
Zrušení EET – Zahraniční stravné - Paušální daň 2023 

verze informace v rámci zdarma poskytovaného informačního servisu www.behounek.eu 

Senát potvrdil zrušení EET, které sice ještě musí potvrdit prezident, ale finanční správa počítá s tím, že 

1.1.2023 bude systém EET úplně vypnut – viz informace finanční správy. Zrušení EET totiž neznamená 

jen zrušení povinnosti evidovat tržby, ale úplné zrušení tohoto systému. 

14.12.2022 byly ve ve Sbírce zákonů pod č. 401/2022 Sb. vyhlášeny sazby zahraničního stravného pro 

rok 2023 – máte je k dispozici ZDE. 

Sazby zahraničního stravného se pro rok 2023 nemění např. pro: 

• Itálii a Francii, kde v roce 2023 stejně jako v roce 2022 platí sazba  50€ 

• Německo a Rakousko – v roce 2023 sazba 45€ stejně jako v roce 2022 

• Slovensko – v roce 2023 sazba 35€ stejně jako v roce 2022 

Ke zvýšení zahraničního stravného dochází u Polska - v roce 2022 sazba 40€ a v roce 2023 sazba 45€. 

Sazby tuzemských cestovních náhrad teprve budou sváleny a potvrzeny – sazba základní náhrady za 1 

km jízdy osobním automobilem by měla od 1.1.2023 zvýšena na 5,20 Kč/1 km jízdy (v roce 2022 se 

uplatňuje sazba 4,70 Kč/km). Sazba tuzemského stravného pro časové pásmo 5 až 12 hod pro 

nepodnikatelskou sféru by měla být stanovena v rozmezí 129 až 153 Kč – horní hranici 153 Kč by potom 

odpovídala "daňově optimální" stravenka 194 Kč (194,73 Kč) a maximální částka peněžního 

stravovacího paušálu (peněžitý příspěvek na stravování), který je u zaměstnance osvobozen od daně, 

by od 1.1.2023 činil 107,10 Kč. Aktuální vývoj schvalování tuzemských cestovních náhrad od 1.1.2023 

můžete sledovat v novince Cestovní náhrady - změny. 

Finanční správa zveřejnila tiskopis pro vstup do paušálního režimu pro rok 2023 dle nové úpravy 

paušální daně – vstup do paušálního režimu je třeba oznámit nejpozději 10.1.2023, lze jej však oznámit 

již nyní. 

Aktuálními daňovými změnami provází přednáška Změny v daních 2022/2023 – okamžitě si můžete 

pořídit videozáznam této přednášky ze dne 14.12.2022, který si můžete kdykoli přehrát a nejste 

omezeni ani časově ani počtem přehrání; součástí je také zvukový záznam v mp3, který si můžete 

stáhnout a přehrávat na libovolném zařízení. Online bude přednáška zopakována 10.1.2023 a ve Zlíně 

tuto přednášku pořádáme 17.1.2023. 

Důležité daňové změny přinesl daňový balíček 2023, tedy zákon 366/2022 Sb. V rámci rozšířeného 

informačního servisu www.behounek.eu je k dispozici 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. Obdobným způsobem je k dispozici také úplné 

znění novelizovaných ustanovení zákona o daních z příjmů. Rozšířený informační servis vč. uvedených 

materiálů získáte objednáním přednášky z aktuální nabídky anebo dobrovolným příspěvkem ve výši 

alespoň 500 Kč. 

 

DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE    

 

 

 

 

https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.etrzby.cz/cs/novinky_1587
https://cdn-smartemailing.cz/6262/media/2022/zahranicni-stravne.pdf
https://www.behounek.eu/l/zahranicni-stravne/
https://www.behounek.eu/prednaska-zmeny-v-danich/
https://www.behounek.eu/l/danovy-balicek/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-366
http://www.behounek.eu/
https://www.behounek.eu/katalog/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/
https://www.behounek.eu/uhrada-za-poskytovane-informace/


Paušální daň 2023 

Zásadní koncepční změnou paušální daně od roku 2023 je zavedení 3 pásem paušálního režimu – viz 

také poslední díl podcastu O daních z 12.12.2022 a především videozáznam přednášky Paušální daň a 

plátcovství DPH 2023 ze dne 13.12.2022. Finanční správa novou úpravu paušální daně komentuje ZDE 

a v odpovědích na dotazy č. 53 až 58. 

Stanovení pásem paušálního režimu vysvětluje krátké video, které je k dispozici v rámci rozšířeného 

informačního servisu www.behounek.eu. 

Do paušálního režimu pro rok 2023 se může přihlásit jen OSVČ s příjmy ze samostatné činnosti za rok 

2022 ve výši nepřekračující 2 mil. Kč; vstup do paušálního režimu je přitom nutné oznámit nejpozději 

10.1.2023. Při vstupu do paušálního režimu je nutné oznámit pásmo paušálního režimu – 1 nebo 2 

nebo 3 a podle toho platit v roce 2023 měsíční paušální zálohy 6.208 Kč nebo 16.000 Kč nebo 26.000 

Kč. OSVČ, které jsou v paušálním režimu v roce 2022 a nedojde k jeho ukončení (např. překročením 

hranice příjmů ze samostatné činnosti dle § 7 ZDP činící pro rok 2022 částku 1 mil. Kč), nově vstup do 

paušálního režimu neoznamují a jsou v roce 2023 automaticky v 1. pásmu paušálního režimu. 

K oznámení vstupu do paušálního režimu je vhodné využít nezávazného tiskopisu vzor č. 2 – tento 

tiskopis obsahuje mimo jiné v závěru údaj o výši pásma paušálního režimu pro rok 2023. Tiskopis zatím 

není dostupný v elektronické formě. Elektronicky je tedy zatím možné podat jen jako obecnou 

písemnost, ke které bude jako příloha připojen např. pdf formulář oznámení o vstupu. Upozorňuji, že 

(alespoň 16.12.2022 ráno) nelze pro vstup do paušálního režimu pro rok 2023 např. elektronický 

formulář dostupný na webu finanční správy v sekci Oznámení vstupu do paušálního režimu – ten 

neobsahuje údaje o pásmu paušálního režimu, což je povinná součást oznámení dle nové úpravy. 

V návaznosti na změny právní úpravy paušální daně byly vydány další tiskopisy, jejichž přehled a 

vysvětlení naleznete informaci poskytované v rámci rozšířeného informačního servisu 

www.behounek.eu. Rozšířený informační servis vč. rozšířené verze této informace a výše uvedeného 

videozáznamu k pásmům paušálního režimu získáte objednáním přednášky z aktuální nabídky anebo 

dobrovolným příspěvkem ve výši alespoň 500 Kč. 
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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 – Zlín 17.1.2023 - online nebo videozáznam 10.1.2023 – videozáznam ze 

14.12.2022 

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 – videozáznam z 13.12.2022 

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 

         16.12.2022 
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