Změny v účetních, daňových a ostatních souvisejících právních předpisech
1. Změny v účetnictví
Po loňské velké změně je v této oblasti klid a nedošlo v účetnictví pro podnikatelské subjekty
k žádné změně.
Nicméně bych ráda upozornila na pár „maličkostí“, které jsem vloni nezmínila, a za zmínku
stojí.
 v zákoně o účetnictví v § 7 je od loňského roku nově definován účel účetní závěrky
(1) Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na
jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky tak, aby na jejím základě mohla osoba, která tyto informace využívá
(dále jen „uživatel“), činit ekonomická rozhodnutí.
 pro některé právnické osoby bylo „znovuzavedeno“ jednoduché účetnictví
- týká se právnických osob, např. spolků, pobočných spolků, odborových organizací,
organizací zaměstnavatelů, církví, náboženských společností nebo církevních institucí,
která splní kritéria uvedená v § 1f zákona o účetnictví

2. Evidence tržeb
Zákon o evidenci tržeb – od 1. 12. 2016 musí někteří podnikatelé evidovat tržby elektronicky.
Kdy se přidají další? Koho se to týká? Co to obnáší?
Více najdete na webu
http://www.etrzby.cz/cs/index

3. Změny v daních
A) Zákon o daních z příjmů
a) Od 1. 12. 2016
- zavádí nové § 38x až 38ze, které se týkají prokazování původu majetku,
- správce daně může vyzvat poplatníky daně z příjmů (FO i PO) k prokázání vzniku a
původu majetku, a to v případě, pokud správce daně má důvodné pochybnosti o rozdílu
v nárůstu jmění oproti jeho příjmům,
- poplatník na základě této výzvy má povinnost prokázat skutečnosti požadované ve výzvě
k prokázání příjmů,
- pokud poplatník unese důkazní břemeno (zdůvodní své příjmy), správce daně ho bude
informovat o tom, že příjmy prokázal,
- pokud poplatník neunese důkazní břemeno – může správce daně stanovit daň dle
pomůcek dle § 98 daňového řádu nebo nově podle pomůcek zvláštním způsobem dle
§ 38za zákona o daních z příjmů (penále v tomto případě je vyšší než v obvyklých
případech).

b) Od 1. 1. 2017 (je schváleno)
- § 15 zvýšení nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob
u penzijního/životního pojištění z Kč 12 000 ročně na Kč 24 000 ročně,
- daňově uznatelný výdaj zaměstnavatele na penzijní/životní pojištění se zvyšuje
z Kč 30 000 na Kč 50 000,- za rok.
c) Od 1. 4. 2017 (zatím neschváleno – sněmovní tisk 873, pokud projde, něco bude platit
zpětně od 1. 1. 2017, ale není jasné co)
- zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě (druhé Kč 19 404 ročně, tj.
Kč 1 617 měsíčně; třetí a další dítě Kč 24 204 ročně, tj. Kč 2 017 měsíčně),
- u slev na dani na invaliditu se váže začátek slevy na okamžik přiznání invalidního důchodu
(ne začátek vyplácení, jako je tomu dosud),
- u dohod z pracovní činnosti (či jiných příjmů) by mělo dojít k možnosti danit příjmy do
Kč 2 500 srážkovou daní (stejný režim jako u dohod o provedení práce do Kč 10 000),
- sníží se „stropy“ paušálních výdajů (o polovinu), ale měla by být přiznána možnost OSVČ,
kteří vykazují základ daně pomocí paušálních výdajů, uplatnit si dosud zakázané slevy na
dani (daňové zvýhodnění, slevu na manžela s nízkými příjmy).
d) Zákon o DPH
- V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb (dále EET), došlo od 1. 12. 2016
k přeřazení stravovacích služeb (vyjma prodeje alkoholu a cigaret) z 21% do 15% sazby
DPH.
e) Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Toto zákonné opatření platí již od 1. 11. 2016.
Nejvýraznější změnou je změna poplatníka daně.
Pokud jste prodali nemovitou věc do 1. 11. 2016, tak poplatníkem 4% daně z nabytí
nemovitých věcí byl ten, kdo vám nemovitou věc prodal (kupující pouze v případě, že to
bylo uvedeno ve smlouvě).
Nově je poplatníkem této daně „nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci“, tzn.
kupující.
f) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
V roce 2017 proběhnou dvě novely, které se týkají zvýšení spotřební daně z cigaret, první
navýšení proběhne k 1. 1. 2017, druhé k 1. 7. 2017.

g) Zákon o dani z hazardních her
Do daňové soustavy nám přibyla nová přímá (důchodová) daň – daň z hazardních her,
která nahradila stávající odvod z loterií a jiných podobných her.

Právní úprava
Poplatník daně
Co je myšleno hazardní hrou?

Předmět daně
Výpočet daně
Dílčí daňový základ (DDZ)
Sazba daně
Zdaňovací období
Daňové přiznání
Splatnost daně

zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her
provozovatel hazardní hry
loterie, kurzové sázky, totalizátorové hry, bingo, technické hry,
živé hry, tomboly, turnaje malého rozsahu
(podrobněji je uvedena charakteristika těchto her v zákoně č.
186/2016 Sb., o hazardních hrách)
provozování hazardní hry na území ČR pro účastníky hazardní
hry
součet dílčích daní za jednotlivé druhy hazardních her
rozdíl mezi přijatými a nevrácenými vklady a vyplacenými
výhrami, DDZ se zaokrouhlí na stokoruny nahoru a vynásobí
sazbou daně
23 %, pouze u technických her 35 %
kalendářní čtvrtletí
podané elektronicky do 25. dne po skončení zdaňovacího
období
do 25. dne po skončení zdaňovacího období

4. Ostatní změny
A) navýšení minimální mzdy
Na základě nařízení vlády č. 336/2016 Sb. byla zvýšena minimální mzda od 1. 1. 2017
na Kč 11 000.
Co to způsobí?
- v roce 2017 bude maximální výše slevy na dani z příjmů fyzických osob
tzv. „školkovného“ činit Kč 11 000
- polovina minimální mzdy činí Kč 5 500 (částka pro měsíční uplatnění daňového
zvýhodnění na dítě)
- v některých případech výpočtu mzdy je nutný dopočet zdravotního pojištění do
minimálního vyměřovacího základu (což je právě minimální mzda)

B) Novela vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
- změnila se výše přídělu - základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 2 % z ročního
objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů (platí např. pro příspěvkové
organizace)
- v loňském roce byl příděl 1,5 %
C) Změna čísla účtů zdravotních pojišťoven
Všechny zdravotní pojišťovny musí do 10. února 2017 zrušit své účty u komerčních bank a
vytvořit si nové účty u ČNB. Vyplývá to z novely zákona o rozpočtových pravidlech.
Nové účty, na které OSVČ, zaměstnavatelé a další plátci budou zasílat pojistné, jsou
zveřejněny na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven.
Nová čísla účtů VZP pro Liberecký kraj
Osoby samostatně výdělečně činné
Zaměstnavatelé

1112003411/0710
1111000411/0710

Nová čísla účtů ZP ministerstva vnitra
Osoby samostatně výdělečně činné
Zaměstnavatelé

2115106031/0710
2110102031/0710

Nové čísla účtů VoZP
Všichni plátci

2010201091/0710

5. Změny v zákoníku práce a personální oblasti
K 1. 7. 2017 se chystá poměrně velká novela zákoníku práce.

Zdroje:
- Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 586/2003 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě,
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši
příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších
předpisů
- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věci, ve znění
pozdějších předpisů
- Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
- Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
- http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-hazardnich-her/informacek-dani-z-hazardnich-her-7492
- http://www.danarionline.cz/dokument/nahled-dokumentu/doc-d55273v67472-dan-zhazardnich-her-nova-dan-v-ceskem-danovem-systemu/
- Webové stránky zdravotních pojišťoven
- https://openclipart.org
- Vlastní archiv

