Daňové poradenství … komplexní daňový, účetní, ekonomický a právní servis

Daňový a účetní bulletin 03/2017
Změny v zákoně o dani z příjmu od 1.1. nebo 1.4.2017
Většina změn zatím neprošla celým legislativním procesem a tak je předpokládaná účinnost stanovena až na
1.4.2017. Tento bulletin tedy projde po schválení změn ještě konečnou úpravou…

ŠKOLKOVNÉ – uplatnění podle roku, NA který placeno (§ 35bb/6)
Další upřesnění: slevu lze uplatnit v tom roce, na který bylo školkovné placeno. V případě, že tedy zaplatíte v září
celou částku na školní rok bude nutné slevu „půlit“ na 2 roky
Nadále lze uplatnit pouze pro registrovaná zařízení:
Seznam zapsaných dětských skupin: Dětské skupiny - registr
Rejstřík mateřských škol (včetně lesních): MŠ - registr
Střídavá péče: školkovné si mohou uplatnit oba rodiče za období, kdy s nimi dítě žilo ve společné domácnosti až
do maxima! Podmínka: Domluví se, že např. dítě půl roku žije ve společné domácnosti s otcem a druhý půlrok s
matkou...Pokud by se nedohodli a dítě bylo např. celý rok s matkou, pak jen matka...

Omezení „paušálů“ – strop příjmů na 1.mil. Kč, ale možnost uplatnit děti
V návrhu je novela, která sníží zastropování příjmů, ze kterých lze uplatnit výdaje procentem z příjmů, na
1.000.000 Kč (ze současných 2.000.000 Kč) Zároveň bude opět umožněno uplatnit si daňové zvýhodnění na děti i
při využití těchto paušálních výdajů. VJelikož bude novela schválena v průběhu roku bude pro rok 2017 umožněno
vybrat si mezi dosavadním a novým zněním (tedy buď strop 2 mil a neuplatním děti nebo strop 1 mil a uplatním
děti). Od roku 2018 pak naplno bude platit nový režim.

Zvýšení osvobození penzijní + životní u zaměstnance na 50 000 Kč (§ 6/9/p)
Zvýšení limitu pro osvobozený příjem zaměstnance, který dosud činil 30.000 Kč celkem za jakýkoliv poměr
penzijního a životního pojištění, která splňují zákonné podmínky pro osvobození.

Ocenění bezúplatných příjmů zaměstnance měsíčně, zdanit nejpozději v prosinci (§ 6/9/v)
Majetkový prospěch z bezúročných zápůjček přesahujících výši jistin 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé
kalendářní měsíce se oceňuje cenou obvyklou a zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a
to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec (v případě sjednané doby zápůjčky kratší, než 5 let). U
zápůjček na delší dobu nebo na dobu neurčitou se zdaní celý příjem na začátku jednorázově (§ 3/3/b)

Zvýšení „nezdanitelné části“ za penzijní + životní na 24 000 Kč (§ 15/5 )
Obdobně dochází ke zvýšení limitu pro daňový odpočet od základu daně pro fyzické osoby z původních 12.000 Kč.

Jednorázová sleva 5.000 Kč pro fyzické osoby v roce zahájení EET
Tato sleva má však tak složitou a nevýhodnou konstrukci, že ji ve skutečnosti uplatní málo poplatníků – uplatní se
až jako poslední sleva před daňovým zvýhodněním, avšak pouze pokud daň dle §7 po odečtení slevy na
poplatníka tvoří alespoň tuto částku 5.000 Kč, tedy reálně při základu daně cca 200 tis.Kč!
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Důchodci mají opět nárok na slevu na poplatníka
Dle nálezu Ústavního soudu bylo omezení z loňského roku zrušeno, aplikovat lze však až na rok 2016.

Zvýšení minimální mzdy na 11.000 Kč měsíčně
Zvýšení daňových zvýhodnění
Tak jako letos dojde teprve v průběhu roku k zvýšení částek – do změny se použijí částky dosavadní, v ročním
zúčtování se pak douplatní nové částky zpětně za celý rok

Likvidace stavby v souvislosti s novou výstavbou
V případě, že zůstatková cena likvidované stavby vstupuje do vstupní ceny stavby nové a bude se lišit zůstatková
cena účetní a daňová, pak pro účely daňových nákladů bude nutné vycházet ze zůstatkové ceny daňové.

Technické zhodnocení i na podnajatém majetku lze odepisovat (§ 28/7)
Nově může tedy (za podmínky souhlasu vlastníka nemovitosti) odepisovat technické zhodnocení jakýkoliv
oprávněný uživatel (nájemce, podnájemce, vypůjčitel…) V případě ukončení např. podnájemního vztahu pak
podnájemce může daňově uplatnit zůstatkovou cenu až do výše náhrady, kterou obdrží od nájemce, tedy od toho,
na koho nově technické zhodnocení postupuje. Ten je může dál odepisovat. Skutečný vlastník nemovitosti by
dodanil nepeněžní příjem až v okamžiku, kdy by přebíral on do svého užívání toto technické zhodnocení.
Technická zhodnocení tedy již lze postoupit!
Týká se, dle přechodných ustanovení, až nových technických zhodnocení vzniklých po 1.4.2017!

Možnost přerušit odpisy u nehmotného majetku (§ 32a/4)
Doba odpisování nehmotného majetku je nově dobou „minimální“. Týká se, dle přechodných ustanovení, až
nového majetku vzniklého po 1.4.2017!

Žádost o vrácení přeplatku na přiznání fyzické osoby nepropadne (§ 38zf)
Speciální úprava o vratitelném přeplatku - pokud je podáno přiznání před lhůtou pro podání, nemusí se podávat
žádost o vrácení přeplatku znovu (dosud byla platná pouze 6 týdnů před vznikem přeplatku)

Na prodloužení lhůty pro doměření daně stačí, aby byla ztráta deklarována § 38r/2)
Pokud je v jakémkoliv daňovém přiznání vykázána ztráta, byť je následně např. dodatečným přiznáním zrušena a
poplatník vykáže kladný základ daně, stačí to k tomu, aby lhůta pro doměření daně spadla do režimu speciální
úpravy a 3 letá lhůta se začala odvíjet až od posledního roku, kdy ztráta (byť již neexistující) „mohla“ být původně
uplatněna.

Neziskové organizace – úspora na dani § 20/7
Změkčení podmínky pro uplatnění úspory na dani dle § 20 odst. 7 ZDP, kdy dle současné úpravy bylo nutné
prostředky získané touto úsporou využité ke krytí nákladů v činnostech, z nichž příjmy nejsou předmětem daně, tj.
v nepodnikatelských ztrátových činnostech (to vedlo k umělému vytváření nákladů, aby podmínka byla splněna a
byla vykázana ztráta). Dle nové právní úpravy bude dostačené, pokud neziskový poplatník použije prostředky
získané touto úsporou ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností-v hlavní činností není
nutné vykázat ztrátu, aby byla splněna daná podmínka. Lhůta pro splnění bude zkrácena na 1 rok.
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