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INFORMACE K NOVELE ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ
(výňatek)
1. dubna 2019
Dnem 1. 4. 2019 nabývá účinnosti zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který novelizuje mimo jiné i ustanovení
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o daních z příjmů nebo ZDP“), níže následuje výčet nejdůležitějších změn.

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Změna limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění
daní vybíranou srážkou
Od 1. 5. 2019 dochází v ustanovení § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů ke změně
limitu rozhodného pro určení samostatného základu daně pro zdanění daní vybíranou srážkou stanoveného v § 6 odst. 4 písm. b). V případě, že poplatník neučinil
u plátce prohlášení k dani, jsou příjmy ze závislé činnosti zúčtované nebo vyplacené
plátcem po zvýšení podle odst. 12 samostatným základem daně pro zdanění daní
vybíranou srážkou, jedná-li se o příjmy nepřesahující v úhrnné výši u téhož plátce
daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Zdanění srážkovou daní se tak již nebude odvíjet od pevné hranice
dané částkou 2 500 Kč jako dosud, ale je nově omezeno částkou rozhodnou pro účast
zaměstnance na nemocenském pojištění, která činí v současné době 3 000 Kč. V případě příjmů plynoucích na základě dohody o provedení práce zůstává zachován limit
pro zdanění těchto příjmů daní vybíranou srážkou ve výši 10 000 Kč od téhož plátce
za kalendářní měsíc.

Změna u výdajových paušálů
(Netýká se zaměstnanců, týká se OSVČ a dalších samostatných činností – uvádíme pro
úplnost.)

V ustanovení § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů dochází ke změně u výdajových
paušálů. Novela zvyšuje limit výdajových paušálů pro živnostníky, a to na dvojnásobek současného stavu. Zatímco v současnosti je maximální limit výdajů, které si podnikatel může uplatnit paušálem, vypočítáván z částky 1 mil. Kč, nově se bude jednat
o 2 mil. Kč. Maximální limity výdajových paušálů se tak zdvojnásobí. Velikost uplatnitelných paušálů v procentuálním vyjádření v rozmezí 40 % – 80 % dle jednotlivých

profesí zůstává nezměněná. Navýšení limitu na 2 mil. Kč bude poprvé použitelné
za rok 2019, tj. v daňovém přiznání podaném v roce 2020.

SPOLEČNÉ USTANOVENÍ PRO DANĚ Z PŘÍJMŮ
Oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům do zahraničí (týká se
i některých příjmů ze závislé činnosti – netýká se obdobně jako dosud příjmů podléhajících
srážkové dani z příjmů do 10 000 Kč a do 3 000 Kč za měsíc uvedených v § 6 odst. 4 ZDP).

Novelou zákona o daních z příjmů dochází od 1. 4. 2019 ke změně v § 38d odst. 3
týkající se oznamovací povinnosti o příjmech vyplácených do zahraničí, z nichž je
daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Nově byl vložen do zákona § 38da,
který oznamovací povinnost kromě příjmů, které podléhají srážkové dani, rozšiřuje
i na příjmy od daně osvobozené nebo o nichž mezinárodní smlouva stanoví, že nepodléhají zdanění v České republice.
V souvislosti s novým § 38da bude provedena úprava tiskopisu pro podání oznámení včetně jeho elektronické verze (EPO). V případech uvedených v § 38da odst. 4,
je stanovena povinnost učinit podání pouze elektronicky.
Nový formulář se poprvé použije ve vztahu k příslušným příjmům vypláceným 1. 4. 2019 a později, tj. do konce května t.r. Pro příjmy vyplácené do 31. 3. 2019
se použije stávající formulář „Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou“
č. 25 5478 MFin 5478 – vzor č. 14.
(Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-o-dani-z-prijmu-9674)
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