
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ve snaze dostat pod kontrolu narůstající rozpoč-

tové dluhy vláda a Sněmovna hledají cesty, jak 

navýšit daňové příjmy a omezit rozpočtové výda-

je. Největší objem dodatečných příjmů by mělo 

přinést navýšení sazeb DPH. Vláda od zvýšení 

sazeb očekává dodatečný příjem v objemu 16 

miliard Kč ročně. Ostatní změny navržené pro rok 

2013 v přímých daních nebudou mít z pohledu 

rozpočtu zdaleka takový význam jako DPH, ale 

mohou znamenat podstatné změny pro rodinné 

rozpočty a kapsu jednotlivců. Vláda se zvýšenými 

příjmy počítá v rozpočtu na příští rok a Poslanec-

ká sněmovna bude proto o návrhu zákona vráce-

ném Senátem hlasovat těsně před projednává-

ním rozpočtu 18. nebo 19. prosince 2012. 

 

Solidární příspěvek (zdanění osob s vysokými 

příjmy) 

Nově se zavádí dodatečná daňová sazba pro 

zaměstnance a OSVČ s ročními příjmy (zákla-

dem daně u OSVČ) nad strop pro placení pojist-

ného na sociální zabezpečení, tj. pro rok 2013 

s příjmy/základem daně nad 1 242 432 Kč. Pří-

spěvek bude činit 7 %. Příjmy zaměstnanců (zá-

klad daně OSVČ) převyšující cca 103 tisíc Kč 

měsíčně tak budou zdaněny sazbou 22% místo 

stávajících 15%. 

U OSVČ uplatňujících 40% paušální výdaje se 

solidární příspěvek uplatní u hrubých příjmů 

2 042 000 Kč, u OSVČ se 60% paušálními výdaji 

u příjmů převyšujících 3 106 000 Kč. Zdanění 

OSVČ ovlivní rovněž změny v možnosti uplatnit 

paušální výdaje - viz níže. 

Dodatečný příspěvek je navržen jako dočasný a 

měl by být zrušen počínaje rokem 2016. Nicméně 

nelze vyloučit možnost prodloužení tohoto opat-

ření. 

Osoby, které budou příspěvek platit, budou mít 

vždy povinnost podat přiznání k dani z příjmů, 

a ani zaměstnancům nebude moci provést roční 

zúčtovaní daně zaměstnavatel. 

Omezení možnosti uplatnit paušální výdaje 

Všechny sazby paušálních výdajů, které mohou 

uplatňovat OSVČ, zůstávají zachovány. U pau-

šálních výdajů se sazbou 30% (příjmy 

z pronájmu) a 40% (umělci, lékaři, architekti, 

notáři, advokáti soudní znalci apod.) se zavádí 

jejich maximální výše, která činí 600 tisíc Kč pro 

30% výdaje, respektive 800 tisíc Kč pro 40% 

výdaje. To znamená, že plnou výši paušálních 

výdajů s těmito sazbami budou moci využít jen 

podnikatelé s příjmy do 2 milionů Kč. Toto ome-

zení je trvalé. U OSVČ uplatňujících 60% pau-

šální výdaje k omezení odpočtu výší příjmu ne-

dochází. 

 

Slevy na dani pro podnikatele uplatňující 

paušální výdaje 

Počínaje rokem 2013 OSVČ a osoby s příjmy 

z pronájmu, kteří budou uplatňovat paušální vý-

daje, nebudou moci uplatňovat slevu na děti ne-

bo slevu na druhého z manželů s nízkými příjmy. 

Tato restrikce se uplatní, pokud daňový základ 

po odečtení paušálních výdajů bude činit více 

než 50% celkového základu daně. 

 

Zrušení základní slevy na dani pro důchodce 

Důchodci se zdanitelnými příjmy nebudou po 

dobu příštích 3 let moci využít slevy na dani pro 

poplatníka. 

 

Vyšší sazba srážkové daně pro daňové nere-

zidenty 

Zvláštní sazba daně, které mohou podléhat pří-

jmy zahraničních daňových rezidentů (mimo EU), 

vzroste na 35%. Tato sazba se uplatní například 

na dividendy, úroky nebo licenční poplatky pla-

cené do států, se kterými Česká republika dosud 

neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění. 
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Zrušení stropu na zdravotní pojištění 

Dočasně se na období 3 let ruší strop pro odvody 

zdravotního pojištění, který pro letošní rok činí 

1 809 864 Kč. 

 

Zvýšení daně z převodu nemovitostí  

Sazba daně z převodu nemovitostí vzroste od 

příštího roku ze 3% na 4 %.  Vyšší sazba se 

uplatní u vkladů podaných na katastr od 

1.1.2013. 
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Fax: (+420) 224 490 033 
 
www.bpv-bp.com 
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Tento materiál je rozesílán obchodním partnerům 
a pracovníkům firmy. Další distribuce nebo kopírování 
jakýchkoliv částí bez předchozího souhlasu není dovole-
no. Naším úmyslem je upozornit na témata, která jsou  
v daný okamžik zajímavá, nikoliv poskytnout úplnou 
analýzu těchto témat.  
 
Uživatelé by si měli vždy vyžádat příslušné profesionální 
služby k uvedeným informacím a společnost nepřebírá 
jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se koná-
ní na základě informací obsažených v tomto materiálu. 
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