Daňové novinky 2020
Vážení klienti,
rádi bychom Vás informovali o nejdůležitějších změnách v daňových předpisech v roce 2019/2020.
Do konce roku 2019 opětovně nedošlo ke schválení všech avizovaných novel daně z přidané hodnoty,
daně z příjmů a též i daňového řádu. Navrhované novely budou schváleny se zpožděním až průběhu
roku 2020.

___________________________________________________________________________
Sociální zabezpečení
Platby záloh důchodového pojištění OSVČ
Od 1. 1. 2020 došlo ke zvýšení minimálních povinných záloh podnikatelů na sociální pojištění
následovně:

Minimální záloha SP

2019
2 388 Kč

2020
2 544 Kč

Nová výše minimální zálohy na SP se platí až po podání přehledu o příjmech a výdajích
za rok 2019, tj. od dubna 2020 (případně od července 2020)

___________________________________________________________________________
Zdravotní pojištění
Platby záloh zdravotního pojištění OSVČ
Od 1. 1. 2020 došlo ke zvýšení minimálních povinných záloh podnikatelů i na zdravotní pojištění
následovně:

Minimální záloha ZP

2019
2 208 Kč

2020
2 352 Kč

Nová výše minimální zálohy na ZP se zvyšuje od 1. 1. 2020. Částku v nové výši je nutno odvést již
počínaje lednovou platbou pojistného.
__________________________________________________________________________________

Minimální mzda
Od 1. 1. 2020 došlo ke zvýšení minimální měsíční mzdy z 13 350 Kč na 14 600 Kč a základní
hodinové sazby ze 79,80 Kč na 87,30 Kč.
Současně se zvýšením minimální mzdy dojde od 1. 1.2020 také k růstu zaručené mzdy.
__________________________________________________________________________________

1. Plzeňská daňová a účetní spol. s r.o., Na Roudné 19, Plzeň, 301 00, DIČ: CZ26373076

Elektronická neschopenka
Elektronizace dočasných pracovních neschopností od 1. 1. 2020, která se týká pouze nemocenského.
Zaměstnavatel již nebude přijímat doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského od pojištěnce
v papírové podobně, ale elektronicky od příslušné OSSZ (PSSZ, MSSZ). Údaje o vzniku, trvání a
ukončení DPN si může načíst do svého mzdového softwaru případně informace získat z ePortálu
ČSSZ či ze své datové schránky. Na základě těchto údajů se vypočte náhrada mzdy při DPN, kterou
poskytuje zaměstnavatel. I nadále však bude povinností zaměstnance, aby o vzniku DPN svého
zaměstnavatele neprodleně informoval. Po 14 dnech trvání DPN bude zaměstnavatel zasílat ČSSZ,
stejně jako dosud, přílohu k žádosti o dávku (v elektronické podobě). Do této přílohy bude
zaměstnavatel nově uvádět informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda (bankovní spojení, adresa
– to se dosud uvádělo na IV. díl – žádosti o nemocenské) Stejným způsobem se totiž bude zaměstnanci
vyplácet i nemocenské. Při skončení DPN bude zaměstnavatel zasílat elektronicky hlášení s údaji
potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského (nástup do zaměstnání, doba odpracovaná při
DPN – dosud V. díl: Rozhodnutí o ukončení DPN).
Podrobněji můžete nalézt informace na portálu: Informace ČSSZ. Věnujte sami elektronických
neschopenkám velkou pozornost, zejména jakým způsobem můžete získat informace o elektronických
neschopenkách (přístupy, plné moci, zasílání informací apod.).

___________________________________________________________________________
Daň z přidané hodnoty
Od 1. 1. 2020 se přeřazuje do 10% sazby daně dodání tepla a chladu.
Od 1. 5. 2020 novelou EET a ZDPH č. 256/2019 Sb. se přeřazují celé řady zdanitelných plnění do 10
% sazby daně.
Přeřazení určitých služeb a zboží do druhé snížené sazby DPH je u:
 kadeřnické a holičské služby,
 drobné opravy jízdních kol,
 drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 drobné opravy obuvi a kožených výrobků,
 domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 služby čistění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 stravovací služby a podávání nápojů,
 odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi
(stočné) a
 úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné, resp. jeho část)
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DPH u nájmu nemovité věci pro bydlení – (tato informace již byla v novinkách k 1. 4. 2019)
Od roku 2021 se plátce nebude moci rozhodnout, že u nájmu níže uvedených nemovitých věcí jinému
plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatní daň:
 obytný prostor,
 stavby rodinného domu podle právních předpisů upravující katastr nemovitostí,
 jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru a
 stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li
pronajímaná tato část, tvořena obytným prostorem.

Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu – důkazy o dodání zboží do jiného
členského státu a tím prokázání osvobozeného plnění
Nový článek 45a Nařízení Rady č. 282/2011 je zapracován do zákona o dani z přidané hodnoty, ale
bez ohledu na to, že nedošlo k jeho schválení (sněmovní tisk 572), tak se musí již pravidla uplatnit od
1. 1. 2020 a to v návaznosti na výše uvedené Nařízení, které je platné pro celou EU.
Osvobodí se od daně zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno mimo jejich území, avšak uvnitř
Společenství, a to prodávajícím nebo pořizovatelem nebo na účet jednoho z nich, jehož odeslání či
přeprava jsou uskutečněny pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu nepovinnou k dani,
která jedná jako taková, v jiném členském státě než ve státě zahájení odeslání přepravy zboží. Podle
novelizovaného znění se osvobodí dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované
k dani v jiném členském státě, pro kterou je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě předmětem
daně, pokud budou splněny tyto podmínky:
-

osoba, které je zboží dodáváno, sdělí plátci své DIČ pro účely DPH,

-

zboží bude odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem,
pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem a

-

plátce uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.

Dodání zboží do jiného členského státu se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno
z členského státu mimo jeho území avšak uvnitř Společenství, v jednom z těchto případů:
a) prodávající uvede, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou,
a má buď alespoň dva důkazy uvedené v odst. 3 písm. a), které si neprotiřečí, a které jsou
vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli,
nebo jeden z důkazů uvedených v odst. 3 písm. a) a to v kombinaci s jedním z důkazů
prodávajícího a pořizovatele uvedených v odst. 3 písm. b) potvrzujících odeslání nebo
přepravu, který důkazu uvedenému v odst. 3 písm. a) neprotiřečí, za podmínky, že tyto důkazy
jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na
pořizovateli.
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b) prodávající má písemné potvrzení od pořizovatele, v němž je uvedeno, že zboží bylo odesláno
nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou, a další předepsané údaje, a alespoň dva
důkazy uvedené v odst. 3. písm. a), které si neprotiřečí, a které jsou vydány dvěma různými
stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli, nebo jeden z důkazu
uvedených v odst. 3 písm. a) v kombinaci s jedním z důkazů uvedených v odst. 3 písm. b)
potvrzujících odeslání nebo přepravu, který důkazu uvedenému v odst. 3 písm. a) neprotiřečí,
opět za podmínky, že tyto důkazy jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými
navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli.
Jako doklady o odeslání nebo přepravě zboží se přitom budou uznávat podle zmiňované odst. 3:
a) dokumenty týkající se odeslání nebo přepravy zboží, jako je podepsaný doklad nebo nákladní
list CMR, náložný list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží,
b) jiné dokumenty:
a. jako je pojistka vztahujíc se na odeslání nebo přepravu zboží nebo bankovní doklady
prokazující úhradu za odeslání nebo přepravu zboží,
b.

úřední dokumenty vydané orgánem veřejné moci, například notářem, potvrzující
ukončení přepravy zboží v členském státě určení,

c.

potvrzení skladovatele v členském státě určení o převzetí zboží potvrzující skladování
zboží v tomto členském státě.

Potvrzení od pořizovatele musí obsahovat, že:
-

zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou,

-

s uvedením členského státu určení zboží,

-

datum vystavení, jméno a adresu pořizovatele,

-

množství a druh zboží,

-

datum a místo ukončení přepravy zboží,

-

v případě dodání dopravního prostředku identifikační číslo tohoto dopravního prostředku,

-

totožnost fyzické osoby přijímající zboží za pořizovatele.

Pořizovatel poskytne prodávajícímu písemné potvrzení nejpozději desátý den měsíce následujícího po
dodání
K uvedenému článku prováděcího nařízení ke směrnici o DPH připravuje Evropská komise
vysvětlivky, ve kterých by mělo být stanoveno, že nebude-li mít plátce požadované důkazní
prostředky podle tohoto článku, bude moci obdobně jako dosud prokázat, že zboží bylo přepraveno do
jiného členského státu, jinými důkazními prostředky.
Neberte tato ustanovení na lehkou váhu, a pokud provádíte dodání či pořízení zboží v rámci EU,
zkontrolujte si své dokumenty a zejména komu/kým je dodáváno, kým je přepraveno, kdo je
přebírající apod. Jinak by mohlo dojít k tomu, že prodej zboží nebude osvobozen od daně z přidané
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hodnoty. Veškeré dokumenty musí být řádně potvrzeny a doplněny. Tato ustanovení se zpřísňují
zejména z důvodu různých podvodů s DPH v rámci celé EU.

Řetězové transakce
V novele zákona budou vloženy dále ustanovení místa plnění při dodání zboží v řetězci, a to prakticky
v případě, kdy přepravu bude zajišťovat tzv. prostředník. Pravidlo pro přiřazení přepravy bude pouze
jedinému z těchto plnění v řetězci, a tím pro jednoznačné určení toho, které dodání zboží je jako
dodání do jiného členského státu osvobozeno od daně. Ostatní dodání v řetězci by měla být
posuzována jako dodání zboží bez přepravy, která nemohou být osvobozena od daně jako
intrakomunitární dodání zboží. Je-li zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci
kterých je toto zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu od něj odlišného,
a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro kterou se dodání tohoto zboží
uskutečňuje, k odeslání nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání prostředníkovi nebo
prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli své DIČ, které mu bylo přiděleno
členských státem zahájení odeslání nebo přepravy zboží. Prostředníkem se přitom rozumí osoba
dodávající zboží s výjimkou prvního dodavatele v řetězci, která zároveň zajišťuje odeslání nebo
přepravu daného zboží, případně odeslání nebo přepravu zboží zajišťuje osoba zmocněná
prostředníkem.

Změny v úpravě odpočtu – rozšíření o významné opravy – (účinnost od 1. 4. 2019)
Dojde-li ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k dodání nemovité věci, na které byla dokončena významná
oprava, podléhá tato oprava úpravě odpočtu daně. Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 10 let a počíná
běžet kalendářním rokem, ve kterém byla oprava dokončena. Významnou opravou se rozumí oprava
vyšší než 200 000 Kč bez DPH. Limit se bude posuzovat vždy samostatně za každou dokončenou
akci. Je nutné upozornit, že toto ustanovení nelze obcházet například rozdělením faktury apod.

___________________________________________________________________________
Daň z příjmů
Opětovné vrácení limitu paušálních výdajů – (tato informace již byla v novinkách k 1. 4. 2019)
Z daňového balíčku účinného od 1. 4. 2019 došlo opět ke zvýšení maximálních částek výdajů, které
mohou uplatnit fyzické osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů:
 1 600 000Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a u příjmů
z živnostenského podnikání řemeslného,
 1 200 000Kč u příjmů ze živnostenského podnikání,
 600 000Kč u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku a
 800 000Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti
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Změny v daních z příjmů fyzických osob za rok 2020
-

Uplatnění daňové slevy za umístění dítěte v mateřské škole maximálně ve výši 14.600 Kč za
každé vyživované dítě,

-

Změna pro solidární zvýšení daně (sazba 7 %). Měsíční hranice činí 139.340 Kč, roční hranice
bude činit 1.672.080 Kč.

-

Úhrn příjmů z pravidelně vypláceného důchodu nebo penze osvobozený od daně z příjmů se
zvýší ze 480.600 za rok 2019 na 525.600,- Kč za rok 2020.

Výzkum a vývoj – (tato informace již byla v novinkách k 1. 4. 2019)
Nová úprava odpočtu na podporu výzkumu a vývoj u projektů, jejichž řešení bylo zahájeno ve
zdaňovacím období neskončeném k 31. 3. 2019 (v případě kalendářního roku 2019 se jedná projekty
zahájené v průběhu tohoto roku), lze zvolit postup nové nebo podle staré úpravy (viz. informace
Finanční správy ze dne 24. 6. 2019) – tj. odpočet nákladů vynaložených až od data podání oznámení
o záměru uplatnit odpočet + povinnost zpracování projektu výzkumu a vývoje zavedena k datu podání
řádného daňového přiznání za zdaňovací období, za které je odpočet poprvé uplatněn. Pokud se Vás to
týká, věnujte tomu větší pozornost!

Oznámení osvobozených příjmů nerezidentů – (tato informace již byla v novinkách k 1. 4. 2019)
Znovu připomínáme povinné oznámení příjmů plynoucích nerezidentům ČR ze zdrojů na území ČR,
z nichž je daň vybíraná srážkou. Klasicky se může jednat o dividendy, úroky z úvěrů, licenční
poplatky či jiné, které jsou vypláceny zahraničním korporacím. Tyto transakce, pokud nebudou
podléhat srážkové dani, budou muset být nově oznámeny na FÚ plátcem daně. Povinnost reportovat se
netýká daňově osvobozených transakcí v částce nepřevyšující Kč 100 000,- v kalendářním měsíci.
Platnost je od 1. 4. 2019.

Nová pravidla směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) – (tato
informace již byla v novinkách k 1. 4. 2019)

Právnické osoby budou nově podléhat pravidlům směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým
povinnostem (ATAD = Anti-Avoidance Tax Directive). V důsledku implementace evropské směrnice
ATAD nastane řada změn v zákoně o daních z příjmů a v daňovém řádu týkající se:
1)
2)
3)
4)
5)

odečitatelnosti výpůjčních nákladů,
zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC rules),
zdanění při přemístění majetku přes hranice,
hybridní nesoulady,
zneužití práva.
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Ad 1) Odečitatelnost výpůjčních nákladů
Jsou navrženy dva základní limity, přičemž první určuje, že do 80 mil. Kč čistých úrokových nákladů
lze odepisovat bez omezení. Druhým omezením je, že pokud jsou čisté úrokové náklady vyšší než je
úroveň 30% EBITDA (daňový zisk před započítáním úroků, zdanění a odpisů), pak už dodatečně
úroky nelze zahrnout do daňových nákladů.
Ad 2) Zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC rules)
Návrh novely dále obsahuje pravidla pro zdanění ovládaných zahraničních společností. Dle těchto
pravidel bude česká společnost povinna zahrnout do svého základu daně vybrané příjmy své
zahraniční ovládané společnosti. Tou je taková společnost, na jejímž kapitálu se ať už přímo či
nepřímo z více než 50% podílí česká společnosti.
Další podmínkou je, že taková zahraniční společnost nevykonává žádnou podstatnou ekonomickou
činnost a její daňová povinnost v zahraničí je nižší než jedna polovina daňové povinnost, jakou by tato
společnost měla v případě zdanění dle českého daňového práva.
Převodní ceny – nový pokyn GFŘ D-34
Jedná se o Sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými
podniky - převodní ceny, které nahrazuje dosavadní metodickou pomůcku pro aplikaci převod cen
v ČR.

___________________________________________________________________________
Elektronická evidence tržeb
-

od 1. 11. 2019 došlo k doplnění, že DIČ jako náležitost účtenky povinná, pokud není tvořeno
RČ
od 1. 2. 2020 úprava podání žádosti o zvláštní režim (novinka související s poslední vlnou
EET od 1. 5. 2020)
od 1. 5. 2020 zvláštní režimu + plošné rozšíření EET na všechny obory podnikání.

Nálezem Ústavního soudu byla zrušena povinnost evidovat tržby uskutečněné platební kartou.
Nadále se za „hotovostní“ tržbu považuje také tržba uskutečněná šekem či směnkou, stravenkou či
započtením kauce.
Evidence tržeb ve zvláštním režimu.
Jedná se o zavedení možnosti vést tzv. papírovou evidenci, a to s cílem eliminovat nepřiměřený dopad
a zátěž elektronické evidence tržeb na skupinu podnikatelů s ohledem na malý rozsah jejich
podnikatelské činnosti. Neznamená to tedy, že u těchto případů nebude evidence tržeb vedena vůbec,
jenom nebude vedena elektronicky jako v případě evidence tržeb v běžném nebo zjednodušeném
režimu. Týká se na povolení, jen pro poskytovatele zdravotních služeb hrazených z veřejného
zdravotního pojištění nebo pro fyzické osoby splňující tyto podmínky:
-

nejedná se o plátce DPH,
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-

-

poplatník neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další
zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně
zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem,
výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb (rozhodující jsou tedy jen „hotovostní“ tržby)
nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 tis. Kč a předpokládaná
výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600
tis. Kč.

V rámci tohoto zjednodušeného režimu však bude zachována povinnost
-

-

-

vystavit účtenku pro zákazníka a zachovat stejnopis,
podat informace o evidovaných tržbách správci daně, kdy poplatník namísto datové zprávy
s údaje o evidované tržbě podá za každé čtvrtletí správci daně oznámení o tržbách
evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20. dne po skončení daného kalendářního čtvrtletí
na stanoveném formuláři v papírové nebo elektronické podobně,
provést storno v případě, že se vrací evidovaná tržba, tj. účtenka bude záporná,
oznámit správci daně údaje o provozovnách,
umístit na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby informační oznámení,
poplatník podá žádost, o které rozhodne správce daně ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího
podání. V případě změn musí poplatník oznámit skutečnost správci daně do 15 dnů ode dne,
ve kterém tato skutečnost nastala.
další úprava související s evidováním tržeb ve zvláštním režimu je, že budou vydány bloky
účtenek, které správce daně předává poplatníkovi jedenkrát ročně v počtu podle povahy a
rozsahu jeho činnosti. V odůvodněných případech předá správce daně poplatníkovi další bloky
účtenek i před uplynutím jednoho roku. Bloky účtenek vydává ministerstvo financí a
zabezpečuje jejich distribuci jednotlivým správcům daně.

Poplatník tedy vydává „úřední“ účtenky a čtvrtletně souhrnné oznámení viz Výklad Finanční správy
ke zvláštnímu režimu ze dne 21. 10. 2019
Výjimky z EET
Výjimky jsou uvedeny v§ 12 a jsou rozděleny do 3 odstavců:
-

-

nadále nemají povinnost evidovat tržby např. příspěvkové organizace,
od 1. 5. 2020 dále přibyla tržba z podnikání v energetických odvětvích na základě licence
udělené podle energetického zákona z podnikání na základě povolení krajského úřadu podle
zákona o vodovodech a kanalizacích, a dále o řadu sociálních péče, sociálních služeb, sociální
prevence a sociální rehabilitace,
k výjimce souvisejí s pracovněprávním a obdobným vztahem, z drobné vedlejší podnikatelské
činnosti veřejně prospěšných poplatníků a z prodeje zboží či služeb prostřednictvím
prodejního automatu, přibydou výjimky o tržby z telekomunikačních služeb a služeb s nimi
souvisejících, tržby ze všech druhů hazardních her, tržby z obchodní letecké dopravy a služeb
poskytovaných v přímé souvislosti s ní, tržby nevidomých či hluchoslepých poplatníků a o
tržby z předvánočního prodeje sladkovodních ryb.

1. Plzeňská daňová a účetní spol. s r.o., Na Roudné 19, Plzeň, 301 00, DIČ: CZ26373076

___________________________________________________________________________
Daň z nabytí – platnost od 1. 11. 2019
Přibylo do zákona i osvobození první úplatná nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané
bytové jednotce v rodinném domě.

___________________________________________________________________________
Stravné 2020
Zahraniční stravné
Sazby zahraničního stravného pro rok 2020 byly vyhlášeny vyhláškou 310/2019 Sb.
Např. pro Německo, Rakousko, a Francii zůstává i pro rok 2020 stravné ve výši 45€, pro Polsko ve
výši 40€, pro Slovensko ve výši 35€. Ke změně sazby došlo v případě Itálie, kde se sazba 45€ platná
pro rok 2019 zvyšuje pro rok 2020 na 50€ dále viz tato vyhláška.

Náhrada jízdních výdajů
Sazba základní náhrady činí v roce 2020 pro osobní vozidla 4,20 Kč za 1 km jízdy.
Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu pohonných
hmot nebo použije pro určení výše náhrady průměrnou cenu pohonné hmoty za 1 l spotřebované
pohonné hmoty. Průměrná cena je stanovena pro rok 2020 vyhláškou 358/2019 Sb. takto:
a) 32,00 Kč u benzinu (95 oktanů),
b) 36,00 Kč u benzinu (98 oktanů),
c) 31,80 Kč u motorové nafty.

Sazby stravného 2020 – tuzemsko
a) 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
c) 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
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