohy, odsunutí výdajů atd.) lze využít výhodnějších podmínek zdanění bez limitace v letošním roce.

Omezení uplatnění slevy na manželku a dítě u některých fyzických osob (§ 35ca)
Pokud OSVČ uplatní výdaje paušálem (% z příjmů) a zároveň zisk z těchto činností je více, než 50%
celkových příjmů (tedy nejčastěji v porovnání s příjmy ze zaměstnání), potom:
 Nelze uplatnit slevu na manželku
 Nelze uplatnit slevu (daňové zvýhodnění) na děti
Daňový tip: Je možné alternativně uvažovat o využití manželky jako spolupracující osoby tak, aby si mohla
sama uplatnit slevu na poplatníka za svou osobu. Daňové dopady je nutné propočítat.

Zákaz uplatnění slevy na poplatníka pro důchodce (§ 35ba)
Pokud poplatník pobírá starobní důcho k 1. lednu daného roku nelze v tomto roce odečítat slevu na
poplatníka - dočasná úprava na 3 roky (2013 – 2015).
Daňový tip: Pokud by se důchodce předem vzdal důchodu alespoň na 3 měsíce důchodu a toto období
obsahovalo den 1.1.toto omezení by se jej nedotklo. Důležitý je stav k 1.1.!

Solidární daň 22% z nadlimitních příjmů (§ 16a)
Limitní příjmy: 48 násobek průměrné mzdy, tj. maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (pro rok
2013 = 103.536 Kč měsíčně) - dočasná úprava na 3 roky (2013 – 2015).
Pokud daňový základ zaměstnance (tj. jeho superhrubá mzda) přesáhne 103.563 Kč, bude jeho zdanění
vypadat následovně:
 Daň 15% z částky 103.536 Kč
 Daň 22% z částky přesahující
OSVČ bude platit solidární daň z daňového základu přesahujícího částku 1.242.756 Kč v rámci daňového
přiznání.
Týká se pouze příjmů ze zaměstnání a z podnikání (tj. např. pronájem by solidární dani nepodléhal)
Daňové doporučení: Pokud by příjmy zaměstnance v rámci měsíců kolísaly, ale za rok by nepřesáhly limit
pro placení solidární daně, doporučuji zvážit, zda je nelze rozložit i v jednotlivých měsících tak, aby limit
nepřesáhly, viz. další důsledky placení solidární daně.
Daňový tip: Pokud lze ovlivnit výši zisku ve prospěch roku 2012 oproti roku 2013 (vyšší uhrazená fakturace,
přijaté zálohy, odsunutí výdajů atd.) lze využít výhodnějších podmínek zdanění bez limitace v letošním roce.

Právní informace:
Tento materiál je poskytován jako interní a obecná informace, není určen k dalšímu veřejnému šíření. Informuje o změnách v právních předpisech,
ale neobsahuje úplný výčet těchto změn. Za rozhodnutí učiněná na základě tohoto materiálu nenese jeho autor žádnou odpovědnost.

Další důsledky placení solidární daně



Zaměstnanci: solidární daň se odvede i ze záloh na daň (§ 38ha)
Zaměstnanci: zákaz provedení ročního zúčtování zaměstnavatelem, povinnost podat daňové
přiznání (§ 38g)

Zvýšení limitu pro osvobození - životní a penzijní pojištění zaměstnance (§ 6/9/p)
Dosavadní limit: 24.000 Kč v součtu za rok, zaměstnance a všechna pojištění
Nově: 30.000 Kč

Změna v odpočtu na penzijní připojištění, 3. pilíř (§ 15/5)
Dosud: max. 12.000 Kč po odpočtu 6.000 Kč (tj. max. odpočet při naspoření 18.000 Kč)
Nově: po odpočtu 12.000 Kč (nutno naspořit alespoň 24.000 Kč)

Zdanění příjmů nerezidentů z daňových rájů (§ 36/1/a,b)
Vztahuje se pouze na příjmy zahraničních rezidentů ze států, se kterými nemá ČR uzavřenu mezinárodní
daňovou smlouvu nebo smlouvu o výměně informací. Takové příjmy budou v ČR zdaněny srážkovou daní
35%.

Některé změny od r. 2014

Zvýšení sazby daně z příjmu fyzických osob a zrušení superhrubé mzdy
Dosud: 15%
Nově: 19%
Změna se díky paralelnímu zrušení superhrubé mzdy negativně nedotkne zaměstnanců. OSVČ však čeká
reálné zvýšení daně o 4%.
Daňový tip: Pokud lze ovlivnit výši zisku ve prospěch roku 2012 a 2013 oproti roku 2014 (vyšší uhrazená
fakturace, přijaté zálohy, odsunutí výdajů atd.) lze využít výhodnějších daňové sazby v letech 2013 a 2014.

Osvobození výplaty podílů na zisku fyzickým osobám
Dosud:srážková daň 15% při výplatě
Nově: bez daňového dopadu
Dle přechodného ustanovení bude platit až na rozdělení zisků vytvořených ode dne účinnosti zákona.
Daňový tip: Omezení přechodným ustanovením se však netýká výplaty podílu na likvidačním zůstatku a
vypořádacího podílu.

Přijatý dar vždy předmětem daně z příjmu
Dosud byly dary (kromě darů, souvisejících s podnikáním) předmětem daně darovací. Tato daň bude
pravděpodobně zrušena a všechny dary tak budou podléhat dani z příjmu.

S přáním pěkného dne
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Tento materiál je poskytován jako interní a obecná informace, není určen k dalšímu veřejnému šíření. Informuje o změnách v právních předpisech,
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