
Daňový balíček 2023 potvrzen Senátem 

verze bez odkazu na odůvodnění změn zákona o DPH a přechodných ustanovení 

 

Senát včera potvrdil daňový balíček 2023 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou – tuto 

konečnou podobu daňového balíčku komentovala minulá informace z 8.11.2022. MF daňový balíček 

2023 komentuje ZDE. 

Lze předpokládat, že daňový balíček bude poměrně rychle podepsán prezidentem a vyhlášen ve Sbírce 

zákonů. U většiny změn je v podstatě jedno, zda bude daňový balíček vyhlášen 9. anebo 23. prosince 

anebo někdy jindy – přesné datum vyhlášení je však zásadní pro některé plátce, kteří chtějí rychle zrušit 

registraci k DPH. Byl-li např. za období 11/2021 až 10/2022 překročen obrat 1 mil. Kč a dotyčný se stává 

od 1.12.2022 plátcem DPH, tak bude moci (pokud jeho obrat za 12/2021 až 11/2022 překročí 1 mil. Kč, 

avšak nepřekročí 2 mil. Kč) do 5 dnů od vyhlášení daňového balíčku ve Sbírce zákonů požádat o zrušení 

registrace – pokud v uvedené 5denní lhůtě žádost o zrušení registrace nebude podána, tak by mohl o 

zrušení registrace požádat až od prosince 2023. 

Zvláštní úprava zrušení registrace je důležitá také pro plátce, kteří chtějí zrušit registraci a vstoupit od 

1.1.2023 do nové úpravy paušální daně, kterou daňový balíček 2023 také přináší. 

Podnikatele nepřekračující obrat 2 mil. Kč pochopitelně nikdo nenutí ke zrušení registrace a pokud o 

zrušení registrace nepožádají, plátci daně nadále zůstanou. 

V rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu je dostupné úplné znění těch ustanovení 

zákona o DPH, ve kterých dochází od 1.1.2023 ke změnám. Změněná ustanovení a také příslušná 

přechodná ustanovení jsou doplněna o příslušné pasáže důvodové zprávy. Rozšířený informační servis 

vč. uvedeného materiálu získáte objednáním přednášky z aktuální nabídky anebo dobrovolným 

příspěvkem ve výši alespoň 500 Kč. Obdobným způsobem jako změněná ustanovení zákona o DPH bude 

připraveno také úplné znění měněných ustanovení zákona o daních z příjmů. 

O daňovém balíčku 2023 vč. přechodu na nový limit obratu 2 mil. Kč pro povinné plátcovství bude 

pochopitelně řeč i v dalším dílu podcastu O daních, který bude zveřejněn 28.11.2022. K tomuto tématu 

pořádáme také dne 13.12.2022 online přednášku 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 – videozáznam z 8.11.2022; cenově zvýhodněný komplet 

s přednáškou Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 

Daň z příjmů právnických osob 2022/2023 – videozáznam z 9.11.2022; 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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Krásné adventní dny přejí      Ingrid a Pavel Běhounkovi 
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