Daňový balíček 2021 potvrzen Senátem
Průtahy se schvalováním daňového balíčku 2021 přinesly nejistotu ohledně jeho konečné podoby a
především i ohledně toho, zda vůbec bude platit. Včerejší potvrzení daňového balíčku Senátem tyto
nejistoty rozptýlilo. Konečné potvrzení daňového balíčku lze sice očekávat až těsně před Vánoci, avšak
Senát daňový balíček schválil v podobě, která v podstatě zaručuje jeho následné schválení Poslaneckou
sněmovnou i prezidentem.
MF o včerejším schválení daňového balíčku informovalo v tiskové zprávě. V oblasti daní z příjmů tedy
dojde od ledna především ke zrušení superhrubé mzdy se zachováním základní 15% sazby daně
z příjmů fyzických osob a zavedením progresivní 23% sazby daně pro základ daně z příjmů přesahující
48násobek průměrné mzdy. Sleva na poplatníka se nakonec pro ro 2021 zvýší o 3.000 Kč na 27.840 Kč
a pro rok 2022 o další 3.000 Kč a 30.840 Kč.
Např. změny v odpisování hmotného a nehmotného majetku (s dobrovolným uplatněním již pro
období roku 2020) či zavedení stravenkového paušálu (peněžitý příspěvek na stravování) od roku 2021
tak budou platit v podobě odpřednášené na webinářích „Změny v daních 2020/2021“ a „Daně z příjmů
2020/2021“.
Např. nový automobil zatříděný do odpisové skupiny 2 a zařazený do užívání v 02/2020 bude možné
daňově odepisovat metodou mimořádných odpisů dle § 30a zákona o daních z příjmů – za rok 2020
tedy ve výši 10/12 ze 60 % vstupní ceny, za rok 2021 ve výši 2/12 ze 60 % vstupní ceny + 10/12 ze 40 %
vstupní ceny a za rok 2022 ve výši 2/12 ze 40 % vstupní ceny. Mimořádné odpisy jsou nově umožněny
u majetku pořízeného od 1.1.2020 do 31.12.2021.
Změny v DPH související se zvýšením hodnotové hranice pro hmotný majetek na 80.000 Kč byly
potvrzeny v podobě odpřednášené na webináři „DPH 2020/2021“ – navíc bylo schváleno přeřazení
zpracování komunálního odpadu do 15% sazby DPH.
Podrobně se praktickým dopadem daňového balíčku do daní z příjmů a DPH včetně aktuálních
problémů zdanění závislé činnosti v roce 2021 bude zabývat webinář či přednáška „DPH a Daně z
příjmů 2020/2021“.
V dani z nemovitých věcí bude obcím umožněno např. upravit daň místním koeficientem (dosud 1, 2,
3, 4 nebo 5) odstupňovaným po jedné desetině (např. tak bude moci být určen ve výši 2,8) – tato změna
se ovšem v praxi může projevit až v daňové povinnosti roku 2022. Přehledem místních koeficientů pro
rok 2021 se zabývá článek Místní koeficienty ; koeficient pro konkrétní obec lze zjistit na daňovém
portálu.
Senátoři se včera nedostali ke schvalování „charitativní“ novely zákona o daních z příjmů, která
přechodně pro roky období roku 2020 a 2021 zvýší maximální odpočet darů od základu DPFO či DPPO
na 30 % daňového základu. Tuto novelu by měl Senát schválit 16.12.2020 a dárci tak budou moci nové
úpravy pro dary poskytnuté do konce roku využít.
Na prodloužení nouzového stavu do 23.12.2020 vláda 10.12.2020 reagovala novelizací nařízení vlády
511/2020 Sb. nařízením 522/2020 Sb. Na nové (čtvrté) bonusové období do 24.12.2020 zatím
nereagovala aplikace Finanční správy pro přijímání žádostí o kompenzační bonus, ale věřme, že i zde
bude prodloužené nouzového stavu zohledněno co nejdříve – třeba ještě dříve, než se dostanete
k četbě této informace.
Aktuálním novinkám bude věnována pondělní epizoda podcastu O daních a pochopitelně také
webinář „Změny v daních 2020/2021“ – nově vypsán také termín 5.1.2021.
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