Daňové novinky v polovině 07/2020
Tato informace připomíná daňový balíček 299/2020 Sb. – kromě přeřazení některých služeb do 10%
sazby DPH již od 1.7.2020 může mít dopad na platbu zálohy na daň silniční splatnou již 15.7. či na
uplatnění odhadnuté ztráty roku 2020 v dodatečném popř. i řádném daňovém přiznání za rok 2019.
Senát pravděpodobně 22.7. projedná zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a rozšíření
kompenzačního bonusu i na „dohodáře“; tyto dvě novinky by tak mohly poměrně rychle začít platit a
tak je tato informace také komentuje.
Stručně upozorníme na tzv. implementační novelu 2020, která by mohla být během července konečně
schválena a na zahájení legislativního procesu např. ve věci stravenkového paušálu od 1.1.2021 či ve
věci paušální daně, jejíž zavedení je plánováno rovněž od roku 2021.
Uvedeným novinkám je věnován také dnešní díl (13.7.) podcastu O daních.
Toto je zkrácená verze informace. Platícím odběratelům novinek byla rozeslána verze této informace
rozšířená o kapitolu „Snížení sazby daně silniční“ včetně přehledu změn sazeb a o kapitolu „Uplatnění
odhadnuté ztráty roku 2020“, která bude dodatečně poskytnuta po zakoupení jakéhokoli komentáře
či zvukové přednášky nebo po úhradě příspěvku za poskytované informace.
Pokud patříte mezi platící odběratele a neobdrželi jste rozšířenou verzi této informace, napište na email behounkovaingrid@volny.cz a pošleme Vám plnou verzi.
VSTUP NA SEZNAM KOMENTÁŘŮ A ZVUKOVÝCH NAHRÁVEK
MOŽNOST DOBROVOLNÉ ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ INFORMACE – PŘI ÚHRADĚ ALESPOŇ 500KČ
VČ . DPH OBDRŽÍTE ZDARMA KOMENTÁŘ K BONUSU PRO SPOLEČNÍKY SRO
Daňový balíček od 1.7.2020
Dne 30.6.2020 byl pod číslem 299/2020 Sb. vyhlášen daňový balíček účinný od 1.7.2020, který také
stručně komentovala Finanční správa.
Od 1.7.2020 bylo nutné okamžitě reagovat na přeřazení některých služeb (např. ubytovacích služeb)
do 10% sazby daně – viz např.:
• Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020 ze dne 30.6.2020
• Dotaz a odpověď na činnosti poskytované v hotelovém zařízení zveřejněné na stránkách Finanční
správy 30.6.2020
• komentář a výtah z důvodové zprávy, který byl ke službám, u kterých došlo ke změně sazeb,
rozeslán našim zákazníkům 15.6.2020 - tyto materiály obdržíte při objednání jakékoli zvukové
nahrávky či komentáře nebo úhradě za poskytované informace alespoň 50 Kč vč. DPH.
Při platbě zálohy na daň silniční splatné 15.7.2020 lze zohlednit snížení sazby daně silniční – viz kapitola
„Změna daně silniční“ a přehled změn sazeb v rozšířené verzi této informace. Snížení se týká např.
nákladních automobilů nad 3,5 tuny, u osobních automobilů ke změně sazby nedošlo.
Do oblasti daní z příjmů daňový balíček přinesl možnost zpětného uplatnění daňové ztráty.
V současnosti je velice aktuální možnost uplatnění odhadnuté ztráty roku 2020 v dodatečném popř. i
v řádném daňovém přiznání roku 2019 – viz kapitola „Uplatnění odhadnuté ztráty roku 2020“ v
rozšířené verzi této informace. Finanční správa se vyjádřila k uplatnění odhadnuté daňové ztráty
v přiznání k dani z příjmů právnických osob i v přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Kompenzační bonus pro „dohodáře“
Zákon o kompenzačním bonusu byl již několikrát novelizován. Původně bonus náležel jen OSVČ, a to
za období do 30.4.2020 (tzv. pětadvacítka, o kterou již nelze žádat, protože lhůta pro podání žádosti
uplynula 29.6.2020). První novela zákona o kompenzačním především zavedla druhé bonusové období
od 1.5. do 8.6.2020 – za toto období lze o 500 Kč/den žádat až do 7.8.2020. Druhá novela především
zavedla bonus pro společníky SRO. Třetí (zatím poslední) novela je součástí daňového balíčku 299/2020
Sb. a řeší dopad kompenzačního bonusu na místní rozpočty.
Dne 10.7.2020 poslanci schválili další změnu zákona o kompenzačním bonusu, která především zavede
bonus pro třetí okruh osob postižených koronavirovými opatřeními (vedle OSVČ a společníků SRO) –
tento okruh bude tvořen zaměstnanci pracujícími na základě dohod konaných mimo pracovní poměr
zakládajících účast na nemocenském pojištění, tedy dohod o pracovní činnosti od 3 tis. Kč měsíčně a
dohod o provedení práce nad 10 tis. Kč měsíčně. Nárok budou mít ti „dohodáři“, kteří v období od
1.10.2019 do 31.3.2020 byli na základě dohod konaných mimo pracovní poměr účastni nemocenského
pojištění alespoň ve 4 kalendářních měsících. V tomto případě vznikne nárok na bonus za obě
bonusová období a v případě splnění podmínek bude možné žádat o bonus jak za období od 12.3. do
30.4., tak i za období od 1.5. do 8.6.2020. Výše bonusu pro dohodáře nebude činit 500 Kč/denně, ale
350 Kč denně.
Podle dosud platné úpravy nemá na bonus nárok např. OSVČ, která je pro účely nemocenského
pojištění považována za zaměstnance. Dosud tak nebyl nárok např. u OSVČ, která současně vykonávala
práci na základě dohody o pracovní činnosti s odměnou od 3 tis. Kč měsíčně - novela tuto překážku
odstraní.
Novelu musí ještě potvrdit Senát a po předpokládaném podpisu prezidenta bude vyhlášena ve Sbírce
zákonů. Senát se novelou bude zabývat pravděpodobně na schůzi svolané na 22.7.2020. „Dohodáři“ si
tak budou muset na bonus počkat nejméně do začátku srpna.
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Ve věci vlastního zrušení daně z nabytí nemovitých věcí poslanci podpořili vládní návrh. Tzn., že daň
bude zrušena zpětně. Rozhodující přitom bude termín pro podání daňového přiznání – pokud termín
pro podání daňového přiznání nastal 31.3.2020 či později (vklad do katastru nemovitostí byl povolen
1.12.2019 a později), tak bude daň zpětně zrušena, a to i v případě, kdy byla již přiznána a zaplacena.
Pokud byl návrh na vklad povolen před 1.12.2019 (např. byl povolen v listopadu 2019 a daňové přiznání
mělo být podáno a daň měla být zaplacena do konce února 2020), tak tato daň zrušena nebude.
Zrušení daně z nabytí musí nyní potvrdit Senát. V Senátu, který by o zrušení měl jednat 22.7., by vlastní
zrušení daně z nabytí mělo proběhnout hladce. Problémem však je, že vláda zrušení spojila
s prodloužením časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí z 5 na 10 let, což by
mohlo schválení zákona v Senátu zkomplikovat.
Na druhou stranu však poslanci neschválili zrušení odpočtu z hypoték, které vláda spolu se zrušením
daně z nabytí také navrhovala. Poslanci namísto zrušení odpočtu pro hypotéky uzavřené od roku 2022
schválili snížení maximálního odpočtu hypoték z 300 na 150 tis. Kč. Vzhledem k této změně by již zákon
mohl být pro Senát přijatelnější a zrušení daně z nabytí by mohlo být konečně schváleno a na přelomu
července a srpna by mohlo začít platit.

Některé další novinky
Senát by konečně na schůzi svolané na 22.7.2020 měl schválit tzv. implementační novelu, která
obsahuje důležité změny DPH, které se týkají dodání zboží v rámci EU. Tyto změny měly být
zapracovány již od 1.1.2020 a plátci DPH je podle předpisů EU mohou od začátku letošního roku již
uplatňovat (např. přiřazení přepravy u řetězových obchodů, důkazní prostředky pro prokázání
uskutečnění dodání zboží do jiného členského státu atd.). Výjimečně přinese implementační novela
zpřísnění – konkrétně se jedná o to, že neuvedení dodání zboží do jiného členského státu bude nově
(od data účinnosti implementační novely) důvodem pro neuznání osvobození dodání zboží do jiného
členského státu. Pokud Senát novelu implementační novelu schválí, tak nabude účinnosti od 1.8. či od
1.9.2020 - podle data vyhlášení ve Sbírce zákonů. Více ke změnám DPH u dodání zboží v rámci EU ve
zvukové nahrávce DPH 2019/2020.
V 1. čtení poslanci projednali tzv. stravenkový paušál a paušální daň. Každá z těchto připravovaných
novinek je řešena samostatným zákonem a projednání v 1. čtení je teprve začátek schvalování těchto
změn. Ke konečnému schválení může dojít nejdříve koncem podzimu. Zatím tedy není jisté ani přijetí
těchto zákonů, natož jejich konečné znění – pokud tedy budou přijaty.
Stravenkový paušál i paušální daň vláda navrhuje od 1.1.2021 – v případě paušální daně je to hodně
ambiciózní plán, protože se jedná o zásah nejen do daní, ale především do pojistného.
U stravenkového paušálu je navrhováno, že stávající daňový režim stravenek by zůstal zachován, ale
byl by doplněn další možností – peněžitým příspěvkem na stravování, který by byl do výše 72 Kč za
směnu (podle sazby cestovních náhrad pro rok 2020, pro rok 2021 by se jednalo o mírně odlišný limit)
na straně zaměstnance osvobozen od daně. Peněžitý příspěvek zaměstnavatele by byl plně daňově
uznatelný i nad uvedený limit.
Návrh paušální daně je postaven na principu, že OSVČ s příjmy do 800 tis. Kč ročně, kteří nejsou
plátci, by místo DPFO a odvodů obojího pojistného hradili jednu částku, která by pro rok 2021 měla
činit 5.740Kč, což je součet daně z příjmů fyzických osob ve výši 100 Kč, minimální zálohy na zdravotní
pojištění (ta letos činí 2.352 Kč) a o 15 % navýšené minimální zálohy na důchodové pojištění (ta letos
činí 2.544 Kč).
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Podzimní přednášky připravujeme – tužky jsou již nakoupené, jak můžete vidět na Instagramu.
Krásné dny přejí

Ingrid a Pavel Běhounkovi
13.7.2020
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