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S účinností od 1.1.2013, pokud budou novely schváleny do konce roku, budou platit následující změny:

POJISTNÉ
Zrušení zastropování u zdravotního pojištění
Zrušen maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění - dočasná úprava na 3 roky (2013 – 2015).

Pojistné na důchodové spoření - 2. pilíř penzijní reformy
Zavádí se nový dobrovolný odvod, daňová správa jej bude vybírat a dále rozesílat do jednotlivých fondů, u
kterých si zaměstnanci / OSVČ toto spoření mohou dobrovolně zřídit.
Společné
Sazba spoření: 5% z vyměřovacího základu pro sociální pojištění ( z toho o 3% se sníží odvod na
všeobecné důchodové pojištění, 2% si poplatník doplatí navíc)
Registrace u FU: automaticky všechny OSVČ a plátci daně ze závislé činnosti (není nutno oznamovat)
Zrušení registrace: povinnost elektronicky oznámit, pokud přestane být aspoň 1 zaměstnanec v 2. pilíři
Povinnost zaměstnance: oznámit zaměstnavateli vstup do 2. pilíře a předat údaje k platbám (bez lhůty)
Daňové doporučení: V interní směrnici určit lhůtu k včasnému oznámení uvedených skutečností
zaměstnancem s tím, že při jejím nedodržení nese osobně vzniklé náklady na způsobenou škodu
zaměstnavateli (tomu FÚ vyměří sankce úroku z prodlení, penále, pokutu za opožděná podání hlášení atd.)
Zaměstnavatelé
Zálohy: měsíční odvod spolu se zálohami na daň zaměstnanců
Samovyměření zálohy: princip, kdy nahlášená záloha = vyměřené důchodové spoření
Přeplatek pojistného: nevratný, lze o něj jen snížit budoucí platby (zaměstnanci se vrátí)
Lhůta pro odvod zaměstnavatelem: do 20 dnů následujícího měsíce (jako daň ze mzdy)
Měsíční hlášení zaměstnavatele: ve stejné lhůtě povinnost podat elektronické hlášení (formulář FÚ)
Následné hlášení: nelze podat v průběhu doměřovacího řízení, jinak ano
Roční vyúčtování pojistného: povinnost zaměstnavatele, elektronicky ve lhůtě 3 měsíců po skončení roku
Sankce: Záloha se považuje za vyměřenou ve výši uvedené v zaslaném hlášení. Nepodané hlášení =
vyměřeno 0. Každá další změna v neprospěch plátce = penále 20% z doměřené částky (§ 24), a to i změna
oznámená v prostřednictvím následného hlášení! Tj. vždy bude uplatněno penále!!! Zároveň bude stanoven
úrok z prodlení z doměřené částky.
OSVČ
Zálohy: neplatí povinně měsíční zálohy, dobrovolně může zasílat v průběhu roku do 100.000 Kč
Přeplatek pojistného: max. 100.000 Kč, vyšší je běžný vratitelný přeplatek
Pojistné přiznání: povinnost pro OSVČ ročně ve lhůtách 3, resp. 6 měsíců po skončení roku

Přílohou tohoto bulletinu je i schválené znění nového zákona o pojistném na důchodové spoření a vzory formulářů pro
měsíční a roční hlášení o platbách na důchodové spoření

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.

Předdůchody
Nový typ důchodu (není to předčasný důchod) – lze pobírat až 5 let, nelze z něj vystoupit, podmínkou je
dostatek naspořených prostředků z 3. pilíře důchodové reformy (soukromé penzijní připojištění)

Přehledy zaměstnavatele na nemocenské pojištění jen elektronicky
Pokynem ČSSZ odloženo o 3 měsíce, tj. od 1.4.2013

Zvýšení daně z převodu nemovitostí
Dosud: 3% z kupní nebo znalecké ceny (z té, která je vyšší)
Nově: 4%

ÚČETNICTVÍ
Rozhodný den
ten, ke kterému se dělá inventura. K rozhodnému dni se provádí inventarizace + doložení úbytků a
přírůstků. Rozhodný den musí být před rozvahovým dnem a inventuru je nutné dokončit do 28.2.
(výklad)
Dokladová inventura
Zpřesnění: u majetku a závazků, u kterého nelze zjistit vizuálně jeho fyzickou existenci
Termíny inventarizace (§ 30)
U periodické a průběžné inventarizace je možné inventuru zahájit 4 měsíce před koncem účetního
období a ukončit měsíc po jeho skončení bez ohledu na to, zda jde o dokladovou č fyzickou
inventuru.

Některé změny od r. 2014
Nový občanský zákoník
Zcela nová norma, která bude mít za následek významné novelizace většiny předpisů

Zavedení jednoho inkasního místa (JIM)
Výběr veškerých odvodů (daně, pojistné) bude koncentrován do jednoho místa, záměrem je zjednodušení
administrativy (méně formulářů a hlášení).

Poplatníkem daně z převodu se stane kupující
Dosud byl poplatníkem prodávající. Je však otázkou, zda tato změna povede k adekvátnímu snížení cen
nemovitostí?

Zrušení osvobození od daně z převodu u vkladu nemovitosti
Zrušení daně darovací, možná i daně dědické

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.

Změny ve výpočtu sociálního a zdravotního pojištění OSVČ
Dosud:



Nově:




Vyměřovací základ: 50% zisku
Pojistné sociální: 29,2 %
Pojistné zdravotní: 13,5 %
Vyměřovací základ: 100% zisku
Pojistné sociální: 6,5 %
Pojistné zdravotní: 6,5 %

Příklad:
V roce 2013 dosáhne OSVČ zisku 600 000 Kč, tak na sociálním pojištění odvede za rok 87 600 Kč (600 000 Kč x 50 %
x 29,2 %). Od roku 2014 by OSVČ odvedla při stejném zisku 39 000 Kč (600 000 Kč x 6,5 %).

Důchodové doporučení: Možnost platit méně na sociálním pojištění však nebude zadarmo. Platit nízké
sociální pojištění totiž znamená, že OSVČ budou mít podstatně nižší státní důchod než zaměstnanci.
OSVČ, které nechtějí mít starobní důchod ve výši 5 000 Kč (převedeno na dnešní hodnotu), tak mají dvě
možnosti:
• využít možnosti dobrovolně zvýšit URČENÝ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD a platit dobrovolně vyšší zálohy
• zvýšit vlastní finanční zabezpečení na penzi jiným způsobem

S přáním pěkného dne

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.

