Daňové a související novinky 06/2019
Tato informace upozorňuje na výklady Finanční správy popř. další informace k tzv. daňovému balíčku
2019, na novelizaci prováděcího nařízení stanovujícího obsahové náplně jednotlivých živností a na
zrušení tzv. karenční doby od 1.7.2019. Heslovitě upozorňuje na některé další novinky – např. na novou
možnost rozdělovat zisk i po 30.6.2019 na základě schválené účetní závěrky za uplynulý rok 2018.
K daňovému balíčku
Tzv. daňový balíček 2019 účinný (až na výjimky) od 1.4.2019 přinesl celou řadu změn především do
zákona o DPH a do daní z příjmů – těmto změnám je věnována zvuková nahrávka přednášky Novela
DPH a daní z příjmů 2019.
Finanční správa se k daňovému balíčku 2019 vyjádřila např.:
• v informaci GFŘ k novele ZDP od 1.4.2019 ze dne 1.4.2019
• v informaci GFŘ k novelám ZDPH v roce 2019 ze dne 1.4.2019
• dodatkem informace GFŘ k registraci k dph podle ZDPH od 1.4.2019 ze dne 16.4.2019
• v informaci k přechodným ustanovením novely ZDP, pokud jde o uplatnění odpočtu na výzkum a
vývoj, ze dne 24.6.2019. Tato informace se nezabývá výkladem nové úpravy tohoto odpočtu od
1.4.2019, ale soustředí se na otázku, v kterých případech (v závislosti na okamžik zahájení řešení
projektu) se použijí stará pravidla a v kterých pravidla nová, a to např. i u hospodářského roku.
Změna informace GFŘ k registraci k dph dodatkem podle ZDPH od 1.4.2019 ze dne 16.4.2019 nemá
žádný zásadní vliv na proces registrace nového plátce či identifikované osoby. V oblasti registrace
k DPH nepřinesl daňový balíček 2019 žádné významnější změny – věcnou změnou např. je, že
identifikovaná osoba, která teprve bude pořizovat zboží z jiného členského státu v hodnotě nad 326
tis. Kč, se nově může dobrovolně registrovat ještě před pořízením tohoto zboží (před 1.4.2019 byla
registrace před pořízením zboží možná jen v případě, kdy jeho hodnota nepřesáhla 326 tis. Kč.
Informace k registraci tedy byla aktualizována spíše jen po formální stránce. U informace k registraci
ze dne 16.4.2019 není umístěna „vzorová“ příloha, jejíž vyplnění může podstatně zjednodušit proces
registrace – tato příloha je nadále umístěna jen u původní informace k registraci k DPH ze dne
19.12.2017.
Důležitou praktickou pomůckou je materiál MF ČR zveřejněný 12.4.2019, který obsahuje text ZDP a
ZDPH s odůvodněním změn od 1.4.2019.
V informaci ze dne 27.6.2019 Finanční správa sdělila, že nový formulář k oznamování příjmů
vyplácených do zahraničí podle nové úpravy od 1.4.2019 (§ 38da ZDP), který byl v pdf podobě
zveřejněn již v dubnu (tiskopis „25 5478 – vzor č. 15), byl konečně nahrán i do prostředí pro
elektronická podání (je zde označen jako Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí / Hlášení plátce
daně o dani z příjmů vybírané srážkou).
K některým změnám, které přinesl daňový balíček 2019, jsme se vyjadřovali v dříve rozesílaných
informacích – tyto jsou stále dostupné na www.behounek.eu/registrace.
Dne 15.5.2019 byl projednán příspěvek KV KDP 541/20.03.19 „Výklad § 15 zákona o DPH ve vztahu
ke stravenkám“ s tím, že se pro účely ZDPH jsou stravenky poukazy (podle jejich emisních podmínek
jedno či víceúčelový). Byl také projednán navazující příspěvek KV KDP 542/20.03.19 „Stravenky jako
SPV či MPV - související problematika“, který shrnuje pravidla pro jedno (SPV) a víceúčelové (MPV)
poukazy. K problematice poukazů by měla Finanční správa zveřejnit samostatnou rozsáhlou
informaci, která by měla nepřímo potvrdit stávající praxi, že stravenky jsou obvykle víceúčelovým
poukazem (pravděpodobně z důvodu, že by je obvykle mělo být možné použít i k úhradě některých

potravin pro bezlepkovou dietu, u kterých je uplatňována 10% sazba DPH) a není tedy nutné měnit
dřívější praxi s uplatněním DPH.
Obsahové náplně živností od 1.7.2019
Nařízením vlády 143/2019 Sb. dochází od 1.7.2019 k poměrně rozsáhlé novelizaci nařízení vlády č.
278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností (předtím bylo toto nařízení naposledy
novelizováno od 1.8.2017).
Např. jsou nově vymezeny obsahové náplně nové živnosti „Činnost samostatných likvidátorů
pojistných událostí“ – tato činnost v důsledku novelizace živnostenského zákona od 1.12.2018
zákonem č. 171/2018 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci
pojištění a zajištění přešla v souladu s přechodnými ustanoveními tohoto zákona z režimu podnikání
podle č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, do
režimu živnostenského podnikání. Činnost likvidátorů pojistných událostí totiž nepřešla do režimu
zákona 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který od 1.12.2018 nahradil zákon č. 38/2004
Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Daňovou souvislostí
uvedené změny živnostenského zákona je výše procentuálních výdajů – 60 % příjmů, jde-li o příjem
ze živnosti, resp. 40 % příjmů, pokud šlo o příjem z podnikání podle zvláštních právních předpisů.
Dále novela např. reaguje na změny zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých
činností v oblasti cestovního ruchu od 1.7.2018 zákonem 111/2018 Sb. a na související změnu
živnostenského zákona od 1.7.2018, ve kterém došlo ke změně označení koncesované živnosti
„Provozování cestovní kanceláře“ na „Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů, zprostředkování spojených cestovních služeb“.
Zrušení karenční doby
Dne 1.7.2019 nabývá účinnosti zrušení 3denní karenční doby zákonem 32/2019 Sb. Především
dochází ke změně § 192 zákoníku práce (Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)) a ke změně u
pojistného na sociální zabezpečení (snížení odvodů zaměstnavatele na nemocenské pojištění o 0,2 %
- celkový odvod za zaměstnavatele bude 24,8, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění místo
dosavadních 25 %, z toho 2,3 % na nemocenské pojištění; celkový odvod zaměstnance zůstává 6,5 %).
Protože náhrada mzdy nově náleží od prvého dne pracovní neschopnosti, jsou aktuálně důležitá
přechodná ustanovení:
1. Náhrada mzdy nebo platu v době dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností
tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.
2. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu dočasné pracovní neschopnosti, která vznikla před účinností
tohoto zákona a trvá za jeho účinnosti, se řídí podle dosavadních právních předpisů.
Z přechodných ustanovení tak plyne, že pokud pracovní neschopnost vznikne např. 30.6.2019, tak se
karenční doba ještě uplatní a za pondělí 1.7. a úterý 2.7.2019 náhrada mzdy náležet nebude. Pokud by
však pracovní neschopnost vznikla až v pondělí 1.7.2019, tak bude náhrada mzdy náležet od prvého
dne pracovní neschopnosti.

Další aktuality
Pod č. 164/2019 Sb. vychází novela zákona o nemocenském pojištění, která od 1.1.2020 zavádí povinné
e-neschopenky – zaměstnavatelům by ta mělo být umožněno, aby prostřednictvím tohoto systému
získaly informaci o vzniku pracovní neschopnosti svých zaměstnanců.
Poslanecká sněmovna schválila 7.6.2019 ve 3. čtení novelu zákona o EET, jejíž součástí je nejen
spuštění poslední vlny EET, ale také přeřazení některých plnění do 10% sazby DPH (viz tisková zpráva
MF ze dne 7.6.2019). Až bude novela doručena do Senátu (zatím se tak nestalo), tak se jí začne Senát
začne zabývat. Pravděpodobně Senát tuto novelu nepodpoří – tzn., že by mohla být definitivně přijata
pravděpodobně nejdříve v září a v tom případě by ke spuštění poslední vlny EET (a také k přeřazení
některých plnění do 10% sazby DPH) došlo od 1.4.2020.
Nejpozději v neděli 30.6.2019 se musí konat valné hromady společností schvalující účetní závěrku za
účetní období roku 2018. Podle dřívější judikatury Nejvyššího soudu bylo možné rozhodnout o
rozdělení zisku nejpozději ve lhůtě šesti měsíců po uplynutí účetního období – tato judikatura
k obchodnímu zákoníku byla překonána rozsudkem Nejvyššího soudu sp.zn. 27 Cdo 3885/2017-138
ze dne 27.3.2019 v kauze Teplárna Strakonice, a.s. To znamená, že např. i v listopadu letošního roku
bude moci valná hromada rozhodnout o rozdělení zisku na základě účetní závěrky sestavené
k 31.12.2018 a nebude nutné věc řešit výplatou zálohy na podíl na zisku, se kterou je spojena nutnost
sestavení mezitímní účetní závěrky. Nová judikatura byla zapracována do aktualizovaného komentáře
Rozdělování a zdaňování zisku v SRO).
Rada ČNB zachovala na svém posledním zasedání repo sazbu ve výši 2 %, tzn. že úrok z prodlení
podle občanského zákoníku (pokud si smluvní strany nesjednaly něco jiného) u prodlení, které
vznikne v druhém pololetí roku 2019, bude činit 10 %. Úrok z prodlení podle daňového řádu za
prodlení spadající do 2. pol. roku 2019 bude činit 16 % - viz praktická informace Reposazba ČNB a
výše úroků z prodlení.

Nabídka nahrávek a komentářů
Novela DPH a daní z příjmů 2019 – nahrávka v mp3 z 04/2019 vč. podkladových materiálů v pdf.
Ukázka věnovaná daňovým dobropisům vystavovaných z důvodu opravy chyby - např. z důvodu storna
duplicitně vystavené faktury.
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
Zdanění mezd - změny v daních 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf. Ukázka
věnovaná věnována povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání z důvodu souběhu příjmů ze
zaměstnání (ze závislé činnosti) a příjmů dalšího druhu (např. z pronájmu). Bonus k daňovým dopadům
penzijního připojištění a soukromého životní pojištění včetně dopadů řádného či předčasného
ukončení smluv - materiál v pdf + nahrávka v mp3 v délce 56 min.
Změny v daních 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf. Ukázka věnovaná
sazbám DPH (snížení sazby dph u hromadné přepravy osob na 10 % od 1.2.2019 novelou č. 6/2019 Sb.
a daňovým balíčkem 2019 od 1.1.2020 u dodání tepla).
DPH 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf. Ukázka věnovaná zásadám režimu
přenesení daňové povinnosti (přiznávání k DUZP, sazba daně uváděná dodavatelem na daňovém
dokladu, časové hledisko odpočtu daně).
Daně z příjmů 2018/2019 – nahrávka v mp3 vč. podkladových materiálů v pdf. Ukázka věnovaná
posouzení technického zhodnocení, které je vyvolána nutností opravy.
Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku 2019
včetně změn, které obsahuje daňový balíček 2019.
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