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ÚVOD
Dostává se vám do rukou dal‰í publikace z ﬁady „Pﬁedpisy v pﬁehledech“ (DPH – zákon
s pﬁehledy, Úãetní uzávûrka a závûrka v pﬁehledech, Jak se vyhnout chybám v úãetnictví).
Formu tûchto publikací mÛÏeme pﬁirovnat k „pﬁedpisov˘m aforismÛm“. Proã? Jejich hlavní
pﬁedností je struãnost. Mají snahu ﬁíci co nejvíce, co nejv˘stiÏnûji, a to v‰e na jediné stránce.
A pokud nûkter˘ pﬁehled pro vás není uÏiteãn˘, tak vás aspoÀ nezdrÏí.
Danû z pﬁíjmÛ jsou v souãasné dobû nejrozsáhlej‰í daÀov˘ zákon. Jeden a tent˘Ï problém je
obecnû v pﬁedpisech ﬁe‰en na mnoha místech. První ãást publikace tvoﬁí pﬁehledy, které
komplexnû a co nejstruãnûji uvádûjí to nejdÛleÏitûj‰í k danému problému. Jednotlivé odkazy
na pﬁedpisy umoÏÀují najít v‰e potﬁebné v pﬁedpisech.
Do druhé ãásti publikace jsou zaﬁazeny praktické daÀové a úãetní tabulky. Nûkteré jsou
v‰eobecnû známé, ale jsou zde i tabulky, které vám mohou pomoci v daÀové optimalizaci
a kontrolní ãinnosti. DaÀové tabulky jsou pomÛckou, do které lze nahlédnout, je-li tﬁeba
rychle zjistit nûjaké ãíslo.
U vût‰iny tabulek je uveden i historick˘ pﬁehled, a tak nemusíte vyhledávat potﬁebné star‰í
údaje v rozsáhlé literatuﬁe. Pro porovnání v ãase je uvedeno procentuální, popﬁ. absolutní
srovnání. Úãinnou pomÛckou jsou i citace z pﬁedpisÛ a minimum nejdÛleÏitûj‰ích údajÛ
t˘kajících se dané oblasti. KaÏdá tabulka je doplnûna pro oÏivení ménû znám˘m ãesk˘m
pﬁíslovím. (âerpal jsem z knihy „âeská pﬁísloví“, D. Bittnerová, F. Schindler, Karolinum,
Praha 1997.)
Publikace je urãena nejen tûm, kteﬁí se jiÏ touto problematikou bûÏnû zab˘vají, ale také tûm,
kteﬁí se s touto oblastí teprve seznamují a hledají pﬁehlednou a srozumitelnou orientaci. Je
urãena v‰em úãetním, daÀov˘m poradcÛm, auditorÛm, studentÛm a pracovníkÛm finanãních
úﬁadÛ.
Pﬁedem dûkuji za pﬁípadné námûty ãi pﬁipomínky.
Dûkuji Ing. V. Bachorovi za tﬁi pﬁehledy, Ing. B. âuhlovi za tabulku 570 a Ing. B. Holeãkovi
za pﬁílohu ã. 6. Své námûty, pﬁipomínky ãi vlastní zku‰enosti mÛÏete posílat na adresu autora
e-mail: dusek@winfas.cz.
autor
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Novely zákonÛ v Poslanecké snûmovnû:

Stránka 11

– Poslanecká snûmovna – záloÏka Dokumenty – zde je: Ke snûmovním tiskÛm vytváﬁíme nûkolik rejstﬁíkÛ:
………dle navrÏen˘ch zmûn pﬁedpisÛ Sbírky zákonÛ – zde zadáte ãíslo zákona a máte k dispozici v‰echny
dokumenty, kde je tento pﬁedpis mûnûn.
Doporuãení: vyuÏívejte DÛvodové zprávy jednotliv˘ch navrÏen˘ch novel.
●

Knihovna pﬁipravované legislativy:
– http://eklep.vlada.cz/
Pﬁíklad: navrhované zmûny úãetních pﬁedpisÛ, stravného,….

●

Nejvy‰‰í správní soud:
– záloÏka Rozhodovací ãinnost – a zde napﬁ. Judikatura správních soudÛ

●

Generální finanãní ﬁeditelství (GF¤) – stanoviska a pokyny
– Nejnovûj‰í Pokyn D-6 (ze dne 22. 11. 2011) nahrazující pokyn D-300. Lze jej pouÏít jiÏ za zdaÀovací období 2011.

●

11

Pﬁehledy

Zápisy z jednání Koordinaãního v˘boru s Komorou daÀov˘ch poradcÛ âR s MF âR
(http://cds.mfcr.cz/ – Danû a poplatky – Pﬁíspûvky KV KDP v menu poslední)

– Pﬁímé:
●

●

●

●

– Nepﬁímé:
●

●

●

●

DaÀ z pﬁidané hodnoty (zákon ã. 235/2004 Sb.)
Danû spotﬁební (zákon ã. 353/2003 Sb.)
Danû ekologické (zákon ã. 261/2007 Sb.)
– DaÀ ze zemního plynu a nûkter˘ch dal‰ích plynÛ
– DaÀ z pevn˘ch paliv
– DaÀ z elektﬁiny

PROCESNÍ:
●

●

●

Správa daní a poplatkÛ (zákon ã. 337/1992 Sb.)
DaÀov˘ ﬁád (zákon ã. 280/2009 Sb. platn˘ od 1. 1. 2011)
Soudní ﬁád správní (zákon ã. 150/2002 Sb.)

Stránka 12

●

10:32

●

Danû z pﬁíjmÛ (zákon ã. 586/1992 Sb.)
DaÀ z nemovitostí (zákon ã. 338/1992 Sb.)
DaÀ dûdická (zákon ã. 357/1992 Sb.)
DaÀ darovací (zákon ã. 357/1992 Sb.)
DaÀ z pﬁevodu nemovitostí (zákon ã. 357/1992 Sb.)
DaÀ silniãní (zákon ã. 16/1993 Sb.)
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Soustava daní
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VÏdy mûjte na pamûti
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A pokud nûco vypadá velice daÀovû ãi finanãnû v˘hodné, je to vût‰inou krajnû podezﬁelé.

Pﬁehledy

●

ode dne platnosti zákona
od zdaÀovacího období, které zapoãalo v roce ...
od úãetního období, které zapoãalo v roce ...
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TatáÏ vûc (problém) – z jakého pohledu se na ni dívám:
– k jakému datu!
– o jak velkou problematickou ãástku se jedná
– vede úãetnictví x nevede úãetnictví
– kalendáﬁní rok x hospodáﬁsk˘ rok
– podnikatel x nepodnikatel
– fyzická osoba (FO) x právnická osoba (PO)
– zamûstnavatel x zamûstnanec
– pronajímatel x nájemce
– danû z pﬁíjmÛ x DPH
– danû z pﬁíjmÛ x jiné danû
– obãansk˘ zákoník x obchodní zákoník
– tuzemsko x cizina
– penûÏní x nepenûÏní plnûní
– pﬁemûny x nepﬁemûny
– od kdy je úãinnost ustanovení zákona:

(napﬁ. § 23a aÏ § 23d
§ 30/10, § 38na)

§ 23/5
§ 24/3
§ 25/1/i

napﬁ. § 24/2/p

§ 86/3/c/D¤

DÛkazní bﬁemeno je na poplatníkovi

daÀová neutralita
pﬁemûn a vkladÛ

Princip daÀové

souvztaÏnosti
(Napﬁ. pﬁíjmy
osvobozené = vylouãit
související v˘daje)

Stránka 14

fakultitavní (moÏné)
obligatorní (povinné
ze zákona)

§ 5/1
§ 23/2
§ 23/10

15:11

V¯DAJE:

napﬁ. § 23/1
§ 24/2
§ 23/15, § 24/2
§ 25/1/zh, § 30/10

§ 18/1
§ 23/6

13.1.2012

Uznání skuteãnû
vynaloÏen˘ch nákladÛ
(reprodukce
vynaloÏen˘ch
prostﬁedkÛ)

Základ danû
vychází z VH úãetnictví,
z rozdílu mezi pﬁíjmy
a v˘daji u toho, kdo
nevede úãetnictví
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DaÀové souvislosti
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Co je a není daÀov˘m nákladem

13.1.2012

Zákon o daních z pﬁíjmÛ uvádí nûkteré náklady, které jsou daÀové a které ne. Základ danû se je‰tû o nûkteré ãástky
zvy‰uje (§ 23/3/a) nebo sniÏuje (§ 23/3/b, c). Zb˘vá ov‰em je‰tû mnoho pﬁípadÛ, které zákon jednoznaãnû neﬁe‰í!
?
§ 25
(co není nákladem)

?

?

Stránka 15

§ 24
(co je nákladem)

10:32

?

?

(Rambouskovo schéma)
●

Za pﬁíjmy se povaÏuje plnûní (§ 23/6):
– penûÏní
– nepenûÏní (ocenûné podle zákona ã. 151/1997 Sb., o oceÀování majetku)
Pﬁehledy

15

§ 10/4

§ 24/1

DOSAÎENÍ
(pﬁítomnost)

– provozní v˘daje
(nejsou to odpisy)

X

X

X

X

ZAJI·TùNÍ
(i budoucnost)

– správa majetku

X

X

–

X

UDRÎENÍ
(i budoucnost)

– odpisy majetku

X

X

–

X

Stránka 16

§ 9/3

10:32

§ 7/3

13.1.2012

Pﬁíklady

Dane_7. vydani(2012)

Základem danû jsou
pﬁíjmy sníÏené o v˘daje
vynaloÏené na jejich
(§ 5/1)

Danû z pﬁíjmÛ 2012 – pﬁehledy, daÀové a úãetní tabulky
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V˘daje (náklady) FO

Dane_7. vydani(2012)

Pau‰ální v˘daje
= v˘daje % z pﬁíjmÛ (viz tabulka ã. 360) – lze u:

13.1.2012

●

– § 7 (30%, 40%, 60%, 80%)
– § 9 (30%)
– § 10 (80%)
●

10:32

●

Lze i u podvojného úãetnictví (je to procento z pﬁíjmÛ nikoliv z v˘nosÛ)
Dodateãné pﬁiznání (tvrzení):

●

●

●

Stránka 17

– z pau‰álu na skuteãné – nelze (§ 7/7 poslední vûta)
– ze skuteãn˘ch na pau‰ál – lze

V takto stanovené ãástce v˘dajÛ jsou zahrnuty ve‰keré v˘daje (§7/8, §9/5)
Povinnost vést evidenci o pﬁíjmech a pohledávkách (§ 7/8, § 9/5, § 10/4 jen o pﬁíjmech)
Odpisování – pﬁi uplatnûní pau‰álních v˘dajÛ (§ 26/8):
– nelze uplatnit odpisy (pau‰ál obsahuje v‰echny náklady)
– nelze o tuto dobu prodlouÏit odpisování (odpisy se vedou jen evidenãnû)

●

●

Pokud zpût na skuteãné – nelze uplatnit provozní závazky do v˘dajÛ (§ 25/1/zd)
Pokud nejsou pﬁíjmy a v˘daje rozdûleny rovn˘m dílem nemohou pau‰ální v˘daje uplatnit:
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– spoluvlastníci – a navíc ne podle spoluvlastnick˘ch podílÛ (§ 11 poslední vûta)
– úãastníci sdruÏení – (§ 12 poslední vûta)

Pﬁehledy

●

Pﬁi pﬁechodu ze skuteãn˘ch na pau‰ál:
– dodanûní zásob a pohledávek (§ 23/8/b/3)
– základ danû se upraví za pﬁedchozí zdaÀovací období a poplatník není v prodlení, pokud daÀ zaplatí do dne
podání daÀového pﬁiznání (§ 23/8 poslední vûta)

DA≈OVÉ pﬁíjmy (v˘nosy) – kdy lze vylouãit (ZDP § 23/4/e):
– souvisí s v˘daji (náklady) neuznan˘mi v pﬁedchozích zdaÀ. obdobích
– jen do v˘‰e tûchto neuznan˘ch v˘dajÛ (nákladÛ)
Pﬁíklad: V pﬁedchozím období ‰koda na majetku, neoãekávala se náhrada. V tomto období pﬁesto pﬁi‰la
náhrada.

Stránka 18

●

10:32

– jen do v˘‰e pﬁíjmÛ s nimi souvisejících
– ve stejném zdaÀovacím období
– nebo souvisí s daÀov˘mi v˘nosy v pﬁedchozích zdaÀovacích obdobích
Pﬁíklad: ·koda na majetku, obdrÏená náhrada (zaúãtovaná).

13.1.2012

NEDA≈OVÉ v˘daje (náklady) – kdy lze uplatnit (ZDP § 24/2/zc):

Dane_7. vydani(2012)

●

Danû z pﬁíjmÛ 2012 – pﬁehledy, daÀové a úãetní tabulky
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DaÀov˘ náklad – nedaÀov˘ v˘nos

Dane_7. vydani(2012)
13.1.2012

Dodateãné vymûﬁení danû
Kdy se uplatní dodateãnû vymûﬁená daÀ (pokyn D-6 k § 23 bod 4.)

10:32

●

Stránka 19

Dodateãnû vymûﬁená daÀ:
správcem danû (D-6 k § 23 bod 4. písm. e)):
– datum doruãení rozhodnutí správce danû (§ 101/5 D¤)
– u daní, které jsou daÀovû úãinné ke dni zaplacení, datum úhrady domûrku

●

na základû dodateãného pﬁiznání (D-6 k § 23 bod 4. písm. f)):
– poslední den lhÛty pro podání dodateãného daÀového pﬁiznání
– u daní, které jsou daÀovû úãinné ke dni zaplacení, datum úhrady domûrku

Právo vybrat a vymáhat daÀov˘ nedoplatek se promlãuje po 6 letech po roce,
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Pﬁehledy

ve kterém se stal tento nedoplatek splatn˘m (§ 160/1 D¤).

• Pﬁi odvolání se pouze zkoumá (D¤ § 114/4):
– DodrÏení zákonn˘ch podmínek pouÏití tohoto zpÛsobu
– Pﬁimûﬁenost pouÏit˘ch pomÛcek
Sjednání danû (D¤ § 98/4):
„Pokud daÀ nelze dostateãnû spolehlivû stanovit ani podle pomÛcek, které má správce danû
k dispozici, správce danû s daÀov˘m subjektem daÀ sjedná.“

Stránka 20

„Stanoví-li správce danû daÀ podle pomÛcek, pﬁihlédne také ke zji‰tûn˘m
okolnostem, z nichÏ vypl˘vají v˘hody pro daÀov˘ subjekt, i kdyÏ jím nebyly uplatnûny.“

10:32

• Ov‰em (D¤ § 98/2):

13.1.2012

• Správce vyuÏije pomÛcky, které má k dispozici nebo které si obstará

Dane_7. vydani(2012)

• Správce danû mÛÏe stanovit daÀ podle pomÛcek pokud daÀov˘ subjekt:
– Nevyhoví v˘zvû (D¤ § 87/5)
– Neposkytne potﬁebnou souãinnost pﬁi odstraÀování pochybností (D¤ § 90/4)
– Nesplní pﬁi dokazování nûkterou ze sv˘ch zákonn˘ch povinností (D¤ §98/1)
– Nevyhoví v˘zvû pro podání daÀového tvrzení (D¤ §145)

Danû z -pﬁíjmÛ 2012 – pﬁehledy, daÀové a úãetní tabulky
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DaÀ stanovená podle pomÛcek

