Jednotný kurz za rok 2019
Finanční správa vyhlásila v pokynu D-42 jednotný kurz pro účely přepočtu zahraniční měny podle § 38
zákona o daních z příjmů. Jednotný kurz mohou (avšak nemusí) využít poplatníci, kteří nevedou
účetnictví. Poplatníci, kteří vedou účetnictví, použijí kurz používaný v účetnictví i pro účely daní
z příjmů. Tato informace je věnována přepočtu zahraniční měny pro účely daní z příjmů především u
poplatníků, kteří nevedou účetnictví (uplatňují výdaje procentem z příjmů nebo v prokázané výši na
základě daňové evidence).
Při stanovení základu daní z příjmů se u účetních jednotek při přepočtu výnosů a nákladů (příjmů a
výdajů) vyjádřených v cizích měnách na českou měnu vychází z kurzu uplatněného v účetnictví, tj. z:
• kurzu ČNB platného k datu uskutečnění účetního případu
popř.
• z pevného kurzu platného po předem stanovené období (rok, měsíc apod.).
Pokud se jedná o poplatníka, který nevede účetnictví, ten si může podle § 38 zákona o daních z
příjmů vybrat, zda pro přepočet použije:
• kurz stanovený dle účetních pravidel
anebo
• jednotný kurz.
Jednotný kurz se za zdaňovací období roku 2019 počítá jako průměr vypočtený z kurzu stanoveného
pro danou měnu ČNB vždy k poslednímu dni každého měsíce roku 2019 - výsledky tohoto výpočtu za
rok 2019 zveřejnilo GFŘ v pokynu D-42. Jednotný kurz za rok 2019 vychází např. na:
• 25,66 Kč/EUR
• 22,93 Kč/USD.
V jednom zdaňovacím období nemůže poplatník kombinovat různé způsoby přepočtu, tzn. za jedno
období musí veškeré příjmy a výdaje přepočítat buď účetním kurzem anebo jednotným kurzem může si přitom vybrat kurz výhodnější. Při volbě účetního kurzu má přitom poplatník, který nevede
účetnictví, stejnou volnost jako všechny účetní jednotky - může tedy využít jak pevného kurzu, tak
kurzu ČNB platného v okamžiku příjmu (výdaje).
Poplatník, který nevede účetnictví, může pro přepočet příjmů a výdajů za rok 2019 z EUR na Kč použít
např.:
• pro veškeré příjmy a výdaje roku 2019 jednotný kurz 25,66 Kč/EUR
• pro veškeré příjmy a výdaje roku 2019 pevný kurz stanovený pro rok 2019 jako roční kurz platný
k 1.1.2019, tj. 25,725 Kč/EUR
• pro veškeré příjmy a výdaje roku 2019 pevný kurz stanovený pro rok 2019 jako měsíční kurz, tj.
pro příjmy a výdaje z ledna 2019 kurz 25,725 Kč/EUR platný k 1.1.2019, pro příjmy a výdaje z
dubna 2019 kurz 25,790 Kč/EUR platný k 1.4.2019 atd.
Zákon neřeší zcela jednoznačným způsobem použití jednotného kurzu pro přepočet výdajů
vynaložených v cizí měně v předchozích obdobích - např. je za rok 2019 zdaňován příjem z prodeje
akcie nakoupené v cizí měně v roce 2018. Protože není tato otázka řešena ani výkladem finanční
správy, dává v této věci jedinou jistotu použití kurzu dle účetních pravidel.

Nabídka přednášek a komentářů
Změny v daních 2019/2020 – Zlín 14.1.(poslední volná místa) a 15.1.2020 (tento termín je již
obsazen), Praha 29.1. (poslední volná místa) a 11.2.2020. Přehled nejdůležitějších změn a novinek
pro běžnou daňovou a účetní praxi. Plánujeme zvukový záznam této přednášky ze dne 14.1.2020.
DPH 2019/2020 – Praha 20.1.2020. Změny u dodávek zboží do jiného členského státu od 1.1.2020,
změny sazeb (např. snížení sazby u dodání tepla od 1.1.2020 včetně vyúčtování záloh přijatých v roce
2019 a zdaněných 15% sazbou DPH). Další změny v DPH – např. zavedení všeobecného systému
reverse charge. Vybrané problémy novely od 1.4.2019 včetně změn, které bude nutné promítnout
v daňovém přiznání za prosinec či za 4. čtvrtletí roku 2019. Připravujeme zvukový záznam této
přednášky ze dne 9.1.2020.
Daně z příjmů 2019/2020 – Brno 8.1.2020, Praha 10.3.2020. Změny a novinky, které se promítnou do
daňového přiznání za rok 2019, změny a novinky od roku 2020. Aktuální problémy jako je např.
obvyklá (referenční) cena při obchodech mezi spojenými osobami nebo při prodeji zásob při změně
právní formy podnikání na sro (za pořizovací cenu, s přirážkou či slevou k pořizovací ceně).
Připravujeme zvukový záznam této přednášky ze dne 8.1.2020.
Opravné daňové doklady od 1.4.2019 - komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům
oprav základu daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým
dokladem se reaguje na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše
daně podle § 43 (v tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán
chybně), a to se zamřením na změny od 1.4.2019. Komentář je zdarma součástí zvukové nahrávky
přednášky Novela DPH a daní z příjmů 2019.
Rozdělování a zdaňování zisku v sro – aktualizovaný komentář v pdf vč. nové judikatury 2019
Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku
2020
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