Příjmy osvobozené od daně mohou ještě fyzické osoby oznámit jen s minimální sankcí
verze zdarma
Fyzické osoby musí oznamovat (až na výjimky) příjmy osvobozené od daně z příjmů, pokud přesahují 5
mil. Kč. Kdo takový příjem v roce 2021 obdržel, měl povinnost oznámení provést v termínu pro podání
daňového přiznání za rok 2021 – a pokud oznámení nepodal, měl by počítat s poměrně značnou
pokutou. Finanční správa přitom vydala nový pokyn k promíjení pokut za pozdě podané oznámení –
pokud je oznámení podáno do 150 dnů od termínu pro podání daňového přiznání, tak lze pokutu zcela
prominout i bez závažnějších důvodů.
Pokynu k promíjení pokut za neoznámení osvobozeného příjmu a také návrhu na odpuštění úroků za
pozdní úhradu daně popř. jiného příslušenství se věnoval podcast O daních ze dne 22.8.2022 –
dostupné též na Spotify či Apple podcast apod.
PROMÍJENÍ A ODPUŠTĚNÍ DAŇOVÝCH SANKCÍ V PODCASTU O DANÍCH 22.8.2022
PODCAST O DANÍCH NA SPOTIFY
PODCAST O DANÍCH NA APPLE PODCAST
Na zvýšení sazeb tuzemského stravného od 20.8.2022, na které upozorňovala předchozí informace,
reagovala finanční správa a tak se k tomuto tématu vrací i tato informace.
Tuzemské stravné
Od 20.8.2022 platí toto rozmezí tuzemského stravného podle délky trvání pracovní cesty v jednom
kalendářním dnu (pravidla pro výpočet tuzemského stravného krátce shrnuje videozáznam přednášky
Zdanění mezd 2022):
•
•
•

120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Uvedené sazby obsahuje pro rok 2022 vyhláška 511/2021 Sb. – rozmezí sazeb je přitom závazné pro
nepodnikatelskou sféru, avšak je důležité i pro podnikatelskou sféru. Spodní hranice (např. 284 Kč pro
časové pásmo nad 18 hodin) je totiž zároveň minimální výší stravného, které musí podnikatelé
poskytovat svým zaměstnancům. Podnikatelé však svým zaměstnancům mohou poskytovat stravné i
v libovolně vyšších částkách – pokud by však překročily výše uvedené horní hranice, bylo nutné část
stravného nad tyto hranice zdanit a zahrnout do základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení
a na zdravotní pojištění. Pokud tedy podnikatelé mají dodržet pracovněprávní předpisy a zároveň chtějí
vyplácet stravné nezdaněné, musí stravné určit ve výše uvedeném rozmezí – byť je pracovněprávními
předpisy určené pro nepodnikatelskou sféru.
Nová výše stravného má vliv např. na zdanění stravovacího paušálu. Pro směny odpracované od
20.8.2022 je stravovací paušál osvobozen do částky 99,40 Kč, jak potvrzuje informace vydaná k dané
věci Finanční správou.

Oznamování osvobozených příjmů
Oznámení osvobozeného příjmu (§ 38v a § 38w ZDP) se týká příjmů, které fyzická osoba neuvádí do
svého daňového přiznání, a vztahuje se k jednotlivému příjmu přesahujícímu 5 mil. Kč. Oznamovací
povinnosti nepodléhají příjmy z prodeje nemovitostí zapisovaných do katastru nemovitostí; podléhají
ji však např. příjmy z dědictví (vč. nemovitostí) a také osvobozené dary v rámci rodiny (vč. nemovitostí).
Oznamovací povinnosti podléhá také pojistné plnění přesahuje-li 5 mil. Kč, což bylo za rok 2021 aktuální
v souvislosti s loňskými živelními pohromami – viz upozornění Finanční správy.
Pokud fyzická osoba podá oznámení po lhůtě pro podání daňového přiznání (aniž by k tomu byla
vyzvána finančním úřadem), předepíše finanční úřad pokutu ve výši 0,1 % příslušného příjmu. Nový
pokyn D-56 (nahrazující pokyn D-28) však umožňuje prominutí této pokuty.
Další podrobnosti k oznamování osvobozeného příjmu a případnému prominutí pokuty naleznete
v rozšířené verzi této informace.

DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE
Při úhradě min 500 Kč vč. DPH nebo objednávce některého z aktuálních videozáznamů přednášek Vám
budou zasílány rozšířené verze informací nejméně do konce roku 2022, navíc získáte přístup
k rozšířené verzi této informace a dalším materiálům - např. k příkladům nároku na daňové zvýhodnění
na studenty (úspěšná či neúspěšná maturita, jazykový kurz, studium na vysoké škole, výdělečná činnost
při studiu) či letošním daňovým novelám.
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY „SILNIČNÍ DAŇ 2022“
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY „SCHVÁLENÍ ÚČETNICTVÍ A ROZDĚLENÍ ZISKU SRO“
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ELEKTRONICKY
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZDANĚNÍ MEZD 2022
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY DLOUHODOBÝ MAJETEK – ODPISOVÁNÍ 2021 / 2022
VIDEOZÁZNAM PŘEDNÁŠKY ZMĚNY V DANÍCH 2021 / 2022
KOMPLETNÍ NABÍDKA AKTUÁLNÍCH VIDEOZÁZNAMŮ
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