
PŘIZNÁNÍ K DPH JIŽ ZA PROSINEC 2013 ELEKTRONICKY – POTVRZENO DAŇOVOU SPRÁVOU  

 

Tento materiál si můžete pohodlně stáhnout nebo přečíst v pdf podobě na: 

http://sdrv.ms/Ys4LEZ (soubor Aktuality 22 01 2014). Tento materiál určený účastníkům našich 

přednášek a příznivcům našich stránek http://www.behounek.eu upozorňuje na tyto aktuální daňové 

informace: 

 povinná elektronická komunikace ve věcech týkajících se DPH od 1.1.2014, 

 lhůty k provedení ročního zúčtování daně zaměstnavatelem, 

 nové tiskopisy k závislé činnosti, 

 hlášení a vyúčtování pojistného na důchodové spoření (povinnosti zaměstnavatele ve 2. pilíři), 

 elektronická aplikace daňové správy generující parametry rozhodné pro určení výše daně 

z nemovitých věcí v daném katastrálním území, 

 zveřejnění tiskopisů k dani z nabytí nemovitých věcí. 

 

DPH ELEKTRONICKY 

Daňová správa se dne 21.1.2014 vyjádřila k povinné elektronické komunikaci ve věcech DPH od 

1.1.2014 – informace je dostupná na: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/novinky-financni-

spravy-v-oblasti-dph. 

 

Daňová správa potvrdila doporučení, které jste slyšeli na našich přednáškách – nevšímat si výkladů 

některých „odborníků“ na DPH (dle kterých by se povinná elektronická komunikace měla týkat až 

podání za období od ledna 2014), ale provádět příslušná podání ve věcech DPH elektronicky již od 

1.1.2014 – tedy podat elektronicky (nejedná-li se o fyzickou osobu splňující výjimku danou v § 101a 

odst. 3 zákona o DPH, jejíž obrat je do 6 mil. Kč a splňuje další podmínky) již řádné daňové přiznání 

za prosinec či poslední čtvrtletí roku 2013 a již nyní podávat dodatečná daňová přiznání (např. za 

listopad 2013) výhradně elektronicky atd. 

 

Daňová správa se v informaci vyjádřila také ke sporné otázce, kterou je povinné elektronické podání 

u fyzických osob, které sice splňují podmínku obratu nižšího než 6 mil. Kč, ale musí podat 

elektronicky jiné podání – např. výpis z daňové evidence dle § 92a zákona o DPH či souhrnné hlášení. 

Daňová správa připouští spornost výkladu, ale vyjádřila se tak, že od okamžiku vzniku povinnost 

podat nějaké podání elektronicky je nutno podávat elektronicky příslušná podání k DPH elektronicky i 

za další období. Jestliže tedy fyzická osoba, čtvrtletní plátce, s obratem do 6 mil. Kč nepodává za 

poslední čtvrtletí roku 2013 výpis z daňové evidence dle § 92a zákona o DPH, souhrnné či jiné hlášení, 

může daňové přiznání za 4. čtvrtletí roku 2013 podat v písemné formě. Pokud bude za 1. čtvrtletí 

2014 podávat výpis z daňové evidence dle § 92a zákona o DPH, musí dle názoru daňové správy podat 

elektronicky nejen přiznání za 1. čtvrtletí roku 2014, ale i všechna následující podání (zejména tedy 

daňová přiznání za další období) bez ohledu na to, zda v budoucnu bude např. podávat výpisy 

z daňové evidence dle § 92a či hlášení. 

 

Informaci lze rozhodně doporučit k prostudování, např. je zde potvrzen postup u společníků 

společnosti dle § 2716 nového občanského zákoníku. Je-li tedy překročen obrat 6 mil. Kč, musí 

elektronicky podávat i ten společník, který není pověřen vedením evidence a který podává negativní 

daňové přiznání. Tento postup pochopitelně platí i pro účastníky sdružení bez právní subjektivity dle 
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§ 829 starého občanského zákoníku – na tuto zásadu použití současné daňové úpravy na smlouvy 

uzavřené před 1.1.2014, které se nadále řídí starým občanským zákoníkem či zrušeným obchodním 

zákoníkem, bohužel informace neupozorňuje a hovoří pouze o společnících, kteří uzavřeli smlouvu o 

společnosti dle nové úpravy (popř. kteří smluvně podrobili původní smlouvu o sdružení  úpravě 

nového občanského zákoníku).  

 

Daňová správa např. upozornila, že povinná elektronická komunikace ve věcech DPH se vztahuje i na 

tu fyzickou osobu, která musí podávat elektronicky vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podle 

§ 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů – jedná se o fyzickou osobu zaměstnávající více než 10 

daňových nerezidentů. 

 

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ZAMĚSTNANCŮM ZA ROK 2013 

Podle zákona o daních z příjmů novelizovaném od 1.1.2014 (poprvé pro zdaňovací období roku 2014) 

je nově stanovena lhůta pro provedení ročního zúčtování daně zaměstnancům a pro vrácení 

přeplatku z tohoto zúčtování zaměstnancům podle § 38 ch zákona o daních z příjmů (zúčtování do 

15.3., vrácení přeplatku do 31.3.). V této věci nadále platí vyjádření daňové správy z 8.11. loňského 

roku, že nová úprava se použije poprvé až pro zúčtování daně a vrácení přeplatku za rok 2014, tedy 

na začátku roku 2015 – viz http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-

prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2013/upozorneni-pro-platce-dane-ze-zavisle-cinnosti-4422. 

 

Lhůta, kdy může zaměstnanec požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně za rok 2013 vychází 

na 17.2.2014. 

 

NOVÉ TISKOPISY K ZÁVISLÉ ČINNOSTI 

Pro období roku 2013 (tedy před rokem) byl vydán nový tiskopis 25 5457 „Prohlášení poplatníka 

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ vzor č. 22, a to zejména 

z důvodu možnosti prohlásit, zda zaměstnanec k 1. lednu uvedeného zdaňovacího období pobírá či 

nepobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění  

stejného druhu.  

 

V současné době je vydáván nový tiskopis uvedeného „Prohlášení“ vzor č. 23. Prohlášení vzor č. 22 je 

však nadále plně využitelné – tiskopis vzor č. 23 se liší od vzoru č. 22 jen formálně, když již nepoužívá 

pojem  „daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“, ale jen „daň z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti“. Tiskopis se tedy již nezmiňuje o funkčních požitcích, ale s ohledem 

na pojmosloví současného znění zákona o daních z příjmů se pochopitelně použije i na ně. 

 

Obdobně jako je vydáván nový tiskopis „Prohlášení“, dochází též k náhradě tiskopisu 25 5460 

„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na 

daň a daňovém zvýhodnění“ vzor č. 21 tiskopisem vzor č. 22 „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze 

závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“. 

 

Poslední vzory obou výše uvedených tiskopisů jsou  dostupné zde: 

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/upozorneni-mf-k-tiskopisum/upozorneni-pro-

platce-dane-z-prijmu-ze-zavisle-cinnosti-na-nove-tiskopisy-pro-rok-2014-4650. 
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Vzhledem k tomu, že za období roku 2014 bude možné v daňovém přiznání překlasifikovat příjmy 

z dohod o provedení práce zdaněné srážkovou daní či autorské honoráře zdaněné u fyzické osoby 

srážkovou daní na příjmy zahrnované do daňového přiznání, připravuje se zcela nový tiskopis 

25 5460/A „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o 

provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daní z příjmů, a o sražené dani vybírané 

srážkou podle zvláštní sazby daně“. 

 

V souvislosti s vyúčtováním daně ze závislé činnosti a srážkové daně za uplynulý rok upozorňuji na 

aktuální lhůty: 

 1.3.2014…vyúčtování daně ze závislé činnosti, není-li podáváno elektronicky, 

 20.3.2014…elektronicky podávané vyúčtování daně ze závislé činnosti, 

 1.4.2014…vyúčtování srážkové daně. 

 

2. PILÍŘ – HLÁŠENÍ A VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ 

Pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají zaměstnance účastné důchodového spoření, byl vydán nový 

elektronický formulář hlášení a následného hlášení k pojistnému na důchodové spoření – vzor č. 2. 

Do formulářů byl vložen nový sloupec 3a) pro označení vyměřovacího základu ( 1 – pro jeden popř. 

první vyměřovací základ u zaměstnavatele, 2 – pro druhý vyměřovací základ u zaměstnavatele atd). 

 

Nové formuláře vzor č. 2 se budou poprvé podávat za měsíc leden 2014, nové vzory tiskopisů (pro 

hlášení  25 5541, pro následní hlášení 25 5541/a) jsou dostupné na: 

http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/pojistne/duchodove-sporeni. 

 

Upozorňuji na novou povinnost počátku letošního roku, kterou je podat do 1.4.2014 vyúčtování 

pojistného na důchodové spoření za rok 2013, a to na formuláři 25 5542 – dostupný rovněž na výše 

uvedeném odkazu. 

 

PARAMETRY K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 

Pro výpočet daňové povinnosti k dani z nemovitých věcí nepostačuje znát údaje ze zákona o dani 

z nemovitých věcí (event. uvedené v poučení k daňovému přiznání), ale i údaje určené příslušnými 

obcemi, údaje o cenách zemědělské půdy, údaje o počtu obyvatel obce atd. K určení těchto 

parametrů daňová správa spustila aplikaci, kde jsou příslušné údaje pro danou  nemovitou věc a dané 

katastrální území jednoduše zjistitelné. Aplikace je dostupná na: 

http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces. 

 

 

 

TISKOPISY K DANI Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ 

K úplatným převodům nemovitých věcí, jejichž právní účinky nastaly od 1.1.2014 (návrh na vklad 

vlastnického práva na katastr nemovitostí byl doručen letos), se podává (ve lhůtě do konce dubna 

2014, pokud katastr nemovitostí vklad povolí do konce ledna) přiznání k dani z nabytí nemovitých 

věcí. Pokud byl návrh na vklad katastru nemovitostí doručen do 31.12.2013, podává se k tomuto 

úplatnému převodu přiznání k dani z převodu nemovitostí, i když katastr nemovitostí povolí vklad až 

letos. 
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V současné době již byl k dani z nabytí nemovitých věcí zveřejněn formulář, vzor č. 1 a související 

přílohy. Standardně bude přiznání podáno na těchto formulářích: 

 tiskopis 25 5546 - Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí – jednoduchý formulářích přebírající 

výši daně z přílohy č. 1 „N“ 

 tiskopis 25 5547 - Příloha č. 1 k Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro případy nabytí 

vlastnictví k nemovité věci kupní smlouvou, směnnou smlouvou, vzájemným darováním a při 

zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví dohodou (typ N) – zde poplatník označuje, zda 

chce srovnávací daňovou hodnotu určit na základě směrné hodnoty (v tomto případě se 

k daňovému přiznání nepřikládá znalecký posudek) anebo na základě ceny zjištěné (tj. ceny dle 

zákona o oceňování majetku). 

 tiskopis 25 5547 - Příloha č. 2 pro určení směrné hodnoty, pokud se poplatník rozhodne pro její 

použití, anebo znalecký posudek, pokud se poplatník rozhodne pro použití zjištěné ceny (event. 

pokud jinou volbu nemá, protože pro danou nemovitou věc není směrná hodnota určena). 

 

Pokud se poplatník rozhodne, aby se při určení srovnávací daňové hodnoty vycházelo ze směrné 

hodnoty, bude základem daně vyšší z těchto cen: 

 kupní cena 

 75 % směrné hodnoty. Směrnou hodnotu bude určovat finanční úřad. Orientačně si ji bude moci 

poplatní zjistit z webové kalkulačky, která se připravuje. Příloha č. 2 pro určení směrné hodnoty je 

pro několik typů nemovitých věcí – pozemky, jednotky, garáž a doplňková stavba, rodinný dům 

(rekreační chalupa a rekreační domek), rekreační zahrádkářská chata. Přílohy č. 2 obsahují údaje 

rozhodné pro určení směrné hodnoty, na jejich základě správce daně  určí směrnou hodnotu 

(také budou součástí daňové kalkulačky pro orientační určení směrné hodnoty). V tomto případě 

se k daňovému přiznání nepřikládá znalecký posudek. 

 

Pokud se poplatník rozhodne, aby se při určení srovnávací daňové hodnoty vycházelo z ceny dle 

zákona o oceňování majetku (nebo se jedná o nemovitou věc, pro kterou není směrná hodnota 

určena), bude základem daně (po snížení o náklady na znalecký posudek) vyšší z těchto cen: 

 kupní cena 

 75 % ceny dle zákona o oceňování majetku. 

 

UPOZORNĚNÍ NA ZVUKOVÉ NAHRÁVKY 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že kromě již dříve nabízených zvukových nahrávek přednášek na 

témata Nového občanského zákoníku pro ekonomy  a S. R. O. v roce 2014, je již k dispozici i 

nahrávka na téma Daňové novinky 2014 v rozsahu více než 7 hod čistého času. Nahrávky je možno 

stáhnout z internetu ve formátu mp3 a opakovaně si je bez omezení přehrávat nejen na počítači a 

využít tak čas např. při jízdě autem či vlakem. 

Více k našim přednáškám a nahrávkám na http://www.behounek.eu. 

 

 

 

       Pěkné dny přejí 

       Ingrid a Pavel Běhounkovi 

       22.1.2014 
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