K aktuálním daňovým novinkám
Minulý týden skončila řádná i mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, jejichž výsledek stručně
shrnuje tato informace.
Aktuálním novinkám včetně problematiky poslední vlny EET bude věnována přednáška Změny
v daních 2019/2020, kterou pořádáme v Ostravě (15.11.2019), Hradci Králové (27.11.2019), Praze
(29.11. a 17.12.2019 – oba letošní termíny již vyprodány, 29.1. a 11.2.2020), Brně (5.12.2019), Plzni
(10.12.2019) a Zlíně (14. a 15.1.2020).
Rozpočtový balíček
Nejdůležitější změnou, kterou poslanci schválili, je zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti
daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Ačkoli má schválený zákon přímo ve
svém názvu, že je o zvyšování veřejných rozpočtů (což potvrzuje např. zvýšení poplatku za návrh do
katastru nemovitostí z 1 na 2 tis. Kč), MF ČR jej popisuje jako zákon chránící před negativními vlivy
neřestí – viz např. tisková zpráva z 6.11.2019.
Je pravdou, že schválený zákon zvyšuje zdanění alkoholu (s výjimkou piva – ponecháme-li stranou již
platné přeřazení podávání točeného piva od 1.5.2020 do 10% sazby daně, tak nyní poslanci dokonce
schválili zvýšení limitu pro osvobození domácí výroby piva od spotřební daně z 200l na 2.000l za
kalendářní rok, což na pěkný pivní mozol nepochybně stačí), tabákových výrobků či sazby hazardních
her. Zda je však zvýšení ceny některých neřestí tou správnou prevencí, ponecháme bez komentáře.
Schválený zákon také např. zavádí zdanění výher z loterií či tombol nad 1 mil. Kč, a to 15% srážkovou
daní. Pravidelně sázet Sportku a po výhře 10 mil. Kč (příští rok čistého 8,5 mil. Kč) se nechat od
tohoto hazardu odradit je zřejmě v souladu s uvažováním současné koalice. Výherce však bude moci
potěšit, že výhru nebude muset oznamovat správci daně – zatím jsou výhry z loterií osvobozeny,
avšak osvobozené příjmy přesahující 5 mil. Kč podléhají oznamovací povinnosti. Pokud se jedná o
výhry z jiných hazardních her, než jsou loterie a tomboly, tak tyto si budou výherci zdaňovat ve svých
přiznáních, ale jen tehdy, pokud v úhrnu za rok zisk ze všech těchto výher (výdajem budou vklady do
hazardních her) přesáhne 1 mil. Kč. Konstrukce zdanění tedy nenapovídá o přílišném zjednodušování,
a o efektivitě zdanění výher z hazardních her (netýká se loterií a tombol, kde budou výhry zdaněny
srážkovou daní) v daňovém přiznání lze také pochybovat.
Zřejmě v rámci hesla rušení daňových výjimek poslanci schválili zrušení výjimky pro zdanění úroků
z korunových dluhopisů emitovaných před rokem 2013.
Součástí rozpočtového balíčku je také nová úprava osvobození určité skupiny pozemků od daně
z pozemků – např. stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, budou osvobozena za
předpokladu jejich zápisu v evidenci ekologicky významných prvků.
Další změny
Poslanci také schválili důležitou novelu zákona o obchodních korporacích, a to nakonec
s pozměňovacím návrhem posunujícím její účinnost na 1.1.2021. Novela je poměrně rozsáhlá a
v mnohých ohledech inspirativní i pro současné použití.
Dále poslanci schválili zákon o realitních zprostředkovatelích. U tohoto zákona nebyl schválen návrh
na posunutí účinnosti na 1.1.2021 a bude tedy záležet i na Senátu, zda nabude účinnosti 1.1.2020
nebo až později.
V 1. čtení poslanci projednali rozsáhlou novelu daňového řádu, jejíž účinnost lze očekávat v průběhu
příštího roku. Součástí novely je např. i prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu DPH –

případné obavy z tohoto prodloužení jistě „vyvrátí“ rozhovor s paní ministryní zveřejněný 5.11.2019
Zálohy na odpočty DPH podnikatelům pomohou.
Poslanci se nedostali např. k projednání balíčku implementující předpisy EU. Vzhledem k tomu, že od
1.1.2020 dochází k poměrně zásadním změnám předpisů EU u dodávek zboží v rámci EU (podrobně
se tomuto problému bude věnovat přednáška DPH 2019/2020 v Praze 12.12.2019 a 20.1.2020,
v Brně 9.1.2020), tak lze v této věci očekávat od 1.1.2020 jistý chaos (některé změny se totiž od
1.1.2020 uplatní bez ohledu na transpozici do českého zákona o DPH).
Je možné, že vláda zpoždění s projednáváním implementačního balíčku využije (formou
pozměňovacího návrhu) k zavedení všeobecného mechanismu reverse charge, který byl minulý týden
ČR povolen – viz zpráva MF z 8.11.2019.

Nabídka přednášek a komentářů
Změny v daních 2019/2020 – Ostrava 15.11.2019, Hradec Králové 27.11.2019, Praha 29.11. a
17.12.2019, 29.1. a 11.2.2020, Brno 5.12.2019, Zlín 14. a 15.1.2020. Přehled nejdůležitějších změn a
novinek pro běžnou daňovou a účetní praxi.
DPH 2019/2020 – Praha 12.12.2019 a 20.1.2020, Brno 9.1.2020. 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.
Daně z příjmů 2019/2020 – Praha 10.3.2020, Brno 8.1.2020. 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).
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 2019 – komentář v pdf aktualizovaný na podmínky roku
2019 včetně změn, které obsahuje daňový balíček 2019.
VSTUP NA SEZNAM PŘEDNÁŠEK
Pěkné dny přejí

VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK
Ingrid a Pavel Běhounkovi
11.11.2019
Sledujte náš WEB
FACEBOOK O DANÍCH

