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Zjednodušený formulář daňového
přiznání pro fyzické osoby
s příjmy ze závislé činnosti
Finanční správa vytvořila nový,
zjednodušený tiskopis daňového přiznání,
který má pouze dvě strany. Tiskopis je
určen pro poplatníky, kteří mají pouze
příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona
o daních z příjmů ze zdrojů v ČR, a to pro
daňové rezidenty i nerezidenty. Ti
poplatníci, kteří mají příjmy ze samostatné
činnosti, nájmu, kapitálové příjmy nebo
ostatní příjmy a dále příjmy ze zdrojů
v zahraničí, nebo podávají dodatečné
daňové přiznání, musí využít standardní
čtyřstránkový tiskopis.
Poprvé se zjednodušený formulář
daňového přiznání bude podávat za rok
2016. Těm fyzickým osobám, kterým
plynuly v průběhu kalendářního roku
příjmy ze závislé činnosti buď jen od
jednoho, nebo od více plátců postupně,
zůstává zachována možnost požádat o
provedení ročního zúčtování záloh a
daňového zvýhodnění posledního plátce
záloh na daň ze závislé činnosti
(zaměstnavatele).

Zamítnutí návrhu na zrušení tzv.
karenční doby
Návrh zákona, kterým by došlo ke zrušení
tzv. karenční doby, byl zamítnut
Poslaneckou sněmovnou dne 7. září 2016.
Karenční dobou je doba prvních tří dnů
pracovní neschopnosti zaměstnance, kdy
zaměstnanec nemá nárok na náhradu mzdy
ani na nemocenské. Podle tohoto návrhu by
musel zaměstnavatel hradit zaměstnancům
náhradu mzdy již od prvního dne pracovní
neschopnosti. Podle současné úpravy se
nároková náhrada mzdy vyplácí až od
čtvrtého dne nemoci.
Důvodem zamítnutí návrhu zákona byl
především očekávaný nárůst krátkodobé
pracovní neschopnosti zaměstnanců a s tím
spojené zvýšení nákladů zaměstnavatelů.

Návrh novely zákona o pojistném
na sociální zabezpečení
Vláda předložila dne 3. října 2016
Poslanecké sněmovně návrh novely zákona

o pojistném na sociální zabezpečení. Novela
se týká především osob s příjmy ze
samostatné činnosti a jejím účelem je
zjednodušení placení pojistného na
nemocenské a důchodové pojištění. Návrh
zákona např. umožňuje, aby osobám
samostatně činným (OSVČ), které nezaplatí
pojistné na nemocenské pojištění ve lhůtě
splatnosti, nezaniklo nemocenské pojištění
a měly nárok na dávky. Zároveň bude
možné doplatit zálohu na pojistné na
důchodové pojištění po termínu lhůty
splatnosti bez sankce.
Dalším návrhem novely je umožnit na
základě žádosti prominutí placení záloh na
důchodové pojištění OSVČ, která vykonává
vedlejší samostatnou činnost. Naopak
OSVČ vykonávajících hlavní samostatnou
činnost již nebude mít možnost požádat o
snížení záloh.
Zákon by měl nabýt účinnosti k 1. lednu
2018, některé změny v nemocenském
pojištění zaměstnanců by však mohly začít
platit už během příštího roku.

Stanovení výše záloh na sociální a
zdravotní pojištění od roku 2017
Dne 7. října 2016 bylo ve Sbírce zákonů
publikováno Nařízení vlády o výši
všeobecného vyměřovacího základu za rok
2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu
všeobecného vyměřovacího základu za rok
2015, redukčních hranic pro stanovení
výpočtového základu pro rok 2017 a
základní výměry důchodu stanovené pro
rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017
(č. 325/2016 Sb.).
Výše všeobecného vyměřovacího základu
pro rok 2015 činí 27 156 Kč. Po přepočtení
koeficientem činí pro rok 2017 průměrná
mzda 28 232 Kč, což je o 1 226 Kč více, než
v roce 2016. Výše průměrné mzdy je
rozhodná pro určení maximálního
vyměřovacího základu pro pojistné na
důchodové a nemocenské pojištění OSVČ i
zaměstnanců, který je stanoven jako
48násobek průměrné mzdy a činí 1 355 136
Kč pro rok 2017.
Z výše průměrné mzdy se dále stanoví
minimální roční vyměřovací základ pro
pojistné na důchodové a nemocenské
pojištění OSVČ, který pro v roce 2017 činí
84 696 Kč pro hlavní činnost, resp. 33 888 Kč
pro vedlejší činnost. Minimální měsíční
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zálohy na důchodové pojištění pro osoby
samostatně výdělečně činné, které
vykonávají samostatnou činnost jako hlavní
činnost, budou od roku 2017 činit 2 061 Kč,
a pro vedlejší činnost 825 Kč.
Pro pojistné na zdravotní pojištění není ani
pro rok 2017 stanoven žádný maximální
vyměřovací základ. Je stanoven pouze
minimální vyměřovací základ, který se
stanoví jinak pro zaměstnance a osoby bez
zdanitelných příjmů a jinak pro OSVČ.
Minimální roční vyměřovací základ pro
pojistné OSVČ na zdravotní pojištění činí
169 392 Kč a od ledna 2017 se proto zvýší
minimální měsíční zálohy na 1 906 Kč. U
pojistného zaměstnanců je minimálním
vyměřovacím základem minimální mzda,
která od ledna 2017 činí 11 000 Kč. Od ledna
2017 se výše minimálního měsíčního
pojistného připadající na zaměstnance zvýší
na 495 Kč a u zaměstnavatele na 990 Kč.
Osoby bez zdanitelných příjmů budou od
ledna 2017 platit měsíční pojistné ve výši
1 485 Kč

První návrh řešení připravovaného
nového zákona o daních z příjmů
Ministerstvo financí zveřejnilo první
pracovní návrh nového zákona o daních
z příjmů, který projde ještě rozsáhlými
změnami. Cílem je právní úprava, která
bude přehledná, jednoznačná, relativně
stabilní a terminologicky jednoduchá. Nový
zákon by měl být stručný a každá nová
vláda jej bude pouze v detailu uzpůsobovat
svým preferencím. Základním principem
nové právní úpravy je „zdanit příjem jen
jednou a uplatnit odpočet každého výdaje
jen jednou“.
Vizí Ministerstva financí je, kromě nového
zákona o daních z příjmů, realizace
integrovaného systému správy, tzv. daňové
samoobsluhy, zajištění placení daně
z příjmů, pojistného na sociální zabezpečení
a pojistného na zdravotní pojištění jednou
platbou na jeden účet, individualizace
paušální daně či samovyměření.
Předpokládané účinnosti těchto projektů
jsou stanoveny na rok 2020 s výjimkou
placení odvodových povinností jednou
platbou, když možnost sjednocení
s ostatními povinnými odvody je prozatím
nízká.

Možnost vyzkoušet si EET ve
zkušebním provozu
S blížícím se začátkem startu elektronické
evidence tržeb si lze od 1. listopadu 2016
vyzkoušet pilotní provoz evidence tržeb
(EET). Podnikatelé, si mohou vyzkoušet,
zda je jejich provozovna připravena na
bezproblémový náběh evidence, která se
začne povinně platit 1. prosince 2016 pro
ubytovací a stravovací zařízení.
Pro zapojení nejen do zkušebního provozu,
ale hlavně pro celou realizaci evidence
tržeb, je nutné, aby si podnikatelé požádali
o autentizační údaje (certifikát) svého
místně příslušného správce daně. Certifikát
k evidenci tržeb lze získat buď elektronicky
prostřednictvím datové schránky, nebo
osobně na územním pracovišti finančního
úřadu. Finanční správa očekává velký
nápor žadatelů v průběhu listopadu, proto
doporučujeme o autentizační údaje požádat
co nejdříve.

V tomto přehledu jsou uvedeny pouze
základní informace, které v žádném
případě nemohou nahradit plné znění
příslušných právních předpisů. Informace
uvedené v těchto Daňových novinkách
nejsou právní radou nebo stanoviskem.
Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík
nenese zodpovědnost za jakékoli aktivity či
jednání vzniklé v důsledku informací
v tomto vydání obsažených.
V případě potřeby podrobnějších informací
a při řešení konkrétních problémů se
laskavě obraťte na kteréhokoliv daňového
poradce v advokátní kanceláři Kocián Šolc
Balaštík. Velmi rádi Vám poskytneme
podrobnější informace k výše uvedené
problematice.
Daňové novinky Vám zasíláme jako
obchodnímu partnerovi advokátní
kanceláře Kocián Šolc Balaštík. Pokud si
nepřejete, aby Vám byly nadále
doručovány, můžete se odhlásit zde:
http://www.ksb.cz/newsletter/unsubscribe/tn.

Kontakty na daňový tým KŠB:
tel. č.:

224 103 316
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Pavla Blažková

pblazkova@ksb.cz
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econevova@ksb.cz
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