Zevrubný soupis legislativních aktualit 2015/2016
2015/2016 CZ
stav k 15. 12. 2015

Zdravotní a důchodové pojištění OSVČ od 1. 1. 2016:
2016 :
Změna minimálního vyměřovacího základu na pojistné
Změna zálohy na SP až podáním přehledu za rok 2015 -> minimální záloha 1.972,- Kč
Změna minimální zálohy na ZP již od 1. 1. 2016 -> 1.823,- Kč

Daň z příjmů od 1. 1. 2016:
2016 :
Ve schvalovacím procesu dle sněmovního tisku 612 PS:
-

Změna u slevy na 2. a 3. dítě:

2. dítě: 15.840,-Kč -> 17.004,- Kč
3. dítě: 17.004,- Kč -> 20.604,- Kč
§10 Ostatní příjmy:
- změna v pojetí příležitostných činností dle §10, odst. 1, písm. a) -> opakovaná činnost není
považována za příležitostnou
- přesun zdanění příjmů z výroby el. energie bez licence EÚ (fotovoltaické elektrárny do 10
kW) z §7 do §10 -> možné osvobození do výše 30.000,- Kč.
Daň z příjmů již pro rok 2015:
Zdanění starobních důchodů a penzí (osvobození do částky příjmů dle §6,7 a 9 ve výši
840.000- Kč)
Oznámení osvobozených příjmů nad částku 5 mil. Kč bez povinného formuláře (převody v rámci
společného jmění manželů se neoznamují)
Srážková daň u DPP (§6, odst. 4) se považuje za definitivní, tyto DPP lze zahrnout do daňového
přiznání roku 2015, ale vždy všechny (§36, odst. 7)
Zdanění příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění u zaměstnance při předčasném
ukončení v roce 2015 (§6, odst. 9, písm. p) jako příjem ze závislé činnosti (§6) – zatím není
stanovisko GFŘ, zda v částce super hrubé mzdy nebo pouze v částce příspěvku za rok 2015
od 1. 1. 2015 a v následujících 10 letech (za rok 20415 pouze příspěvek 2015). Pojišťovny mají
oznamovací povinnost vůči FÚ.
Všechny paušální výdaje dle §7, odst. 7 jsou omezeny maximální částkou:

U 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z
živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1.600.000 Kč,
U 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky
1.200.000 Kč,
U 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však uplatnit
výdaje do částky 600.000 Kč,
U 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a
odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800.000 Kč.
Nájem movitých věcí je považován za živnost, je nutné tady tento příjem zdaňovat jako příjem
z podnikání podle §7
Nájem nemovitých věcí je považován zdaňován jako příjem z pronájmu, s doprovodnou službou
jako příjem z podnikání podle §7

Daň z přidané hodnoty od 1. 1. 2016:
2016 :
Od 1. 1. 2016 nové elektronické hlášení k DPH -> Kontrolní hlášení DPH
Změna v §56 při dodání vybraných nemovitých věcí
o Osvobození při prodeji po 5 letech od kolaudace nebo podstatné změny stavby
(zatím chybí výklad pojmu „podstatná změna“ ze strany Ministerstva financí)
o „stavební pozemek“ vždy podléhá dani z přidané hodnoty (prázdný základní
sazbě daně). Zastavěný pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou, bude
posuzován dle režimu stavby (§48, odst. 3).
o Dobrovolné zdanitelné plnění při dodání nemovité věci bude v přenosu daňové
povinnosti -> nutná dohoda obou stran (§92f a dále)
Záměr rozšíření přenesení daňové povinnosti na dodání plynu a el. energie výrobcem
obchodníkovi.

Daňový řád od 1. 1. 2016:
Novelizace pro podávání daňových tvrzení již za rok 2015, tedy podávaných po 1. 1. 2016:
subjekty s datovou schránkou pouze ve struktuře a formátu dle pokynů Finanční správy MF ČR

Zákon o účetnictví od 1. 1. 2016:
2016 :
Zavedení kategorizace subjektů veřejného zájmu (§1 písm. a)
Nová kategorizace účetních jednotek a jejich povinností:
Novelou zákona o účetnictví byly zavedeny čtyři kategorie účetních jednotek – mikro, malá,
střední a velká. Pro zařazení do příslušné kategorie jsou rozhodující tři kritéria:
•

aktiva celkem (úhrn aktiv zjištěný z rozvahy);

•

roční úhrn čistého obratu (výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem
započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12);

•

průměrný počet zaměstnanců (přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle
metodiky Českého statistického úřadu).

Údaje jsou zjišťovány z účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni.
V účetním období, které započne v roce 2016, jsou údaje zjišťovány z účetní závěrky
bezprostředně předcházejícího účetního období, tj. v případě, kdy účetní jednotka má za účetní
období kalendářní rok, potom pro zařazení do příslušné kategorie je rozhodný stav k 31. 12.
2015.

Roční úhrn
Průměrný
čistého obratu
počet
Kč
zaměstnanců

Účetní
jednotka

Aktiva
celkem Kč

Mikro

9 000 000

18 000 000

10

Pokud nepřekračuje alespoň 2
z uvedených hodnot

Malá

100 000
000

200 000 000

50

Pokud není mikro a nepřekračuje
alespoň 2 z uvedených hodnot

Střední

500 000
000

1 000 000 000

250

Pokud není mikro ani malá a
nepřekračuje alespoň 2 z uvedených
hodnot

Velká

500 000
000

1 000 000 000

250

Pokud překračuje alespoň 2
z uvedených hodnot

Pravidla k rozvahovému dni

Za velkou účetní jednotku se vždy považuje subjekt veřejného zájmu a vybraná účetní jednotka.
Zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie je rozhodné zejména pro určení rozsahu vedení
účetnictví, stanovení obsahu účetní závěrky, vymezení ověření účetní závěrky auditorem,
sestavení výroční zprávy, stanovení způsobu zveřejňování a další.

zpracovala Ing. Jitka Schlagmannová

