Metodická informace 082/11/14
Zpracováno dle zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon o daních z příjmů a související zákony,
za použití právního informačního systému CODEXIS společnosti ATLAS consulting spol. s r.o.

Novela zákona o daních z příjmů a daňového řádu 2015
I. Osvobozené příjmy fyzických osob
Novela zákona o daních z příjmů mění ustanovení §4 osvobození od daně.
Osvobozeny jsou mimo jiné:
příjmy z úplatného převodu cenných papírů a příjmy z podílů připadající na podílový list při
zrušení podílového fondu, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období
částku 100 000 Kč (§4 odst. 1 písm. v)
-

příjmy v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, vypůjčitele při
výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud tyto příjmy nejsou příjmy ze závislé činnosti, a
pokud
1. se jedná o příjmy od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce,
tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo
manžela rodičů,
2. se jedná o příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku
bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z
tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
3. se jedná o příjmy obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo
kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu
vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, nebo
4. v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve
zdaňovacím období částku 100 000 Kč (§4a písm. m)

-

nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému
příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho
zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a
udržení příjmů, ve formě
1. použití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení; při poskytnutí rekreace a
zájezdu je u zaměstnance z hodnoty nepeněžního plnění od daně osvobozena v úhrnu
nejvýše částka 20 000 Kč za zdaňovací období,
2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského
zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce, (§6 odst. 9 písm. d)

-

příjem od téhož zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v podobě majetkového prospěchu při
bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto zápůjček. (§6 odst. 9 písm. v)

II. Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob
Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je osvobozen a je vyšší než 5
milionů Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost, a to do konce lhůty pro podání
daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel (§38v).
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Nesplněním této povinnosti vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši:
a) 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
b) 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě
poté, co byl k tomu vyzván, nebo
c) 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní
!!! POZOR PŘI DĚDICTVÍ, DARECH NEMOVITOSTÍ atp. !!!
lhůtě (§38w).

III. Příjmy z podnikání
1)

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu,
může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v §12, ve výši
a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů
z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky
1 600 000 Kč,
b) 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky
1 200 000 Kč,
c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit
výdaje do částky 600 000 Kč,
d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a
odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.
Způsob uplatnění výdajů podle tohoto odstavce nelze zpětně měnit.

2)

Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na
území České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle
zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v
kalendářním měsíci 10 000 Kč a jde o příjem uvedený v odstavci 2 písm. a).

IV. Osvobození bezúplatných příjmů právnických osob
Od daně z příjmů právnických osob je mj. osvobozen příjem v podobě majetkového prospěchu,
pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím
období nebo období, za které se podává daňové přiznání, částku 100 000 Kč u
1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
2. vypůjčitele při výpůjčce a
3. výprosníka při výprose.

V. Daňové zvýhodnění pro fyzické osoby
Fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící
domácnosti ve výši 13 404 Kč ročně na jedno dítě, 15 804 Kč ročně na druhé dítě a 17 004 Kč ročně
na třetí a každé další dítě. (Upozorňujeme na nový formulář pro rok 2015 Prohlášení poplatníka daně
z příjmů FO ze závislé činnosti a z funkčních požitků).
Nárok na daňové zvýhodnění prokazuje poplatník plátci daně mj. „jsou-li poplatníci vyživující děti v
jedné společně hospodařící domácnosti zaměstnaní, potvrzením od zaměstnavatele druhého z
poplatníků, ve kterém plátce daně uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové
zvýhodnění a v jaké výši,“

VI. Změny v daňovém řádu
1.

Povinná elektronická podání
Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem
uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání (přihlášku
k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné i dodatečné daňové tvrzení) učinit
POUZE DATOVOU ZPRÁVOU ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně a odeslanou:
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a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.
Nesplnění povinnosti elektronického podání má za následek automatickou povinnost uhradit
pokutu ve výši 2 000 Kč. Správce daně kromě této pokuty uloží pokutu do 50 000 Kč, pokud
daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní.
2.

Prominutí penále
Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí části penále, pokud byla
uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla.
Správce daně na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu v rámci postupu
vedoucího k doměření daně z moci úřední může prominout až 75 % penále. Při tom není vázán
návrhem daňového subjektu.

3.

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky
Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z
posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.
Správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky,
pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného
případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.
Při posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok prominut, správce daně zohlední skutečnost, zda
ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku.
Při posouzení žádosti o prominutí daně nebo příslušenství daně správce daně zohlední četnost
porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.
Prominutí daně nebo příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je
členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové
nebo účetní právní předpisy.

VII. Nejbližší daňové povinnosti
11.12. Daň z nemovitých věcí – 2. splátka pro poplatníky s daní nad 5000 Kč i pro zemědělce
15.12. Daň z příjmů – odvod čtvrtletní resp. pololetní zálohy
Silniční daň – záloha za 10, 11/2014
29.12. Přiznání i platba DPH za 11/2014, souhrnné hlášení, výpis dle §92a

V Novém Jičíně, dne 27. 11. 2014
Zpracovaly: Ing. Mičulková Marta, Ing. Kotalová Pavla

Ing. Marta Mičulková

Výtisk je určen pouze pro adresáta.
Děkujeme, že tyto metodické informace veřejně nešíříte. Máte-li zájem o více výtisků, kontaktujte nás. ©

Tato metodika má pouze informativní charakter a společnost FULLCOM s.r.o. nezodpovídá za škody
způsobené jejím nesprávným uplatněním.
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