Metodická informace 007/10/03
Zpracováno dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Informace o navrhované změně v zákoně o daních z příjmů
Současné platné znění § 35 Sleva na dani:
„(3) Poplatníci uvedení v § 17 mohou od daně dále odečíst částku odpovídající jedné
polovině daně srážené ve zdaňovacím období touto právnickou osobou podle § 36 z dividendového
příjmu z akcie a podílového listu nebo z podílů na zisku z účastí na společnostech s ručením
omezeným a z účastí komanditistů na komanditních společnostech anebo z podílů na zisku a
obdobného plnění z členství v družstvech. Investiční společnost vytvářející podílové fondy může od
dílčí daně vypočtené ze základu daně stanoveného odděleně za jednotlivý podílový fond odečíst
částku odpovídající jedné polovině daně sražené z dividendových příjmů z podílových listů tohoto
fondu.“
Na základě tohoto ustanovení si právnická osoba, která vyplácí podíly na zisku nebo dividendy, může
polovinu 15-ti procentní daně, kterou srazila z těchto podílů, započíst jako slevu na dani z příjmů
právnických osob za zdaňovací období, ve kterém srážkovou daň srazila, čímž se zdanění podílů na
zisku snižuje na 7,5%.
Novela zákona o daních z příjmů, kterou vláda a poslanecká sněmovna ČR schválily, mj. výše
uvedené ustanovení ruší. Navrhovaná účinnost této novely je od 1.1.2004 popř. ke dni vstupu ČR do
Evropské unie.
Přechodná ustanovení této novely mj. stanoví:
•

Pro daňové povinnosti za léta 1993 až 2003 a zdaňovací období, které započalo v roce 2003,
platí dosavadní právní předpisy, nestanoví-li tento zákon jinak.

•

Slevu na dani podle § 35 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,ve znění platném
do 31. prosince 2003, lze uplatnit nejpozději, za zdaňovací období, které započalo v roce 2003
a za období, za něž se podává daňové přiznání a započalo v roce 2003.

Bude-li tato novela schválena i senátem a podepíše-li ji prezident republiky je za zdaňovací období
roku 2003 možné využít této slevy naposledy.
V praxi to znamená, že společnosti, které evidují v účetnictví nerozdělené zisky a zvažují jejich
rozdělení (vyplacení podílů), mohou za určitých podmínek ještě uplatnit slevu v daňovém přiznání za
rok 2003.
Žádáme společnosti, které chtějí této možnosti využít, aby nás kontaktovaly osobně popř. telefonicky,
neboť při rozdělení zisku a uplatnění slevy je zapotřebí dodržet i další zákonem stanovená kritéria.
Zrušení 15% srážkové daně z dividend a podílů na zisku ministerstvo financí v současné době
neplánuje. Tímto dojde ke zvýšení daňové zátěže při podnikání formou právnické osoby.
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