Daňové novinky 2019
Tato informace heslovitě seznamuje s vybranými novinkami pro rok 2019:
• V zákoně o daních z příjmů došlo k 1.1.2019 ke dvěma změnám – jedna (novela č. 174/2018 Sb.)
se týká zdanění investičních fondů, druhá (novela č. 306/2018 Sb.) uplatnění superhrubé mzdy u
příjmů, ze kterých se odvody pojistného řídí předpisy jiného členského státu EU popř. EHP či
Švýcarska a je nutné ji zohlednit již při výpočtu daně z mezd za leden 2019.
• K 1.1.2019 je účinná pouze jediná novela zákona o DPH č. 283/2018 Sb. upravující datum
uskutečnění pro zdanitelná plnění neukončená do 31.12. roku následujícího po roce jejich
započetí (§ 21 odst. 8) - nově se nebude vztahovat na služby třetím osobám, pokud jsou hrazeny
státem. Změna je účinná od 1.1.2019, ale prakticky ovlivní až uplatnění dph k datu 31.12.2019 a
do té doby bude § 21 odst. 8 dále rozšířen daňovým balíčkem 2019 (oproti vládnímu návrhu
poslanci přijali pozměňovací návrh rozšiřující výjimky, kdy se § 21 odst. 8 nepoužije); schvalování
daňového balíčku 2019 je věnována pozornost níže.
• K 1.1.2019 nabyly účinnosti změny Směrnice EU o dph a také změny prováděcího nařízení k této
směrnici – tyto změny se použijí od 1.1.2019. Dne 16.1.2019 vstoupí v platnost novelizace
směrnice směrnicí 2018/2057, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu
přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou
hodnotu – tato novelizace se v praxi plátců neuplatní od 16.1.2019, ale umožňuje členským
státům plošné uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti pro plnění nad 17.500 € a lze
očekávat, že v ČR bude do budoucna (např. od 1.1.2020) tento plošný reverse charge zaveden.
Další změny směrnice nabývají účinnosti k 1.1.2020 a k 1.1.2021 a plátci se budou muset na tyto
změny připravit – od 1.1.2020 se jedná o změny týkající se dodání zboží do jiných členských států
(směrnice 2018/1910 a nařízení 2018/1912) a od 1.1.2021 se jedná o změny týkající se zasílání
zboží do jiných členských států (směrnice 2017/2455).
• 27.12.2018 prezident podepsal novelu přeřazující do 10% snížené sazby daně jízdné u pozemní a
vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy
lyžařskými vleky. Tato změna již čeká jen na vyhlášení ve Sbírce zákonů a uplatní se od 15. dne po
jejím vyhlášení (v případě vyhlášení v polovině ledna 2019 se uplatní od 1.2.2019).
• Změnám v dph, ale především praktickým problémům s uplatněním dph (např. kontrolnímu
hlášení, režimu přenesení daňové povinnosti, přeshraničním obchodům, přefakturaci ubytování
na obchodní partnery) bude věnována přednáška DPH 2018/2019, kterou pořádáme v Brně
11.1.2019 a ze které bude následně nabízen zvukový záznam.
• Naposledy za 12/2018 resp. za 4.Q/2018 mohou společníci společností bez právní subjektivity
(členové sdružení bez právní subjektivity) využít zjednodušující postup, který dříve (do
30.6.2017) upravoval zákon o dph. I nadále však mohou společníci společnosti bez právní
subjektivity navenek vůči svým odběratelům a dodavatelům vystupovat stejně jako dříve (faktury
nadále vystavuje i přijímá jen jedna osoba); bohužel jim však v tomto případě přibude práce navíc
a nově si musí (pokud se rozhodnou, že navenek bude vystupovat pouze jedna osoba) pro účely
dph (nikoli např. pro účely daní z příjmů) vyřešit „interní přeúčtování“. Bohužel Finanční správa
k dané problematice nijak nedoplnila svůj výklad z 22.8.2017 a v informaci ze dne 29.11.2018
pouze odkázala na uvedený výklad. Postupu, kdy navenek jedná pouze jeden ze společníků
společnosti, se stručně věnuje článek DPH u sdružení 2019 a podrobněji zvuková nahrávka
přednášky na toto téma. Stručně bude tomuto tématu věnována pozornost i na přednášce
Změny v daních 2018/2019 (v Praze 7.1.2019; a ve Zlíně 16.1.2019).

•

Sazby tuzemských cestovních náhrad byly pro rok 2019 stanoveny vyhláškou č. 333/2018 Sb.:
➢ tuzemské stravné pro časové pásmo 5 až 12 hod...82 Kč až 97 Kč (pro rok 2018 činilo 78
Kč až 93 Kč); částce 97 Kč pro rok 2019 odpovídá "daňově optimální" stravenka 123 Kč
(123,46 Kč); sazbě 93 Kč pro rok 2018 odpovídala "daňově optimální" stravenka 118 Kč
(118,36 Kč)
➢ tuzemské stravné pro časové pásmo 12 až 18 hod...124 až 150 Kč pro rok 2019 (pro rok
2018 činilo 119 až 143 Kč)
➢ tuzemské stravné pro časové pásmo více než 18 hod...195 až 233 Kč (pro rok 2018 činilo
186 až 223 Kč)
➢ sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily v roce 2019 činí 4,10 Kč/km
(v roce 2018 činila 4,00 Kč/km)
➢ cena benzínu 95 oktanů pro výpočet náhrady za spotřebované pohonné hmoty (pokud
zaměstnanec neprokáže cenu pohonných hmot) 33,10 Kč/l (30,50 Kč/l pro rok 2018)
➢ cena benzínu 98 oktanů 37,10 Kč/l (32,80 Kč/l pro rok 2018)
➢ cena motorové nafty 33,60 Kč/l pro rok 2019 (29,80 Kč/l pro rok 2018)
• Zahraniční stravné je pro rok 2019 stanoveno vyhláškou 254/2018 Sb. a byly mu věnovány
informace ze dne 21.11.2018 a ze dne 26.11.2018, a činí např.:
➢ 45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii (tato sazba se pro uvedené země oproti roku 2018
nezměnila)
➢ 35€ pro Slovensko (tato sazba se oproti roku 2018 nezměnila)
➢ 40€ pro Polsko (pro rok 2018 tato sazba činila 35€)
• Poslanecká sněmovna 21.12.2018 schválila daňový balíček 2019, který bude následně
projednávat Senát a prezident. Daňový balíček 2019 schválila Poslanecká sněmovna v následující
podobě:
➢ účinnost (až na výjimky) od 1. dne následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů – teoreticky by
tedy mohl daňový balíček nabýt účinnosti od 1.2.2019, reálnější je však účinnost od 1.3. nebo
1.4.2019
➢ v daních z příjmů byl přijat zásadní pozměňovací návrh, který zvyšuje limit výdajů
uplatňovaných procentem z příjmů. Toto zvýšení se uplatní až za zdaňovací období roku 2019,
v daňovém přiznání za rok 2018 (daňovým přiznáním za rok 2018 se věnuje informace Daňová
přiznání za rok 2018). Pokud byly za období roku 2017 uplatněny výdaje procentem z příjmů a
za rok 2018 budou uplatněny výdaje ve skutečné výši a k 31.12.2017 existovaly pohledávky, je
nutné podat dodatečné daňové přiznání a provést v něm úpravu základu daně podle § 23
odst. 8 písm. b) bod 3; pokud byly tyto pohledávky uhrazeny v roce 2018, tak o ně bude snížen
základ daně roku 2018. V případě přechodu z uplatnění výdajů v procentuální výši za rok 2017
na výdaje ve skutečné výši za rok 2018 je třeba také pamatovat na to, že úhrada závazku
z roku 2017 není daňovým výdajem roku 2018. Podrobně bude dané problematika vysvětlena
na přednášce Daně z příjmů 2018/2019, kterou pořádáme v Brně 10.1.2019 a ze které
budeme následně nabízet zvukový záznam.
➢ v daních z příjmů byly přijaty i další pozměňovací návrhy – např. zvýšení hranice pro uplatnění
srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti v § 6 odst. 4 písm. b) z 2.500 Kč na 3.000 Kč, které
se však uplatní až v průběhu roku 2019 (pokud by byl daňový balíček vyhlášen ve Sbírce
zákonů např. v únoru, tak počínaje mzdami zúčtovanými za březen 2019); hranice příjmů,
jejichž dosažení zakládá účast na nemocenském pojištění, se přitom výšila z 2.500 Kč na 3.000
Kč již od 1.1.2019

➢ některé změny zákona o daních z příjmů daňovým balíčkem 2019 bude nutné zohlednit již
v průběhu roku 2019 – kromě změny částky pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé
činnosti (viz předchozí odstavec) se bude jednat např. o oznamovací povinnost příjmů
vyplácených do zahraničí podle § 38da, který bude do zákona o daních z příjmů nově vložen a
který nahradí oznamovací povinnost podle § 38d odst. 3 (formulář 25 5478). Podle nového §
38da se budou oznamovat např. i příjmy osvobozené od daně vyplácené do zahraničí (např.
podíly na zisku osvobozené od daně v modelu dceřiná – mateřská společnost), pokud překročí
hranici 100 tis. Kč měsíčně; toto oznámení se bude podávat ode dne účinnosti daňového
balíčku (v případě vyhlášení daňového balíčku 2019 ve Sbírce zákonů během února 2019 od
1.3.2019).
➢ změny v zákoně o dph se, až na výjimky, uplatní také od 1.dne měsíce následujícího po
vyhlášení ve Sbírce zákonů
➢ k datu vyhlášení ve Sbírce zákonů budou účinné změny zákona o dph, které plynou ze změn
předpisů EU a které lze uplatnit již od 1.1.2019; použití těchto změn od 1.1.2019, tedy ještě
před nabytím účinnosti daňového balíčku 2019, potvrdí speciální přechodné ustanovení
➢ k 1.dni kalendářního čtvrtletí následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů (pravděpodobně
tedy k 1.4.2019) nabude účinnosti změna týkající se plátců, kteří nemají v ČR sídlo ani
provozovnu
➢ k 1.1.2020 bude účinné přeřazení dodání tepla do 10% sazby daně a také změna úpravy dph
pro finanční leasing
➢ k 1.1.2021 měla být účinná změna týkající se dotací – tuto změnu však poslanci z daňového
balíčku vypustili a tak se od tohoto data uplatní především změna týkající se osvobození
nájmu od dph dle § 56a zákona o dph
➢ ke změnám zákona o dph byl přijat pozměňovací návrh, který sice odporuje právní úpravě dph
v rámci EU a judikatuře Nejvyššího správního soudu, ale přináší jistotu v uplatnění dph u
odměn jednatelů a členů dalších orgánů (v praxi se po nabytí účinnosti daňového balíčku
2019 v této věci nic nezmění)
Z informací Finanční správy:
• pro rok 2019 byl aktualizován pokyn k promíjení pokut u kontrolního hlášení – viz novinka
Kontrolní hlášení v roce 2019
• Finanční správa se zřejmě zaměří na formální náležitosti potvrzení, které vystavují školky pro
uplatnění tzv. školkovného. Pokud školka nevystavuje formálně perfektní potvrzení, mohlo by to
přinést daňové problémy - jak zaměstnavatelům provádějícím roční zúčtování daně, tak
zaměstnancům uplatňujícím "školkovné". Více viz novinka Školkovné za rok 2018.

Nabídka přednášek a komentářů
Daně z příjmů 2018/2019…Brno (hotel Barcelo, Šilingrovo nám.) 10.1.2019
DPH 2018/2019….Brno (hotel Barcelo, Šilingrovo nám.) 11.1.2019
Změny v daních 2018/2019 … Praha (hotel Holiday Inn) 7.1.2019 – již obsazeno,
Zlín (Kongresové centrum) 16.1.2019
Zdanění mezd – změny 2018/2019….Praha (hotel Holiday Inn) 28.1.2019
Připravujeme: Daňový balíček 2019 (pravděpodobně v březnu nebo dubnu 2019)
Účast na školeních je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního
vzdělávání (KPV).
VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK
VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK
Pěkné dny v roce 2019 přejí

Ingrid a Pavel Běhounkovi
4.1.2019
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