Daňové formuláře pro rok 2023
Od roku 2021 jsou formuláře daňových přiznání vyhlašovány formou prováděcí vyhlášky. Dnes vyšla
vyhláška č. 312/2022 Sb., ve které naleznete např. formulář přiznání, na kterém bude v lednu příštího
roku přiznávána daň silniční za rok 2022 podle zcela nových pravidel, která vysvětluje videozáznam
přednášky Silniční daň 2022. Vyhláška je dostupná přímo ve Sbírce zákonů nebo např. ZDE.
Tato informace je věnována vybraným tiskopisům, se kterými se bude pracovat zejména v příštím
roce - kromě přiznání k dani silniční např. přiznání k daním z příjmů fyzických či právnických osob za
rok 2022, žádosti zaměstnance o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022,
prohlášení k dani na rok 2023 atd. Pochopitelně ve vybraných případech jsou nové formuláře aktuální
již nyní – např. pokud je v případě úmrtí poplatníka podáváno daňové přiznání k dani silniční za část
zdaňovacího období roku 2022, tak je vhodné použít již nový tiskopis.
Tématu daňových tiskopisů byl věnován také poslední díl podcastu O daních; tento týden by měl být
konečně v 2. čtení projednán daňový balíček 2023, o čemž bude řeč v příštím díle podcastu O daních
31.11.2022. Ačkoli se do daňového balíčku namotala windfall tax, čili daň z neočekávaných zisků, jeví
se pro rok 2023 jako téměř jisté jak nová úprava paušální daně, tak i 2milionový limit pro plátce DPH.
Pro případné studium návrhů na windfall tax odkazujeme na její návrh předložený poslancem
Stanjurou a na protinávrh předložený panem poslancem Michálkem; žádný vládní návrh v této věci
neexistuje.
Pochopitelně nejdůležitější změny daňových tiskopisů budou vysvětleny na přednáškách, které jsme
pro Vás připravili – např. na přednáškách Daň z příjmů FO 2022/2023 resp. Daň z příjmů PO
2022/2023, které pořádáme online již 8. a 9.11.2022. Ze všech pořádaných přednášek lze zakoupit
také záznam. Přednášku „Změny v daních 2022/2023“ pořádáme nejen online, ale opět i v Praze
(1.12.), Brně (7.12.2022) a Zlíně (17.1.2023).
NABÍDKA PŘEDNÁŠEK
NABÍDKA VIDEOZÁZNAMŮ STARŠÍCH PŘEDNÁŠEK
Vyhláška 312/2022 Sb. přináší tyto nové tiskopisy formulářů podávaných finančním úřadům:
 přiznání k dani silniční pro období roku 2022 – část druhá vyhlášky
 přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů
na území ČR pro rok 2023 – příloha č. 1 v části čtvrté vyhlášky
 přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro rok 2023 – příloha č. 2 v části čtvrté vyhlášky
 vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2023 – příloha č. 3 v části čtvrté
vyhlášky
 přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 – příloha č. 5 v části čtvrté vyhlášky
 hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů za rok 2022 podle §
38e odst. 6 zákona o daních z příjmů – příloha č. 6 v části čtvrté vyhlášky (doplnění pokynů
k řádku 12, které se týkají data odvodu zajištění daně na účet správce daně místně příslušného
plátci)
 formuláře přihlášky k registraci pro fyzické osoby, přihlášky k registraci pro právnické osoby a
žádosti o zrušení registrace – přílohy č. 7, 8 a 11 v části čtvrté vyhlášky; tyto tiskopisy reagují
zejména na to, že byla zrušena registrace k dani silniční (k dani silniční se nelze registrovat a
dřívější registrace k této dani se ruší ze zákona)

Formulář přiznání k dani silniční byl oproti přiznání k dani silniční za rok 2021 zásadním způsobem
změněn. Nový tiskopis je v pdf podobě dostupný na stránkách finanční správy a v současné době je
vhodné jej použít pro přiznání za část roku 2022 – viz vyjádření finanční správy. Na stránkách finanční
správy jsou dostupné i pokyny k daňovému přiznání. Elektronický formulář bude na daňovém portálu
dostupný v lednu příštího roku, aby bylo možné do konce ledna řádně přiznat daň za rok 2022.
Formulář přiznání k dani silniční obsahuje poměrně složité členění jednotlivých vozidel, což
neumožňuje automatický převod údajů z přiznání za rok 2021 do přiznání za rok 2022. Pokud byl
např. nákladní automobil s 2 nápravami a největší povolenou hmotností 12 tun uveden v daňovém
přiznání za rok 2021 s kódem druhu vozidla 5 (nejednalo se tedy o tahač) a odpovídající roční
daňovou povinností 8.100 Kč (v případě novějšího vozidla eventuálně sníženou až o 48 %), tak jeho
roční daňová povinnost za rok 2022 se určí podle tabulky I přílohy k zákonu dani silniční a bude činit
800 Kč bez ohledu na to, zda má typ karoserie BA nebo BB – přiznání za rok 2022 však vyžaduje
uvedení kódu vozidla 1 (pokud je v technickém průkazu zapsán typ karoserie BA) nebo 2 (v
technickém průkazu BB) nebo 6 (pokud není v technickém průkazu zapsán typ karoserie BA nebo BB,
ale je tam např. jen zápis, že se jedná o valník).
Formulář k dani z příjmů fyzických osob pro rok 2022 byl vyhlášen již vyhláškou č. 437/2021 Sb. a je
v pdf podobě dostupný na webu finanční správy. Formulář obsahuje především nový řádek pro
uplatnění slevy na zastavenou exekuci, což je novinka roku 2022. Na webu jsou dostupné také pokyny
k přiznání DPFO za rok 2022, které byly aktualizovány dle legislativního vývoje (limit pro odpočet darů
od základu daně) a neodpovídají tak vysvětlivkám vyhlášeným ve vyhlášce 437/2021 Sb. Na webu
finanční správy je dostupný také tiskopis přiznání DPFO za rok 2022 pro poplatníky s příjmy výhradně
ze závislé činnosti a pokyny.
Elektronická verze formulářů zatím dostupná není; věřme, že se nebude opakovat letošní situace a
elektronicky bude možné přiznání DPFO za rok 2022 podat dříve než 15. února. Počátkem roku 2023
již budou mít mnohé OSVČ aktivované datové schránky podnikajících fyzických osob a elektronická
forma přiznání pro ně tak bude nutností.
Formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 je zatím dostupný jen ve formě dnes
vyhlášené vyhlášky, na webu finanční správy zatím dostupný není. Koncepčně se tento formulář nijak
neodlišuje od formuláře za rok 2021 (vč. možnosti pořádat o zveřejnění účetní závěrky). Stejně jako
formulář DPFO obsahuje i formulář DPPO nově za rok 2022 možnost uplatnění slevy na zastavenou
exekuci.
Pokud jde o formuláře týkající se závislé činnosti, tak vyhlašovány jsou formuláře vyúčtování této
daně a se závislou činností souvisí také formulář vyúčtování srážkové daně. Tiskopisy prohlášení
poplatníka (růžovka) a žádosti o roční zúčtování formou vyhlášky zveřejňovány nejsou. Pokud jde o
prohlášení poplatníka, i v roce 2023 se bude používat vzor č. 26 – viz článek Prohlášení 2022/2023 vzor 26. Pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023 byl vydán nový tiskopis žádosti
vzor č. 3 – viz článek Roční zúčtování daně u zaměstnavatele. K tiskopisům ze závislé činnosti vydala
finanční správa 11.10.2022 upozornění.
Formulář vyúčtování srážkové daně se nijak neměnil a i pro rok 2022 se použije vzor č. 18 a pokyny
vzor 18; lze využít také webové aplikace.
Formulář vyúčtování daně ze závislé činnosti pro rok 2022 byl zveřejněn již vyhláškou č. 437/2021
Sb.; dnešní vyhláška č. 312/2022 Sb. obsahuje verzi pro vyúčtování roku 2023, které se bude podávat
až v roce 2024 – jedná se ovšem jen o formální aktualizaci formuláře (uvedení období roku 2023 a
nového číslo vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu

daně z přidané hodnoty a daně z příjmů v příloze formuláře a pokynech pro jeho vyplnění). Formulář
vyúčtování zůstává stále vzor 24 je dostupný v pdf podobě na webu finanční správy; dostupná je také
webová aplikace. Pro rok 2022 byla aktualizována příloha vyúčtování a pokyny.
DOBROVOLNÁ ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE
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 – online 1.11.2022 – možnost zakoupení videozáznamu; cenově
zvýhodněný komplet s přednáškou DPH zahraničí 2022/2023
DPH zahraničí 2022/2023 – online 2.11.2022 – možnost zakoupení videozáznamu; 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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