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nejvýznamnější  
daňové změny v roce 2017 
Podnikatele čeká v letošním 
roce další zpřísňování 
daňových zákonů. To 
navazuje na kontrolní 
hlášení DPH a elektronickou 
evidenci tržeb zavedenou 
v roce 2016. 

Podle Jany Skálové, partnerky 
poradenské společnosti TPA je 
zpřísnění povinností nutno připo-
menout i běžným občanům, kteří 
nepodnikají. „Jako první z nich bych 
uvedla povinnost hlásit správci daně 
osvobozené příjmy, které poplatníci 
dosáhli, pokud tento příjem přesáhl 
částku pět milionů korun,“ upozor-
ňuje.

Všechny fyzické osoby mají po-
vinnost oznámit osvobozené příjmy 
přesahující limit pět milionů korun 
do konce lhůty pro podání daňové-
ho přiznání za zdaňovací období, 
ve kterém příjem obdržely. V případě 
plné moci udělené daňovému porad-
ci pro podání daňového přiznání je 
oznámení možné podat v prodlouže-
né lhůtě. 

retroaktivní prokazování 
majetku

Retroaktivní prokazování majetku 
jde v ruku v ruce s přijatým zákonem 
o prokazování původu majetku. Jde 
o zákon č. 321/2016 Sb., kterým se 
mění některého zákony v souvislosti 
s prokazováním původu majetku, 
tedy takzvaný zákon o prokazová-
ní původu majetku. Jeho účinnost 
nastala dnem 1. prosince 2016.

„Podstata právní úpravy prokazo-
vání původu majetku spočívá v tom, 
že správce daně pojme důvodné 
pochybnosti, že příjmy daňového 
subjektu neodpovídají nárůstu 
jeho jmění či spotřebě, přičemž jde 
o částku rozdílu přesahující pět 
milionů korun. Délka posuzovaného 
období je výhradně na vůli správce 
daně, tedy může být i delší než jedno 
zdaňovací období,“ podotýká Jana 
Skálová.

Na základě takových pochybností 
správce daně vyzve daňový subjekt, 
aby se k věci vyjádřil a přinesl dů-
kazy k odstranění takových pochyb-
ností. „Pokud pochybnosti odstra-
něny nebudou, vyměří mu správce 
daně daň dle pomůcek včetně penále 
v sazbě 50 nebo 100 procent vyměře-
né daně,“ navazuje Jana Skálová.

Patrně největší rozruch v oblasti 
zákona o prokazování původu ma-
jetku podle ní působí jeho „retroak-
tivita“. Protože správce daně může 
po daňovém subjektu požadovat 
doložit změnu majetkové situace až 
deset let zpětně, tedy hluboko před 
účinností tohoto zákona. 

změny daně z příjmů

K 1. lednu 2017 vstoupila v platnost 
také novela zákona o dani z příjmů. 
Přináší některé důležité změny pro 
fyzické i právnické osoby. 

změny pro fyzické osoby

Příjmy z prodeje podílů  
v obchodních korporacích. 
Od roku 2014 omezuje osvobození 
příjmů z prodeje podílů v obchod-
ních korporacích fyzickými osobami 
podmínka, podle které se osvoboze-
ní nevztahuje na příjem z prodeje 
podílu odpovídající vkladu společ-
níka ve prospěch vlastního kapitálu 
učiněného do pěti let před prodejem. 
Novela uvedené ustanovení zmírňu-
je a nově se lhůta pěti let bude týkat 
pouze nepeněžitých vkladů. Nadále 

tedy bude postihovat například 
vklady nemovitostí.

Zavedení srážkové daně u příjmů ze 
závislé činnosti „malého rozsahu“.
Novela zavádí zjednodušený systém 
zdanění drobných příjmů ze závislé 
činnosti přímo srážkou u zaměstna-
vatele, a to za účelem odbourání ad-
ministrativní náročnosti související 
s povinností podat daňové přiznání 
poplatníkem. 

„Srážková daň ve výši 15 pro-
cent by tak měla být uplatňována 
nejen u příjmů plynoucích z dohod 
o provedení práce do 10 tisíc korun 
za měsíc, ale nově i u zbývajících 
druhů příjmů ze závislé činnosti 
do 25 tisíc korun za měsíc. Například 
svědečné u zaměstnance, odměna 
za výkon funkce, příjem ze za-
městnání malého rozsahu, dohoda 
o pracovní činnosti do výše hrubého 
příjmu 2500 korun,“ vypočítává Jan 
Skálová. 

Limit 2500 korun je shodný s tak-
zvanou rozhodnou částkou pro účast 
na pojistném na sociální zabezpečení 
a z většiny těchto příjmů tedy záro-
veň nebude odváděno ani pojistné. 
„Nebude však vždy pravidlem. Na-

příklad u odměn za výkon funkce se 
i u těchto malých příjmů bude nadále 
odvádět devět procent zdravotní 
pojištění,“ konstatuje Jan Skálová.

Zdanění „jiného majetkového 
prospěchu“, zaměstnanecké  
bezúročné zápůjčky.
Novela upřesňuje pojem pro ocenění 
jednorázového zdanění z jiného 
majetkového prospěchu u plnění, 
které trvá po delší dobu na základě 
jednoho právního jednání. Napří-
klad při poskytnutí finanční zápůjč-
ky fyzické osobě na 20 let vzniká 
majetkový prospěch v roce poskyt-
nutí peněžních prostředků s tím, že 
se ocení jako pětinásobek hodnoty 
ročního plnění. Nadále by měl platit 
limit osvobození jiného majetkového 
prospěchu u bezúročných zápůjček 
do výše 100 tisíc korun.

„Výjimka z výše uvedeného po-
stupu bude uplatňována u zaměst-
naneckých půjček. V tomto případě 
by se příjem zaměstnance z majet-
kového prospěchu u bezúročných 
zápůjček měl zdaňovat každoročně, 
a to až do okamžiku, než úhrnná 
výše jistiny klesne pod limit 300 tisíc 
korun,“ říká Jana Skálová. 
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změny pro právnické osoby 

odpisování technického zhodnocení 
ekonomickým uživatelem. 
Návrh nově umožňuje odpisovat 
technické zhodnocení i v případech, 
kdy dochází k přenechání věci 
k užití jinému subjektu, například 
podnájemci nebo novému nájem-
ci při cesi nájemní smlouvy, a to 
za stejných podmínek, za nichž 
podle současného znění zákona 
může odpisovat technické zhodno-
cení nájemce. 

Vyřazení původní výstavby  
v rámci nové výstavby.
Novela řeší disproporční situaci, 
kdy při likvidaci stávajícího díla 
v souvislosti s novou výstavbou 
nelze odepsat daňovou zůstatkovou 
cenu, do vstupní ceny nového díla 
však vstupuje zůstatková cena účet-
ní. „Navrhuje se, aby místo účetní 
zůstatkové ceny likvidovaného sta-
vebního díla vstupovala do ocenění 
nového stavebního díla zůstatková 
cena daňová,“ zmiňuje Jana Skálová. 
V případě částečné likvidace bude 
do ocenění nové stavby vstupovat 
jen ta část daňové zůstatkové ceny, 

která se týká zlikvidované části 
stavebního díla.

odpisy při zvýšení  
spoluvlastnického podílu. 
Návrh novely přináší zcela nové 
ustanovení samostatně řešící odpisy 
při zvýšení spoluvlastnického podí-
lu. Toto ustanovení upravuje dosud 
nedefinovaný postup při nabytí 
nových spoluvlastnických podílů 
a jejich „sloučení“ se stávajícím 
majetkem. 

„Speciálně jsou pak řešeny přípa-
dy, kdy má poplatník povinnost od-
pisovat ze vstupní ceny původního 
odpisovatele, například při přemě-
nách, v důsledku vkladu,“ podotýká 
Jana Skálová. 

nastavení doby odpisování 
nehmotného majetku jako minimální. 
Návrh novely nově umožňuje odpi-
sovat nehmotný majetek i po dobu 
delší, než je doba odpisování stano-
vená zákonem. Poplatník se může 
v okamžiku zařazení nehmotného 
majetku do užívání rozhodnout 
nastavit dobu odepisování delší než 
zákonem stanovené lhůty, to jest pro 
audiovizuální dílo minimálně  

18 měsíců, pro software a nehmot-
né výsledky výzkumu a vývoje 
minimálně 36 měsíců a pro ostatní 
nehmotný majetek minimálně  
72 měsíců, například shodně s  odpi-
sem účetním. „I nadále platí, na rozdíl 
od hmotného majetku, že u nehmot-
ného majetku nelze odpisování přeru-
šit,“ upozorňuje Jana Skálová.

Zdanění záloh na výplatu podílu na zisku.
Novela potvrzuje obecný princip 
aplikace srážkové daně a to, že je-li 
plnění hrazeno formou záloh, je 
každá záloha i doplatek z vyúčtová-
ní celkového plnění samostatným 
příjmem. „Zároveň je řešena situace, 
kdy se vrací vyplacená záloha na po-
díl na zisku poté, co došlo k převodu 
nebo přechodu podílu na obchodní 
korporaci. Právo na vrácení neopráv-
něně sražené daně pak náleží poplat-
níkovi, kterému vznikla povinnost 
vrátit zálohu na podíl na zisku,“ kon-
statuje Jana Skálová. To podle ní zna-
mená, že pokud přechází na nového 
nabyvatele povinnost vrátit zálohu 
na podíl na zisku, náleží mu i právo 
na vrácení neoprávněně sražené 
daně z této zálohy.

Dalibor Dostál
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