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Daňové novinky 2022
podle právního stavu k 1. 1. 2022

Vážení nadšenci do daní,
představujeme vám e-book na daňové novinky 2022. Autorem tohoto e-booku je Stanislav
Suchan, daňový poradce č. 5797.
Stanislav Suchan je zakladatelem úspěšného vzdělávacího portálu „Doučování se Standou“,
který je určený pro studenty vysokých škol s ekonomickým zaměřením. Po úspěšném zdolání
zkoušek na daňového poradce (samozřejmě na první pokus a s červeným diplomem) založil
společnost na daňové poradenství a vedení účetnictví Arstas, s.r.o. V první polovině roku 2021
se stal autorem portálu Otázky a odpovědi, kde dennodenně odpovídá na náročné daňové
otázky. Stanislav Suchan píše odborné články pro Wolters Kluwer, Anag, Solitea, Pohoda,
Verlag Dashöfer a mnoho další.
Stanislav v roce 2021 zakládá vzdělávací portál SM tax.cz, který je určený pro širokou
veřejnost. Portál je zaměřený na videokurzy, přednášky, školení, webináře, články a sekci
otázky a odpovědi, zkrátka vše potřebné pro lidi, kteří se zajímají o daně. V lednu 2022 vyšly
dvě publikace, které Stanislav napsal. Jedná se o „Daňový profík – sbírka příkladů k silniční dani
2022“ odkaz: https://smtax.cz/webinar/danovy-profik/ a „Daňový profík – sbírka příkladů
k spotřební dani“ odkaz: https://smtax.cz/webinar/danovy-profik-sbirka-prikladu-kespotrebni-dani/. Tyto e-publikace jsou dostupné na stránkách smtax.cz. V únoru se plánuje
další publikace na téma „Daň z nemovitých věcí“. Knihy jsou určené hlavně jako příprava na
zkoušky na daňového poradce. Obsahují veškerou problematiku včetně novinek.
Stanislav poskytuje i daňové poradenství a zpracovává také daňová přiznání FO, PO a přehledy
OSVČ. Více informací lze nalézt na stránce arstas.cz.
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Zvýšení průměrné mzdy
Od 1. ledna 2022 dochází na základě nařízení vlády č. 356/2021 Sb. ke zvýšení průměrné mzdy
na částku 38 911 Kč. Se zvýšením průměrné mzdy dochází také ke zvýšení minimálního
vyměřovacího základu pro stanovení odvodů na veřejné zdravotní pojištění OSVČ, kde se
zvyšuje minimální měsíční záloha na částku 2 627 Kč. U odvodů na pojistné na sociální
zabezpečení je minimální měsíční vyměřovací základ určen jako 25 % průměrné mzdy u hlavní
činnosti, resp. jako 10 % průměrné mzdy u vedlejší činnosti – to představuje u hlavní činnosti
měsíční zálohu 2 841 Kč a u vedlejší činnosti měsíční zálohu 1 137 Kč.
OSVČ v paušálním režimu zaplatí v roce 2022 měsíční zálohu ve výši 5 994 Kč.
Průměrná mzda je významná také pro vyčíslení maximálního vyměřovacího základu u
pojistného na sociální zabezpečení jak u zaměstnance, tak u OSVČ. Tato roční hranice je
stanovena jako 48násobek průměrné mzdy, což činí pro rok 2022 částku 1 867 728 Kč.
Z hlediska daně z příjmů je průměrná mzda klíčová pro uplatnění progresivní sazby daně z
příjmů fyzických osob ve výši 23 %, a to z části daňového základu přesahující za zdaňovací
období 48násobek průměrné mzdy, tj. částku 1 867 728 Kč. V případě zúčtování měsíční mzdy
se jedná o 4násobek průměrné mzdy, tedy částku 155 644 Kč.
Příklad pro výpočet progresivní sazby daně v roce 2022:
Mějme celkový základ daně po snížení 2 479 951 Kč. Stanovte výši daně.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Základ daně pro 15 % = 48*38 911 = 1 867 728 Kč (vychází z průměrné mzdy)
Daň ze základu daně pro 15 % = 1 867 728*0,15 = 280 159,2
zaokrouhlený základ daně na 100 Kč dolů = 2 479 900
základ daně pro 23 % = 2 479 900 – 48*38 911 = 612 172
daň ze základu daně pro 23 % = 612 172*0,23 = 140 799,56
celková daň = 280 159,2 + 140 799,56 = 420 958,76
zaokrouhlíme na celé koruny nahoru = 420 959

Pojistné OSVČ 2022 bylo již popsáno v e-booku „Pojistné OSVČ 2022“.
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Zvýšení minimální mzdy
Zveřejněním ve Sbírce zákonů byla potvrzena nová výše minimální mzdy od 1. 1. 2022, a to v
částce 16.200 Kč. Současně se zvyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny
prací.
Výše minimální mzdy ovlivňuje celou řadu dalších veličin, a to zejména:
-

-

-

hranici příjmů pro nárok na zálohu na daňový bonus – minimální měsíční příjem pro
přiznání nároku je ve výši poloviny minimální mzdy, tj. pro rok 2022 ve výši 8 100 Kč
měsíčně, ročně 97 200 Kč,
slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení za rok 2022 – slevu lze uplatnit
maximálně ve výši minimální mzdy, tj. v částce 16 200 Kč,
hranici pro osvobození pravidelně vyplácených důchodů (např. starobních) –
osvobozen je roční příjem do výše 36násobku minimální mzdy, pro rok 2022 to tedy
znamená navýšení na 583 200 Kč za kalendářní rok,
veřejné zdravotní pojištění placené OBZP činí 2 187 Kč. Pojistné je splatné od 1. dne
kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího.

Paušální režim pro fyzické osoby v roce 2022
Fyzické osoby, které mají zájem vstoupit do paušálního režimu v roce 2022, musejí podat
oznámení o vstupu do desátého dne rozhodného zdaňovacího období. Pro rok 2022 musejí
tedy poplatníci podat oznámení do pondělí 10. 1. 2022, přičemž subjekt se stává poplatníkem
v paušálním režimu k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1.1.2022.
Výše zálohy poplatníka v paušálním režimu činí v roce 2022 měsíčně částku 5 994 Kč.
Připomínáme, že záloha za leden 2022 je splatná do 20. ledna 2022, a to jak pro poplatníky,
kteří vstoupili nově do paušální ho režimu, tak i pro ty, kteří v něm pokračují.
Pokud již poplatník do režimu paušální daně vstoupil v roce 2021 a chtěl by v tomto režimu
pokračovat, nemusí podniknout žádné kroky, automaticky v režimu paušální daně pokračuje i
v roce 2022. To ovšem platí za předpokladu, že nebyly porušeny žádné podmínky paušálního
režimu. Pokud již však poplatník nemá v roce 2022 o paušální režim zájem, musí podat
oznámení o dobrovolném vystoupení, a to rovněž do 10. ledna 2022.
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Daňové zvýhodnění na děti
Zvýhodnění na první dítě se nemění, zůstává tedy částka 15 204 Kč, na druhé dítě se částka
zvyšuje z 19 404 Kč na 22 320 Kč (měsíčně z 1 617 Kč na 1 860 Kč), na třetí a každé další dítě
se částka zvyšuje z 24 204 Kč na 27 840 Kč (měsíčně z 2 017 Kč na 2 320 Kč). Vyšší částky se
použijí zpětně od 1. ledna 2021, ale až při ročním zúčtováním daně nebo při podání daňového
přiznání za rok 2021.
Je třeba upozornit, že při měsíčním zúčtování mzdy se vyšší částky daňového zvýhodnění
použijí až od ledna 2022.
Ve spojitosti s daňovým zvýhodněním se ruší maximální měsíční částka daňového bonusu ve
výši 5 025 Kč s tím, že i tato změna se budou uplatňovat až v roce 2022 (od 1.1.2022). Roční
limit daňového bonusu ve výši 60 300 Kč byl již zrušen s daňovým balíčkem, který nabyl
účinnosti k 1. lednu 2021. Minimální výše pro vyplacení daňového bonusu zůstávají bez
změny.
Období
Za rok
Za měsíc

Minimálně
100 Kč
50 Kč

Maximálně
zrušen od roku 2021
zrušen od 1. ledna 2022

Slevy
Pro rok 2022 platí nová výše slevy na poplatníka, která činí 30 840 Kč. Pokud se podepíše
zaměstnavatelem Prohlášení poplatníka, může se od daně odečíst měsíční částka ve výši 2 570
Kč. V rámci podávání daňového přiznání za rok 2022 se částka 30 840 Kč nekrátí. Může být
využita v plné výši.
Dále nás čeká nová sleva na dani z příjmů zastavených exekucí. U dlouhotrvajících
neúspěšných exekucí pohledávek do 1.500 Kč nově podle novely exekučního řádu (zákon č.
286/2021 Sb.) budou věřitelé vyzýváni ke složení zálohy na náklady exekuce. Pokud záloha
nebude složena, pak exekutor takovou exekuci zastaví.
U takto zastavených exekucí náleží věřiteli náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky, resp.
jistiny, tj. částky bez příslušenství (úroků) a náhrady nákladů. Tato náhrada bude poskytnuta
formou slevy na dani z příjmů.
Od roku 2023 budou obdobně zastavovány i neúspěšné exekuce s původním dluhem nad
1.500 Kč.
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Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
Plátci, kteří vyplatili v roce 2021 osvobozené příjmy nebo v souladu s mezinárodní smlouvou
nezdaněné příjmy do zahraničí, by neměli zapomenout na povinnost oznámit tyto příjmy do
konce ledna 2022. Povinnost oznámení se totiž vztahuje nejen na příjmy, z nichž byla reálně
sražena daň, ale i na příjmy, které jsou od daně osvobozeny (např. za splnění zákonných
podmínek podíly na zisku) nebo které nejsou v souladu s mezinárodní smlouvou v ČR vůbec
zdaněny (např. úroky z přijatých úvěrů a zápůjček).
Pokud však hodnota vyplaceného druhu osvobozeného nebo nezdaněného příjmu v roce 2021
(např. úroků, podílů na zisku nebo licenčních poplatků zvlášť) za kalendářní měsíc nepřesáhne
výši 300 000 Kč, nemusí se tyto příjmy vůbec oznamovat.

Tuzemské stravné
Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb)
poskytne zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky)
stravné ve výši:
-

99 až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud to bylo v r. 2021 91 až 108 Kč),
151 až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud
to bylo 138 až 167 Kč),
237 až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 217 až 259 Kč).

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (tj.
zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské sféry) zaměstnanci stravné nejméně
ve výši:
-

99 Kč, (to je o 8 Kč více než dosud – v roce 2021, protože stravné činilo 91 Kč), trvá-li
pracovní cesta 5 až 12 hodin,
151 Kč (čili o 13 Kč více než dosud, kdy to bylo 138 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než
12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
237 Kč (takže o 20 Kč více než v roce 2021, kdy to bylo 217 Kč), trvá-li pracovní cesta
déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel si může do daňově uznatelných nákladů uplatnit částku do výše 70 % horní
hranice stravného v intervalu 5-12 hodin, maximálně však 55 % hodnoty stravného. Horní výše
stravného činí 118 Kč, 70 % činí 82,60 Kč. Hodnota daňově optimální stravenky činí:
82,6/55*100 = 150 Kč (zaokrouhleno). Peněžní stravovací paušál činí pro rok 2022 82,60 Kč.
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Cestovní náhrady spjaté s automobilem
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 511/2021 Sb. určující výši tuzemského
stravného rovněž pro účely cestovních náhrad, které se vyplácí zaměstnancům, stanoví sazbu
základní náhrady za 1 km jízdy, která činí nejméně
- 1,30 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek (což je o 10 haléřů více než v r. 2021, protože
sazba byla 1,20 Kč),
- 4,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel (což je o 30 haléřů více než v r. 2021,
protože sazba byla 4,40 Kč).
Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy
zvýší nejméně o 15 %.
Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší nejméně ve výši
2násobku sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla, tedy ve výši 9,40 Kč za 1 km
jízdy. Tyto náhrady jsou příspěvkem na amortizaci.
Pokud zaměstnanec dostává paušální náhradu, pro rok 2022 platí následující částky u PHM:
-

37,10 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95 (v roce 2021 to původně bylo 27,80 Kč,
od října 33,80 Kč),
40,50 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98 (v předchozím roce 31,50 Kč),
36,10 Kč u motorové nafty (v předchozím roce 27,20 Kč),
4,10 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny (v předchozím roce 5 Kč) – ministerstvo
práce odkazuje na dočasné odpuštění DPH v listopadu a prosinci 2021, přestože
samotná cena elektřiny stoupla.

Důsledky zvýšení repo sazby ČNB
Výše repo sazby má přímý vliv na stanovení výše všech typů úroků podle daňového řádu, např.
úroku z prodlení, který odpovídá ročně repo sazbě stanovené ČNB pro první den kalendářního
pololetí, v němž prodlení trvá, zvýšené o 8procentních bodů.
Změny ve výpočtu úroku z prodlení se zohlední vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí.
K 1.1.2022 činí repo sazba 3,75 %, která se použije pro úroky započaté v první polovině roku
2022. Úrok z prodlení bude tedy činit = 3,75 + 8 = 11,75 %.
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Kompenzační bonus
Ke konci roku 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen nový zákon o kompenzačním bonusu. Žádost
o kompenzační bonus je nyní možné podat za 2 bonusová období:
-

první bonusové období - 22. 11. 2021 - 31. 12. 2021 (lhůta pro podání žádosti je do 1.
3. 2022),
druhé bonusové období - 1. 1. 2022 - 31. 1. 2022 (lhůta pro podání žádosti je do 1. 4.
2022).

Stejně jako v předchozích případech mohou o kompenzační bonus žádat za splnění zákonných
podmínek OSVČ, společníci „malých“ s.r.o. nebo osoby vykonávající práci na základě dohody
o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ). Výše kompenzačního bonusu může činit až
1 000 Kč, případně 500 Kč za kalendářní den, a to v závislosti na splnění konkrétních podmínek.

Otcovská
Novelou zákona o nemocenském pojištění s účinností od 1. ledna 2022 dochází k prodloužení
doby čerpání dávky otcovské poporodní péče. Otcovská náleží rodiči dítěte, který je zapsán v
rodném listu dítěte a zároveň byl účasten po určitou dobu nemocenského pojištění. V roce
2021 a v předchozích letech bylo možné otcovskou čerpat kdykoliv v prvních šesti týdnech (v
tzv. šestinedělí) po narození dítěte v délce jednoho kalendářního týdne. Od 1.1.2022 se však
tato doba prodlužuje na dva týdny.
Dále dochází k prodloužení lhůty pro čerpání otcovské o kalendářní dny, po které bylo dítě v
prvních šesti týdnech hospitalizováno. To prakticky znamená, že bude možné otcovskou
čerpat případně i po uplynutí prvních šesti týdnů.

Ošetřovné
Od 1. ledna 2022 se již nevyžaduje pro poskytnutí ošetřovného podmínka soužití ve společné
domácnosti u některých blízkých příbuzných. Jedná se zejména o otce, matku, babičku, dědu,
syna, dceru, vnuka, vnučku a dále sourozenců, manželů a jejich rodičů.
U dlouhodobého ošetřovného dochází ke zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako
podmínky nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny. Ruší se podmínka hospitalizace
pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osobu v nevyléčitelném stavu.
Nově se zavádí možnost požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče po
ukončení hospitalizace do osmi dnů od jejího ukončení.
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Datové schránky
Od 1.1.2022 dochází ke změnám v rámci novelizace zákona o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů. Dle současných pravidel je možné zpřístupnit doručování
soukromých zpráv v datových schránkách mezi podnikateli pouze na jejich žádost. Taková to
zpráva je doručeno pouze za předpokladu, že se adresát do své datové schránky přihlásí.
Nejpozději od 1.3.2022 umožní systém datových schránek zasílání a doručování dokumentů
mezi podnikateli bez jakýchkoli překážek. Nebude již třeba se přihlašovat do datové schránky.
Dokument se nově bude považovat za doručený desátým dnem od jeho dodání do datové
schránky.

Intrastat
Nová nařízení týkající se statistického vykazování v oblasti zahraničního obchodu mezi zeměmi
EU nabývají účinnosti dne 1. 1. 2022 a v souvislosti s nimi dochází k některým významným
změnám.
Jednou z hlavních změn je zavedení možnosti zjednodušeného vykazování pro zpravodajské
jednotky, které mohou za určitých podmínek odeslat pouze jedno hlášení ročně bez uvedení
podrobných údajů. Zjednodušené hlášení mohou podat pouze ty zpravodajské jednotky,
jejichž objem obchodu s jinými členskými státy EU se pohybuje mezi 12 až 20 milióny Kč (jak
ve směru dovozu, tak ve směru vývozu, každý se posuzuje samostatně) a zároveň
neobchodovaly ve stanovené době se zemědělskými a energetickými komoditami uvedenými
v příslušném Sdělení Českého statistického úřadu.
Současně dochází k rozšíření počtu vykazovaných údajů, změnám kódů transakcí, způsobu
vykazování tzv. stoprocentních dobropisů a některým terminologickým změnám. Podrobné
informace jsou dostupné na stránkách ČSÚ a Celní správy ČR.

Whistleblowing
Whistleblowing aneb nová právní úprava ochrany oznamovatelů. Jedná se o směrnici č.
2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Směrnice
určila členským státům lhůtu pro implementaci do 17.12.2021. Jedná se o přímý účinek
směrnice, kdy platí, že ačkoli zákon nebude přijat, lze se odkazovat na směrnici.
Zákon upravuje především systém oznamování protiprávních činů a jeho ochrany v rámci
zaměstnavatelů, veřejných zadavatelů, státní správy apod., a těmto subjektům zároveň
stanovuje k zajištění tohoto systému určité povinnosti. Co se týče zaměstnavatelů v soukromé
sféře, těch se dle aktuálního návrhu budou povinnosti týkat pouze pokud zaměstnávají
alespoň 25 zaměstnanců, nebo podnikají v určité oblasti (investiční společnosti, pojišťovny
apod.).
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Mezi hlavní povinnosti bude patřit zejména zavedení vnitřního oznamovacího systému, které
bude třeba provést nejpozději do 31.03.2022, a jmenování příslušné osoby, která bude
zpracování oznámení zajišťovat. Za porušení některých povinností dle zákona bude povinným
osobám hrozit sankce až do výše 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu za poslední ukončené
účetní období.

Sazby daně z tabákových výrobků
Od 1.1.2022 se zvyšují sazby daně z tabákových výrobků.
Vybraný
Sazba daně
výrobek
Procentní část
Pevná část
Minimální
Ustanovení
Cigarety
30 %
1,88 Kč/kus
celkem nejméně § 104 ZSD
však 3,36 Kč/kus
Doutníky,
/
2,19 Kč/kus
/
cigarillos
Tabák
ke /
2 860 Kč/kg
/
kouření
Zdroj: SUCHAN, Stanislav. Daňový profík: Sbírka příkladů ke spotřební dani [online]. Praha, 2022 [cit. 2022-01-06].
ISBN 978-80-11-00936-6.

Dále se mění sazba daně ze zahřívaných výrobků, která nově činí 2,86 Kč/g. Sazba daně ze
surového tabáku se stanoví ve výši sazby spotřební daně z tabáku ke kouření. Sazba daně
z tabáku ke kouření nově činí 2 860 Kč/kg.
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Novinky v zákoně o daních z příjmů
Nový rok přináší i nové ÚZ k zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZDP“). Jedná se o redakční uzávěrku k 1.1.2022. Níže jsou shrnuty veškeré
změny, které se v zákoně nově objevily.
§ 4 odst. 1 písm. g) bod 5 ZDP
- Od daně fyzických osob se osvobozuje jednorázové peněžní částky vyplacené státem
osobě sterilizované v rozporu s právem.
§ 4 odst. 1 písm. g) bod 6 ZDP
- Od daně fyzických osob se osvobozuje jednorázové odškodnění vyplaceného státem
osobě v souvislosti s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů VlachoviceVrbětice.
§ 4 odst. 1 písm. zl) ZDP
- Od daně fyzických osob se osvobozuje výnos dluhopisu podle zákona upravujícího
dluhopisy a příjem plynoucí z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí
poplatníkem se sídlem v České republice, pokud plynou daňovému nerezidentovi,
který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil
právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.
§ 4 odst. 1 písm. zm) ZDP
- Od daně fyzických osob se osvobozují příjmy podle § 4a ZDP.
§ 15 odst. 1 ZDP
- Bezúplatné plnění lze pro zdaňovací období 2020 a 2021 uplatnit maximálně do výše
30 % ze základu daně. Toto ovšem již neplatí pro zdaňovací období roku 2022. Aktuální
maximální výše činí 15 %.
§ 19 odst. 1 písm. u) ZDP
- Od daně právnických osob je osvobozen příjem České národní banky.
§19 odst. 1 písm. zn) ZDP
- Od daně právnických osob je osvobozen příjem plynoucí z výnosu dluhopisu podle
zákona upravujícího dluhopisy nebo z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí
poplatníkem se sídlem v České republice, pokud plynou daňovému nerezidentovi,
který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil
právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.
§ 19b odst. 1 písm. b) bod 3 ZDP
- Doplněno „výzkumnou institucí nebo“.
§ 20 odst. 8 ZDP
- Bezúplatné plnění lze pro zdaňovací období 2020 a 2021 uplatnit maximálně do výše
30 % ze sníženého základu daně dle § 34 ZDP. Toto ovšem již neplatí pro zdaňovací
období roku 2022. Aktuální maximální výše činí 10 %.
§ 35 odst. 4 ZDP
- Daň poplatníka vypočtená za zdaňovací období nebo období, za které se podává
daňové přiznání, se snižuje o slevu za zastavenou exekuci, jejíž výše odpovídá výši
náhrady, kterou oprávněnému v daném zdaňovacím období nebo období, za které se
podává daňové přiznání, přizná exekutor při zastavení exekuce, jejímž předmětem byla
pohledávka nepřevyšující částku 1 500 Kč bez příslušenství, a která probíhala po dobu
alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., z důvodu, že
v těchto třeba letech nebyla tato pohledávka vymožena ani z části.
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§ 35bb odst. 6 písm. b) ZDP
- Pro účely daní z příjmů se předškolním zařízením rozumí zařízení služby péče o dítě
v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí.
§ 35bb odst. 6 písm. c) bod 1 ZDP
- „Zařízením služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravující poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině.“
§ 35c odst. 1 ZDP
- Na druhé dítě se zvyšuje částka na 22 320 Kč, na třetí dítě se zvyšuje částka na 27 840
Kč.
§ 38h odst. 6 ZDP
- Doplněno „dle § 38 odst. 4 a“.
§ 38k odst. 5 ZDP
- Doplněno „§ 35 odst. 4 a“.
§ 38k odst. 5 písm. k) ZDP
- „V jaké výši mu byla přiznána náhrada za zastavenou exekuci.“
§ 38l odst. 2 ZDP
- Doplněno „§ 35 odst. 4 a“.
§ 38l odst. 2 písm. g) ZDP
- „usnesením o zastavení exekuce, uplatňuje-li slevu na zastavenou exekuci.“
§ 38l odst. 5 ZDP
- Doplněno „§ 35 odst. 4 nebo“.
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Judikatura ZDP
-

-

NSS č.j. 8 Afs 233/2019 – 51 ze dne 9.12.2021 – Převody mezi hotovostí z pokladny a
bankovním účtem poplatníka nemusí být vedeny v daňové evidenci dle § 7b odst. 1
ZDP.
NSS č.j. 4 Afs 490/2019 – 34 ze dne 22.11.2021 – Daňová povinnost spolupracující
osoby je úzce spjata s daňovou povinností tzv. „hlavního daňového subjektu“. Na
spolupracující osobu lze rozdělit z příjmů a výdajů „hlavního daňového subjektu“
pouze zákonem uvedené podíly těchto veličin.

Zdravotní prostředky
Příloha č. 3 – první snížená sazba daně pro služby
Příloha č. 2 – první snížená sazba daně pro zboží
První snížená sazba daně u oprav a úprav zdravotnických prostředků dle přílohy č. 3. Doplnění
v § 47 odst. 5 zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH“) a zrušení položky v příloze č. 2 ZDPH. „U služeb spočívajících v opravě nebo
úpravě zdravotnických prostředků podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu se uplatňuje první
snížená sazba daně.“ Tato položka byla původně v příloze č. 2, s účinností od 1.1.2022 se tato
položka přesouvá do přílohy č. 3 ZDPH.

Cestovní služby
Od 1.1.2022 dochází ke změnám v § 89 ZDPH – zvláštní režim pro cestovní službu. Dochází ke
zrušení možnosti výpočtu přirážky souhrnně z cestovních služeb poskytnutých za zdaňovací
období. Základ daně se stanovuje vždy za jednotlivou poskytnutou cestovní službu zákazníkovi.
Dále vzniká povinnost daň z přidané hodnoty přiznat již přijetím zálohy na platbu za cestovní
službu. Pokud je před uskutečněním cestovní služby přijata úplata, ze které vzniká povinnost
přiznat daň, stanoví se přirážka poskytovatele cestovní služby k této úplatě jako součin přijaté
úplaty a koeficientu pro výpočet přirážky.

Budoucí výhled ZDPH
Osvobození energie a plynu dle § 70a ZDPH, sněmovní tisk č. 26. Projednání od 11.1.2022.
„Dodání elektřiny nebo plynu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet; toto ustanovení
se nepoužije, pokud je toto dodání osvobozeno od daně podle § 64, 66 nebo 68.“
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Judikatura ZDPH
-

2 afs 382/2019-33 ABC Kovopit-engineering, spol. s.r.o. (24.8.2021). Ručení za
nezaplacenou daň z titulu náhrady na nezveřejňovaný účet.
C-281/20 Ferimet SL (11.11.2021). Odepření nároku na odpočet daně – prokázání
skutečného dodavatele.
C-931/19 Titanium Ltd (3.6.2021). Nemovitost jako stálá provozovna.

Finanční správa a daňové formuláře
A na závěr trochu smutná zpráva. "Finanční správa upozorňuje veřejnost na skutečnost, že z
důvodu probíhající aktualizace databáze formulářů není zatím možné zpracovat a odeslat
formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 přes
aplikaci Elektronická podání (EPO).
Výše uvedený formulář je v současné době v aplikaci EPO k dispozici pouze pro potřeby
zpracování podání za zdaňovací období do 2020 a předchozí. Elektronické podání daňového
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2021 prostřednictvím aplikace
EPO bude umožněno v druhé polovině února 2022 zveřejněním nového formuláře. Do této
doby jsou pro vyplnění přiznání veřejnosti k dispozici klasické papírové formuláře..."

Děkuji za přečtení. Doufám, že se vám e-book líbil. Chystám také e-book na zdanění kryptoměn
a mnoho dalších zajímavých aktuálních věcí. Pokud by byly nějaké poznatky k e-booku nebo
připomínky, lze mě kontaktovat na e-mail: info@arstas.cz nebo na faceboook: Stanislav
Suchan.
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