
Daňový balíček 2023 schválen Poslaneckou sněmovnou 

Poslanci 4.11.2022 schválili daňový balíček 2023 – i když do konečného znění může ještě zasáhnout 

Senát, lze návrh zákona schválený Poslaneckou sněmovnou dne 4.11.2022 považovat téměř jistě za 

jeho konečné znění – alespoň pokud jde o změny, které se netýkají windfall tax. 

Daňovému balíčku 2023 je stručně věnována tato informace. V nejbližší době připravíme v rámci 

rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu podrobný materiál ke schválenému znění 

daňového balíčku.   

O daňovém balíčku 2023 bude pochopitelně řeč i v dalším dílu podcastu O daních, který bude zveřejněn 

14.11.2022. 

Daňový balíček 2023 od 1.1.2023 novelizuje: 

• zákon o DPH 

• zákon o daních z příjmů 

• zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 

• zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

• zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 

• zákon o veřejném zdravotním pojištění 

• daňový řád 

• daňový zákon reagující na přepadení Ukrajiny č. 128/2022 Sb. 

 

Nejdůležitější změny, které pro běžnou praxi přináší daňový balíček 2023, budou vysvětleny na 

přednášce „Změny v daních 2022/2023“, kterou pořádáme nejen online, ale opět i v Praze (1.12.), Brně 

(7.12.2022) a Zlíně (17.1.2023). 

V zákoně o DPH dochází od 1.1.2023 ke třem okruhům změn: 

• limit rozhodný pro registraci k DPH se zvyšuje na 2 mil. Kč – toto je doprovázeno poměrně 

složitým přechodem na nový limit zahrnujícím i zrušení registrace stávajících plátců (pokud 

nepřekračují obrat 2 mil. Kč)  

• poměrně významné změny související s kontrolním hlášením - např. pro odpověď na výzvu 

k odstranění pochybností ohledně podaného kontrolního hlášení bude čas 17 dnů od dodání do 

datové schránky a okamžik doručení nebude podstatný) 

• dílčí změna týkající se one stop shopu (prodeje zboží na dálku)  

Uvedené novinky byly podrobně vysvětleny na přednášce DPH tuzemsko 2022/2023 dne 1.11.2022, ze 

které je již dostupný videozáznam. Videozáznam je dostupný také z přednášky DPH zahraničí 

2022/2023 ze dne 2.11.2022, kde byla vysvětlena změna, kterou daňový balíček přinesl do úpravy 

prodeje zboží na dálku (změna § 8 odst. 2 písm. b) zákona o DPH). 

Do zákona o daních z příjmů daňový balíček přináší jednak windfall tax, jednak změny týkající se daně 

z příjmů fyzických osob a změny týkající se odpisování a také osvobození od DPFO a DPPO pro zvláštní 

případ bezúplatného nabytí nemovitosti. Komentář MF ke schválenému daňovému balíčku naleznete 

ZDE. 

Poslanci přijali pozměňovací návrh měnící některé hodnotové limity a tak např. přiznání k DPFO za rok 

2023 nebude muset podávat zaměstnanec, který kromě příjmů od svého jediného zaměstnavatele 

bude mít další příjmy do 20 tis. Kč (pro povinnost podat daňové přiznání za rok 2022 platí ještě 

hodnotový limit 6 tis. Kč). Zásadní změny přináší daňový balíček do paušální daně – poslanci sice přijali 

paušální režim s 3 pásmy (1 mil – 1,5 mil a 2 mil. Kč), ale přijali pozměňovací návrh umožňující vratku 
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zaplaceného pojistného, pokud OSVČ dosáhne za daný rok příjmy spadající do paušálního režimu 

v nižším pásmu, a přechod mezi jednotlivými pásmy tak bude méně nespravedlivý. 

Změny v dani z příjmů fyzických osob, které přináší daňový balíček, podrobně komentuje přednáška 

DPFO 2022/2023, kterou pořádáme online 8.11.2022 a ze které bude dostupný videozáznam. Tato 

přednáška také vysvětlí změny, které daňový balíček přináší do zákona 128/2022 Sb. (zákon, který např. 

umožnil daňový odpočet darů na podporu obranného úsilí Ukrajiny) – jedná se o uplatnění daru 

poskytnutého zaměstnancem např. na účet velvyslanectví Ukrajiny a o započítávání příspěvku na 

solidární domácnost do vlastních příjmů druhého z manželů (pro účely slevy na dani). 

V oblasti odpisování přináší daňový balíček možnost uplatnit mimořádné odpisy i u majetku 

pořízeného v roce 2022 a v roce 2023 a dále změny týkající se odpisu nemovitých kulturních památek. 

Tyto změny budou jedním z témat přednášky DPPO 2022/2023, kterou pořádáme online 9.11.2022 a 

ze které bude rovněž dostupný videozáznam. ČNB minulý týden zachovala vysoké úrokové sazby a vše 

tak nasvědčuje tomu, že úvěry budou ještě hodně dlouho drahé – to však může být vhodná příležitost 

pro výplatu podílu na zisku SRO a zpětné poskytnutí peněz ve formě vysoce úročené zápůjčky, což bude 

také jedním z témat uvedené přednášky DPPO 2022/2023. 

Změna daňového řádu se týká datových schránek, které měly být od 1.1.2023 zřizovány fyzickým 

osobám na základě použití některého z prostředků digitální identity (viz videozáznam přednášky 

Daňové přiznání elektronicky). Nakonec však zřejmě k tomuto automatickému zřizování datových 

schránek od 1.1.2023 nedojde a uvedená změna daňového řádu bude bezpředmětná. Pokud však jde 

o podnikající fyzické osoby, tak těm ze zákona datové schránky od 1.1.2023 zřizovány budou a budou 

tak muset povinně daňová přiznání podávat elektronicky. Protože je v praxi nesprávně chápáno, kdy 

datové schránky nemají být fyzickým osobám od 1.1.2023 zřizovány a kdy automaticky zřizovány 

budou, vysvětlíme si to v dalším dílu podcastu O daních, který bude zveřejněn 14.11.2022. 

Změny dalších zákonů se týkají nové úpravy paušální daně od 1.1.2023, které se včetně přechodu na 

nový limit pro povinné plátcovství DPH 2 mil. Kč bude věnovat přednáška Paušální daň a plátcovství 

DPH 2023. 
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Aktuální nabídka přednášek a komentářů  

Silniční daň 2022 – videozáznam z 10.6.2022 

Schválení účetnictví a rozdělení zisku – videozáznam z 20.4.2022  

Daňové přiznání elektronicky – videozáznam z 18.2.2022 

Změny v daních 2022/2023 – Praha 1.12., Brno 7.12.2022, Zlín 17.1.2023; online 29.11., 14.12.2022, 

10.1.2023 – z online přednášek je možné zakoupit videozáznam 

DPH tuzemsko 2022/2023 – videozáznam z 1.11.2022; cenově zvýhodněný komplet s přednáškou 

DPH zahraničí 2022/2023 

DPH zahraničí 2022/2023 – videozáznam z 2.11.2022; cenově zvýhodněný komplet s přednáškou DPH 

tuzemsko 2022/2023 

Daň z příjmů fyzických osob 2022/2023 – online 8.11.2022 – možnost zakoupení videozáznamu; 

cenově zvýhodněný komplet s přednáškou Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 

Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 – online 9.11.2022 – možnost zakoupení videozáznamu; 

cenově zvýhodněný komplet s přednáškou Daň z příjmů fyzických osob 2022/2023 

Paušální daň a plátcovství DPH 2023 – online 13.12.2022 – možnost zakoupení videozáznamu 

Zdanění mezd 2023 – online 27.1.2023 – možnost zakoupení videozáznamu; navíc bonus Penzijní a 

životní spoření (pojištění) a videozáznam Zdanění mezd 2022 

Dlouhodobý majetek – odpisování 2021/2022 – videozáznam z 14.1.2022 

Internetové obchody v EU – DPH – záznam z 05/2021 je stále aktuální 

Rozdělování a zdaňování zisku v sro – komentář v pdf, vzor valné hromady a rozhodnutí jediného 

společníka o rozdělení zisku; evidence skutečných majitelů. Materiál je poskytován zdarma 

k videozáznamu přednášky Schválení účetnictví a rozdělení zisku 
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