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Po schválení Parlamentem i prezident Miloš Zeman podepsal rozsáhlou novelu zákona o 

daních z příjmů, která přinese od roku 2015 řadu změn.  

Níže naleznete ty nejdůležitější změny, které se Vás mohou dotýkat. 

 

1. Daň z příjmů fyzických osob 

Paušální výdaje živnostníků 

Paušální výdaje živnostníků ve výši 60 % příjmů budou počínaje rokem 2015 omezeny 

maximální roční částkou 1 200 000 Kč, resp. u živnosti řemeslné (kde jsou paušální výdaje 

80 % příjmů) částkou 1 600 000 Kč. 

Daňové zvýhodnění na děti a manželku v případě paušálů 

Podnikatelé, kteří uplatňující výdaje procentem z příjmů, nemohou nadále uplatňovat slevy 

na manželku bez vlastních příjmů (či s nízkými příjmy) a daňové zvýhodnění na děti.  

Daňové zvýhodnění na děti 

Daňové zvýhodnění na druhé dítě se zvyšuje o 2 400 Kč ročně (bude tedy činit 15 804 Kč), 

na třetí a další dítě se zvyšuje o 3 600 Kč ročně (bude tedy činit 17 004 Kč). 

Přiznání u solidární daně 

Zůstává povinnost podávat přiznání pro zaměstnance, jejichž roční příjmy podléhají solidární 

dani (ta se uplatní pro rok 2014, pokud příjmy převýší 1,245 tisíc Kč). Pokud byla 

zaměstnanci v některých měsících zálohově solidární daň stržena, například z důvodu 

vyplacení bonusů, ale v ročním úhrnu jí nebude odvádět, může mu zaměstnavatel provést 

roční zúčtování. 

Bezúročné zápůjčky 

Bezúplatné příjmy ze zápůjček, výpros a výpůjček se stávají zdanitelným příjmem (pro rok 

2014 nejsou předmětem daně z příjmů). Tyto bezúplatné příjmy však budou osvobozeny, 

pokud úhrn těchto příjmů od jedné osoby za zdaňovací období nepřesáhne 100 tis. Kč. Toto 

se však nevztahuje na zaměstnance. 
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Neúročené zápůjčky poskytnuté zaměstnancům budou nezdaněny, jen pokud jistina půjčky 

nepřesáhne 300 tisíc Kč. Výprosy a výpůjčky věcí poskytnuté zaměstnancům nebudou nijak 

daňově zvýhodněny. 

Daňové výhody u životního pojištění 

Dochází k omezení daňových výhod v souvislosti s životním pojištěním. Daňové výhody 

nebudou nadále přiznány u pojistných smluv, které umožňují výběry před dosažením věku 

60 let.   

Přiznání na osvobozené příjmy 

Poplatníci budou mít povinnost podávat daňové přiznání či zahrnovat do podávaného 

přiznání osvobozené příjmy přesahující 5 milionů Kč. Dosud se veškeré osvobozené příjmy 

do přiznání nezahrnují. V případě nesplnění této povinnosti je sankcí částka až 15 % 

neoznámeného příjmu. Osvobozeným příjmem mohou být za splnění časového testu příjmy 

z převodu akcií a podílů ve společnostech, příjmy z prodeje nemovitostí apod.  

Slevy na dani u důchodců 

Důchodci opět mohou uplatňovat základní slevu na dani na poplatníka. Ta jim byla odňata od 

roku 2013, ale ústavní soud v letošním roce rozhodnul, že toto omezení je neústavní.   

2. Daň z příjmů právnických osob 

Zdanění závazků po lhůtě splatnosti 

Zkracuje se lhůta pro dodanění dluhů po lhůtě splatnosti na 30 měsíců po lhůtě splatnosti 

(původně 36 měsíců). Toto ustanovení má návaznost v novele zákona o rezervách, kde 

100% opravnou položku k pohledávce bude možné tvořit již po uplynutí 30ti měsíců po 

splatnosti. 

Zrušení změn přijatých za předchozí vlády, které ještě nevstoupily v účinnost  

 Podíly na zisku a dividendy nadále podléhají srážkové dani. 

 Nemění se stávající úprava placení záloh na daň z příjmů (měly být zálohy měsíční). 

 Ruší se projekt jednoho inkasního místa a s ním souvisejících změn ve zdanění např. 

spojení daně z příjmů a sociálního pojištění do jedné daně. 

 Zůstává zachován limit odpočtu úroků z hypoték v částce 300 tis. Kč (zrušeno snížení 

na 80 tis. Kč). 
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Důležitá změna daňového řádu  

Poplatníci se zřízenou datovou schránkou budou muset komunikovat s finanční správou 

výhradně elektronicky. Jiné než elektronické podání takových subjektů bude pokutováno. 

Elektronická komunikace neznamená jen podání prostřednictvím datové schránky, ale 

rovněž zahrnuje podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem.  

Pokud se Vás dotýká tato změna a potřebujete více informací, neváhejte nás 

kontaktovat. 

 

 

bpv BRAUN PARTNERS 

Palác Myslbek 

Ovocný trh 8 

CZ-110 00 Prague 1 

Tel.: (+420) 224 490 000 

Fax: (+420) 224 490 033 

www.bpv-bp.com 

info@bpv-bp.com 

 

 

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná informace o 

aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. 

Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti, finanční 

situace či zvláštní požadavky adresátů. Jeho adresáti by 

si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální služby 

k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto 

materiálu nemůže společnost bpv Braun Partners s.r.o., 

její partneři, spolupracovníci či spolupracující advokáti a 

daňoví poradci zaručit přesnost a úplnost informací zde 

obsažených a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za 

konání nebo zdržení se konání na základě informací 

obsažených v tomto materiálu. 
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