Zvýšení sazeb tuzemského stravného a změny v režimu přenesení daňové povinnosti
Od zítřka 20.8.2022 se zvyšují sazby tuzemského stravného. Od 10.8.2022 bylo novelizováno nařízení
vlády stanovující mimo jiné okruh vybraného zboží, u kterého se v tuzemsku uplatňuje režim přenesení
daňové povinnosti.
Oběma novinkám byl věnován podcast O daních z 8.8.2022– dostupné též na Spotify či Apple podcast
apod. Další díl 22.8.2022 bude věnován např. prominutí pokuty za pozdní oznámení osvobozených
příjmů u fyzické osoby a připravovanému „daňovému milostivému létu“ – podle návrhu MF by tak byl
odpuštěn např. úrok za pozdní úhradu zálohy na daň splatné 15.6.2022, pokud bude tato záloha
uhrazena nejpozději do 2.10.2023.
PODCAST O DANÍCH
K TUZEMSKÉMU REVERSE CHARGE A ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO NA SPOTIFY
K TUZEMSKÉMU REVERSE CHARGE A ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO NA APPLE PODCAST

Cestovní náhrady
Sazby tuzemského stravného pro letošní rok upravuje vyhláška 511/2021 Sb. – od 1.1. do 19.8.2022
jsou pro podnikatelskou sféru stanoveny takto:
•
•
•

99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Od 20.8.2022 jsou v důsledku novelizace prováděcí vyhlášky vyhláškou č. 237/2022 Sb. stanoveny
takto:
•
•
•

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

Např. při pracovní cestě trvající déle než 18 hodin náleží zaměstnanci ještě za 19.8.2022 stravné
nejméně 237 Kč – na druhou stranu až do částky 283 Kč nepodléhá stravné zdanění ani odvodu
pojistného. Od 20.8.2022 však již náleží stravné nejméně 284 Kč a až do částky 340 Kč nepodléhá
stravné zdanění ani odvodu pojistného.
Limit 118 Kč pro pracovní cestu v trvání 5 až 12 hod zvýšený na 142 Kč má vliv na osvobození
stravovacího paušálu – osvobozen je totiž jen do 70 % uvedených limitů. Pokud by zaměstnavatel
poskytoval stravovací paušál třeba 100 Kč, tak „nadlimitní“ je do 19.8.2022 částka nad 82,60 Kč – tzn.
17,40 Kč nad tento limit do poskytovaného stravovacího paušálu je zdanitelným příjmem zaměstnance
a také se zahrnuje vyměřovacího základu pro odvod pojistného. Od 20.8.2022 je stravovací paušál
osvobozen do částky 99,40 Kč za jednu směnu a ze stravovacího paušálu 100 Kč se tak přidaňuje jen
60 hal.
Od 20.8.2022 se zvyšuje také cena benzinu 98 oktanů pro účely cestovních náhrad – od 1.1.2022 byla
stanovena na 40,50 Kč/l a od 20.8.2022 se zvyšuje na 51,40 Kč/l. U benzínu 95 oktanů zůstává
v platnosti cena zvýšená od 14.5.2022 na 44,50 Kč/l a u nafty 47,10 Kč/l.
DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE

Vybrané zboží a tuzemský režim přenesení daňové povinnosti
U vybraného zboží vymezeného prováděcím nařízením 361/2014 Sb. se uplatňuje režim přenesení
daňové povinnosti, pokud je překročena hodnota dodávaného vybraného zboží 100 tis. Kč popř. jej lze
uplatňovat i dobrovolně i při nepřekročení prahové hodnoty 100 tis. Kč.
Typickým příkladem vybraného zboží jsou mobilní telefony. Problémem je, že vybrané zboží je
vymezeno odkazem na celní nomenklaturu – a ta byla od 1.1.2022 poměrně významně novelizována.
Došlo tak od 1.1.2022 např. ke změně označení mobilních telefonů v celní nomenklatuře a protože
prováděcí nařízení 361/2014 Sb. se k 1.1.2022 nezměnilo, tak mobilní telefony přestaly být od 1.1.2022
vybraným zbožím a měly tedy být dodávány s DPH. Protože je však záměr uplatňovat režim přenesení
daňové povinnosti na stejné vybrané zboží jako tomu bylo do 31.12.2021, tak došlo k novelizaci
prováděcího nařízení – ovšem se značným zpožděním s účinností až od 10.8.2022.
K dané věci se Finanční správa vyjádřila až 11.8.2022 a z tohoto vyjádření plyne, že nebude
zpochybňován režim přenesení daňové povinnosti i u dodání mobilních telefonů v mezidobí od 1.1. do
9.8.2022, pokud jej uplatní jak prodávající, tak kupující.
K žádným změnám nedochází v obecných pravidlech uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti
v tuzemsku či v uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací.
KOMENTÁŘ REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI U STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
V ROCE 2022
Informace Finanční správy k režimu přenesení daňové povinnosti jsou dostupné ZDE.
DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE
Při úhradě min 500 Kč vč. DPH nebo objednávce některého z aktuálních videozáznamů přednášek
získáte přístup např. k rozšířeným verzí informací a dalším materiálům. Navíc Vám budou zasílány
rozšířené verze informací do konce roku 2022.
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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