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Text
Související

Přes dramatický průběh schvalování klíčového zákona upravujícího zdanění pro rok 2021 byly
novinky schváleny a vydány ve Sbírce zákonů tak, že účinnost nastala 1. ledna 2021.
Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, přinesl
změny například v následujících oblastech daňové úpravy:

Daně z příjmů
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Daň ze závislé činnosti se počítá z příjmů, nikoliv z příjmů zvýšených o nějaké další částky (ze
superhrubé mzdy).
Sazba daně je 15 % a 23 % ze základu daně nad 48násobek průměrné mzdy. Zároveň byl
zrušen tzv. solidární daň (7 % z rozdílu mezi příjmy a 48násobkem průměrné mzdy).
Sleva na poplatníka je nově 27 840 Kč pro rok 2021 a 30 840 Kč pro rok 2022.
Podmínky pro osvobození příjmu z úplatného převodu cenného papíru se nemění.
Několik změn se týká dluhopisových cenných papírů.
Nově zavedený peněžní příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance je
osvobozeným příjmem do 70 % hodnoty stravného a u zaměstnavatele je daňovým
nákladem.
Byl zvýšen měsíční limit, do kterého plátce daně není povinen podat oznámení o příjmech
plynoucích do zahraničí, které jsou osvobozené od daně nebo nepodléhají zdanění v ČR, a to
z 100 000 Kč na 300 000 Kč.
Hmotným majetkem, který se pro účely zákona o daních z příjmů daňově odpisuje, jsou
samostatné hmotné movité věci, jejichž vstupní cena je vyšší než 80 000 Kč a mají provoznětechnické funkce delší než jeden rok. Obdobné zvýšení z 40 000 Kč na 80 000 Kč se týká i
technického zhodnocení hmotného majetku.
Pro hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 lze využít mimořádné
odpisy, které umožňují daňové uplatnění vstupní ceny během 12 nebo 24 měsíců.

DPH
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Definice technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku pro účely DPH je
nově vázána nikoliv na definici v zákoně o daních z příjmů, ale na účetní předpisy.
Do 15% sazby daně byla přidána položka 38.3 CZ-CPA „Zpracování komunálního odpadu
k dalšímu využití; druhotné suroviny“.

Daň z nemovitých věcí
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Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo
pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve
výši v rozmezí 1,1 až 5 (doposud to bylo 2, 3, 4 nebo 5), přičemž koeficient musí být stanoven
s přesností na jedno desetinné místo.
Pro účely daně z pozemků je rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí bez
ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu.

