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Důležité a podstatné změny daních a pojistném v roce 2011
Změny v zákonu o DPH
Již schváleno:
• Prodloužena platnost výjimky snížené sazby daně u staveb po 1. 1. 2011
Zatím v projednávání – lze očekávat pravděpodobně počátkem roku 2011 (březenduben)
• Nové formuláře pro daňové přiznání, v některých případech bude povinnost podávat
k přiznání elektronicky zvláštní evidenci
• Technické zhodnocení bude chápáno jako nový hmotný majetek
• Zaniká plný nárok na odpočet DPH u dlouhodobého majetku (včetně aut), nově lze
uplatnit nárok na odpočet v poměrné výši dle používání majetku pro účely související a
nesouvisející s podnikáním
• Oprava základu daně a daně jako samostatné plnění, nově se bude vystavovat opravný
daňový doklad, který nahradí původní daňový dobropis nebo vrubopis
• Nově možnost opravit výši daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenci
• Uplatnění nároku na odpočet DPH bude podmíněno splněním všech podmínek, jednou
z podmínek je obdržení daňového dokladu. Pokud bude daňový doklad vystaven až
v dalším měsíci po uskutečnění zdanitelného plnění, lze odpočet uplatnit až v přiznání za
toto další období (viz např. faktury za telefon – DUZP k poslednímu dni v měsíci a doklad
vystaven až 8.dne následujícího měsíce).
• Koeficient při krácení nároku na odpočet se mění na procenta.
• Při změně režimu (zrušení plátce) vznikne povinnost vyrovnání odpočtu u ostatního
obchodního majetku (drobný majetek, zásoby) ve stavu, pořízeného v období kratším
než 3 roky před změnou režimu.
• Lhůta pro osvobození u převodu pozemků, bytů a nebytových prostor se prodlužuje na
10 let.
• Nově se zavádí režim přenesení daňové povinnosti (např. emisní povolenky, dodání
PHM, odpady)
• Do systému Reverse charge v rámci EU spadnou i stavební práce
• Souhrnné hlášení lze podat výhradně elektronicky, pokud se podá bez elektronického
podpisu, podepsaný formulář musí být doručen FÚ nejpozději do data podání přiznání
(do 25.)
• Nově se zavádí režim Ručení za nezaplacenou daň: pokud plátce jako odběratel
uplatňující nárok na odpočet DPH věděl nebo by mohl vědět, že dodavatel DPH
neodvedl, ručí za tuto dodavatelem neodvedenou daň
• Institut Zajištění daně nově zavádí oprávnění plátce uhradit za dodavatele neodvedenou
daň – odběratel v případě viz předchozí bod dodavateli zaplatí pouze cenu bez daně a
DPH odvede na účet příslušného FÚ spolu s hlášením, pak lze uplatnit nárok na odpočet
• staré leasingové smlouvy se nemění, uplatnění nároku na odpočet u majetku pořízeného
do data účinnosti novely dle stávajícího zákona

Změny v zákonu o daních z příjmů
•
•
•
•

(již schváleno)

Paušální výdaj na dopravu zůstává v platnosti. Nelze kombinovat skutečné výdaje a
paušál v průběhu jednoho roku.
Nově mohou zaměstnavatelé přispívat svým zaměstnancům vedle penzijního připojištění
a životního pojištění na penzijní pojištění (max. 24000/rok celkem)
Právnické osoby mohou poskytnout dary ve výši 5% nejen pro VŠ, ale i SŠ a VOŠ. Platí
už pro rok 2010.
Ruší se úroky z prodlení při dodatečném přejití na výdajový paušál.
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Výdajové paušály v %
Zemědělci a řemeslná živnost
Ostatní živnost
Podnikání podle zvl. zákona
Příjem z pronájmu
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Základní sleva na poplatníka se snižuje o 1200 Kč/rok - na 1970 Kč měsíčně.
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy osobním vozidlem se snižuje na 3,70 Kč.
Zůstávají mimořádné odpisy pro nový hmotný majetek pořízený do 30. června 2010.
Zavádí se nová pravidla pro odepisování FVE na 240 měsíců.
Pojišťovny jsou povinny hlásit FÚ výplatu pojistného plnění fyzickým osobám přesahující
25000 Kč.
Od roku 2011 u fyzických osob se budou opět příjmy z pronájmu majetku zařazeného
do obchodního majetku danit dle § 7 jako příjmy z podnikání (tzn. že budou
vstupovat i do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojistné)

Sociální a zdravotní pojištění
•
•

•
•
•
•

Průměrná mzda pro účely pojištění od 1. 1. 2011 se stanoví na 24740 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ a pojistné činí:
o u OSVČ hlavní důchodové VZ 6185 Kč a pojistné 1806 Kč
o u OSVČ hlavní nemocenské (dobrovolné) VZ 6185 Kč a pojistné 87 Kč
o u OSVČ vedlejší důchodové VZ 2474 Kč a pojistné 723 Kč
o u OSVČ vedlejší nemocenské (dobrovolné) VZ 2474 Kč a pojistné 35 Kč
o u OSVČ zdravotní VZ 12370 Kč a pojistné 1670 Kč
Povinnost platit zálohy OSVČ vedlejší na DP u příjmů nad 56900 Kč/rok
Maximální vyměřovací základ pro pojistné v roce 2011 činí 1781280 Kč
U zaměstnavatelů se snižuje sazba nemocenského pojištění z 2,3 na 1,4%
Dále se mění redukční hranice pro výpočet nemocenské.

Úřad práce
Zaniká možnost přivýdělku při evidenci na ÚP po 1. 1. 2011

Správa daní
•
•
•
•
•
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•
•

Dnem 31. 12. 2010 končí platnost Zákona o správě daní a poplatků. Od 1. 1. 2011 je
nahrazen Daňovým řádem.
Zavádí se právo být přítomen projednávání, zaniká možnost správce daně provést místní
šetření v prostorách bez účasti kontrolované osoby nebo daňového poradce, zaniká
povinnost vydat listiny v držení
Zmocnění pro daňového poradce je platné pouze, je-li poradcem podepsáno
Zaniká možnost podat individuální žádost o prominutí daně nebo příslušenství
Podání odvolání proti platebnímu výměru nemá odkladný účinek.
Nově běží 3-letá lhůta pro kontrolu či vyměření daně až od termínu podání přiznání.
Podání dodatečného přiznání tuto lhůtu prodlužuje.
Pojem daňové přiznání se nahrazuje pojmem tvrzení
Zaniká možnost dodatečně snížit daň vlastním podáním dodatečného přiznání!
Oznamovací povinnost se ruší.
Pokladny všech FÚ budou v období od 16.12.2010 do 9.1.2011 ZAVŘENÉ (nelze
platit daně v hotovosti)
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•

Od 1.1.2011 končí „daňová složenka“, za platbu daně na poště na složenku typu A se
bude platit.

