
Daňové novinky k 1.1.2018 
V této informaci stručně shrnujeme daňové novinky a další související změny pro rok 2018 a také pro 

roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob za rok 2017. 

Zdanění mezd od ledna 2018 
Daňové sazby zůstávají pro rok 2018 nezměněny, stejně tak se nadále uplatňuje u zdanění mezd 

princip superhrubé mzdy. Zásadní novinkou, která se uplatní poprvé u zúčtování mezd za leden 2018 

jsou nová pravidla pro uplatnění srážkové daně. Při zúčtování mezd za prosinec 2017 se se uplatňuje 

srážková daň pouze u příjmů z dohod o provedení práce nepřesahujících 10 tis. Kč měsíčně, pokud 

nemá zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani. Při zúčtování mezd za leden 2018 se srážková daň 

nově uplatní (není-li podepsáno prohlášení k dani) také u dalších příjmů ze závislé činnosti (např. 

pracovního poměru, u dohody o pracovní činnosti, u odměny jednatele atd.), pokud jejich úhrn 

měsíčně nepřesáhne 2.500 Kč (do tohoto úhrnu se podle informace finanční správy ze dne 3.11.2017 

nezapočítávají příjmy z dohod o provedení práce). K novým pravidlům srážkové daně viz také 

informace rozeslaná dne 13.11.2017; podrobně se těmito pravidly bude zabývat přednáška ZDANĚNÍ 

MEZD - ZMĚNY 2017/2018, kterou pořádáme v Praze 8.1.2018 a v Plzni 22.1.2018. 

Při výpočtu zálohy na daň počínaje zálohou za leden 2018 se uplatní vyšší měsíční částka daňového 

zvýhodnění na prvé dítě, uplatní se tedy tyto měsíční částky daňového zvýhodnění: 

• 1.267 Kč na prvé dítě 

• 1.617 Kč na druhé dítě 

• 2.017 na třetí a další dítě. 

Zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018 na 12.200 Kč znamená, že nárok na měsíční daňový bonus 

počínaje bonusem za leden 2018 dosažením měsíčního příjmu ze závislé činnosti alespoň ve výši 

6.100 Kč.  

I v roce 2018 se uplatňuje solidární zvýšení daně – hranice pro toto 7% navýšení daňové povinnosti 

v roce 2018 činí 1.438.992 Kč (za rok 2017 činí 1.355.136 Kč). Stejně jako za rok 2017, i za rok 2018 

bude muset daňové přiznání podávat také zaměstnanec, který překročí uvedenou hranici příjmů. 

Hranice pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti v roce 2018 činí 

119.916 Kč (v roce 2017 činila 112.928 Kč), ale stejně jako v roce 2017 překročení této hranice 

v některých měsících nezakládá povinnost podat daňové přiznání. 

Pro rok 2018 byl vydán nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti (prohlášení zaměstnance pro účely výpočtu záloh na daň) vzor 26. Ačkoli byl tento 

tiskopis zásadně změněn, je pro zdaňovací období roku 2018 nadále plně využitelný dosavadní 

tiskopis vzor č. 25 či 24 (v případě daňového nerezidenta se použití vzoru č. 24 nedoporučuje). To 

například znamená, že zaměstnanec, který na roky 2016 a 2017 podepsal prohlášení na tiskopisu vzor 

24, může na stejném tiskopisu učinit prohlášení i pro rok 2018. Stejně tak může např. nový 

zaměstnanec podepsat prohlášení na rok 2018 na tiskopisu vzor č. 25 atd. 

Roční zúčtování daně za rok 2017 
O roční zúčtování daně za rok 2017 zaměstnanec žádá na „starém“ tiskopisu prohlášení k dani, jehož 

součástí byla žádost o roční zúčtování daně. Pokud tedy např. zaměstnanec učinil prohlášení k dani za 

rok 2017 na tiskopisu vzor 25 a pro rok 2018 na tiskopisu vzor 26, tak: 

• o roční zúčtování daně za rok 2017 požádá na formuláři prohlášení k dani vzor 25 

• o roční zúčtování daně za rok 2018 (na začátku roku 2019) požádá na zcela novém formuláři 
Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (tiskopis 25 5457B, vzor č. 1) 
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V rámci ročního zúčtování daně za rok 2017 bude také zohledněno zvýšení částek daňového 

zvýhodnění na druhé (19 404 Kč) a třetí resp. další dítě (24 204 Kč), ke kterému došlo od 1.7.2017, 

ale použije se pro celé zdaňovací období roku 2017. Jestliže tedy zaměstnanec vyživoval celý rok 2017 

dvě děti a uplatňuje na ně daňové zvýhodnění, tak na druhé dítě bude uplatněno daňové zvýhodnění 

19 404 Kč (při výpočtu zálohy na daň za 01 až 06/2017 byla uplatněna jen poměrná část 1 417 Kč 

z částky daňového zvýhodnění 17 004 Kč a až za měsíce 07 až 12/2017 byla uplatněna poměrná část 

1 617 Kč z částky daňového zvýhodnění 17 004, tj. jen z tohoto důvodu vznikne zaměstnanci 

přeplatek na dani 1 200 Kč). 

V rámci ročního zúčtování daně zaměstnavatel zohlední také odpočet od základu daně na penzijní 

připojištění (doplňkové penzijní spoření) resp. odpočet pojistného na soukromé životní pojištění – 

maximální částka těchto odpočtů byla oproti roku 2016 zvýšena na dvojnásobek a za rok 2017 činí 

maximální částka těchto nezdanitelných částí 24 000 Kč. Od roku 2017 došlo k dílčí změně v počítání 

částky, kterou lze uplatnit jako odpočet na penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) – již se 

nepostupuje tak, že by se od úhrnu příspěvků zaplacených účastníkem odečítala částka 12 000 Kč, ale 

nezdanitelná část je rovna úhrnu těch částí příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících 

zdaňovacího období přesáhly výši, ke které náleží maximální státní příspěvek (odečítá se tedy ta část 

příspěvků účastníka, která za jednotlivé měsíce přesáhla částku 1 000 Kč). Potvrzení vystavované 

penzijní společností tak za rok 2017 již nebudou obsahovat úhrny uhrazených příspěvků, ale přímo 

jejich části, které lze (až do limitu 24 000 Kč) odečíst od základu daně. Od částek uvedených na 

potvrzení se tedy již nebude odečítat částka 12 000 Kč, jako tomu bývalo v minulosti; částka uvedená 

na potvrzení (popř. součet těchto částek z potvrzení od více penzijních společností) tedy bude přímo 

uplatněna jako nezdanitelná část (do limitu 24 000 Kč). 

Roční zúčtování daně nelze provést těm zaměstnancům, kteří mají povinnost podat daňové přiznání. 

Např. se jedná o zaměstnance, jejichž příjmy za rok 2017 přesáhly 1.355.136 Kč a u kterých se proto 

uplatňuje solidární zvýšení daně. Důvodem pro podání daňového přiznání, který znemožňuje 

provedení ročního zúčtování daně, však může být také předčasné ukončení smlouvy o soukromém 

životním pojištění, pokud zaměstnavatel přispíval na toto soukromé životní pojištění – viz následující 

příklad (podrobně bude problematice daňových dopadů ukončení soukromého životního pojištění či 

penzijního připojištění se státním příspěvkem resp. doplňkového penzijního spoření věnována 

pozornost na přednášce ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018, kterou pořádáme v Praze 8.1.2018 a 

v Plzni 22.1.2018). 

Příklad 

Zaměstnanec od července 2016 přispíval zaměstnanci na soukromé životní pojištění částkou 200 Kč 

měsíčně. Smlouva splňovala podmínky zákona o daních z příjmů a proto byl příspěvek 

zaměstnavatele u zaměstnance osvobozen od daně ze závislé činnosti dle § 6 odst. 9 písm. p) bod 3. 

zákona o daních z příjmů. V květnu 2017 zaměstnanec smlouvu předčasně ukončil a došlo tak 

k porušení podmínek pro osvobození od daně. Jaké má předčasné ukončení smlouvy daňové dopady? 

Příspěvky zaměstnavatele za 07/2016 až 04/2017 (10 x 200 Kč) nebudou zdaněny pojišťovnou při 

výplatě odkupného; zaměstnanec musí tyto příspěvky zdanit ve svém daňovém přiznání za rok 2017 

jako příjem ze závislé činnosti dle § 6 ZDP. I když se jedná o příjem 2 000 Kč, daňové přiznání musí 

zaměstnanec podat (nelze využít hranice 6 000 Kč pro nepodávání daňového přiznání dle § 38g odst. 

2, postupuje se dle odst. 6). 
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Daně z příjmů 2018 (kromě zdanění mezd) 
V daňovém přiznání za rok 2018 resp. v ročním zúčtování daně za rok 2018 se uplatní zvýšení částky 

daňového zvýhodnění na prvé dítě na 15 204 Kč (za rok 2017 se jedná o částku 13 404 Kč), částky 

daňového zvýhodnění na druhé resp. třetí a další dítě zůstávají nezměněny (19 404 Kč resp. 24 204 

Kč). 

Pro rok 2018 došlo také např. ke zpřísnění podmínek pro uplatnění daňového bonusu na dítě podle 

§ 35 odst. 4 ZDP – pro splnění podmínky dosažení příjmů ve výši šestinásobku minimální mzdy se již 

nebudou brát do úvahy příjmy z kapitálového majetku dle § 8 ZDP a příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP. 

OSVČ a fyzických osob s příjmy z pronájmu se od roku 2018 týká snížení maximální částky výdajů 

uplatňovaných procentem z příjmů - např. u živnosti neřemeslné lze nadále i za rok 2018 uplatnit 

výdaje ve výši 60 % příjmů, avšak maximálně do částky 600 000 Kč (za rok 2017 to bylo maximálně 

1 200 000 Kč). Od roku 2018 je také zrušeno omezení podle § 35ca ZDP, které bylo k 1. 7. 2017 ze ZDP 

vypuštěno a které zakazovalo uplatnění slevy na manželku/manžela a daňového zvýhodnění na dítě 

v případech, kdy součet dílčích základů daně stanovených s využitím procentuálních výdajů 

přesahoval 50 % celkového základu daně. Zrušení § 35ca ZDP je možné využít již za zdaňovací období 

roku 2017, ale v tom případě je nutné již pro rok 2017 uplatnit nový limit procentuálních výdajů 

(např. 600 000 Kč u příjmů ze živnosti neřemeslné) – v přílohách č. 1, resp. 2, přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob za rok 2017 byla pro tento účel zavedena kolonka „Uplatňuji nižší limit u výdajů 

stanovených procentem z příjmů“. 

Do konce ledna může OSVČ podat žádost o stanovení daně za rok 2018 paušální částkou dle § 7a 

ZDP; podmínky pro použití tohoto institutu byly změněny s účinností od 1.7.2017 a např. jej mohou 

využít i osoby se zaměstnanci. Podmínky pro možnost tohoto sjednání daně upravilo GFŘ v pokynu D-

33, který byl zveřejněn 27.12.2017 a je spolu s příklady dostupný ZDE. 

V oblasti daňové uznatelnosti výdajů (nákladů) došlo pro rok 2018 (v případě hospodářského roku se 

tato změna uplatní již pro hospodářský rok započatý od 1.7.2017) ke změně např. u nákladů na 

spotřebované pohonné hmoty u vypůjčeného vozidla (týká se výpůjčky, nikoli pronájmu z půjčovny 

apod), jde-li o výpůjčku uzavřenou s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva 

– v tomto případě lze výdaje na spotřebované pohonné hmoty nově uplatnit v prokázané výši (§ 24 

odst. 2 písm. k) ZDP); ještě za zdaňovací období roku 2017 (za hospodářský rok započatý před 1. 7. 

2017) bylo možné i v tomto případě výpůjčky uplatnit výdaje na spotřebované pohonné hmoty pouze 

ve výši náhrady za spotřebované pohonné hmoty. 

Zákon o rezervách byl novelizován od 1.7.2017, a to: 

• ve věci rozšíření okruhu poplatníků, kteří mohou tvořit rezervu na opravy hmotného majetku 
podle § 7 o organizace s právem hospodařit s majetkem státu, příspěvkové organizace územního 
samosprávného celku nebo dobrovolného svazku obcí, které se použilo již pro rok 2017 

• ve věci odstranění předchozího formálního nedostatku zákona souvisejícího s tvorbou a 
uplatněním rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů;  tato změna se sice 
formálně uplatní až od zdaňovacího období roku 2018 resp. hospodářského roku započatého od 
1.7.2017, ale nejedná se o věcnou změnu. 

Změny zákona o rezervách lze tedy uzavřít tak, že pro rok 2018 nebyl nijak věcně změněn. 
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Cestovní náhrady 
Tuzemské stravné: 

 2017 – vyhláška č. 440/2016 Sb. 2018 – 463/2017 Sb. 

5 až 12 hod 72 Kč až 86* Kč 78 Kč až 93* Kč 

12 až 18 hod 109 až 132 Kč 119 až 143 Kč 

více než 18 hod 171 až 205 Kč 186 až 223 Kč 

* maximální sazbě stravného pro pracovní cestu trvající 5 až 12 hod ve výši 93 Kč pro rok 2018 

odpovídá „daňově optimální“ stravenka 118 Kč (118,36 Kč); sazbě 86 Kč pro rok 2017 odpovídala 

„daňově optimální“ stravenka 109 Kč (109,46 Kč) 

Sazba základní náhrady za 1km jízdy pro osobní automobily má být zvýšena na 4,00 Kč/km (v roce 

2017 činila 3,90 Kč/km). 

Ceny pohonných hmot dle § 158 odst. 3 věta třetí ZPr): 

 2017 2018 – 463/2017 Sb. 

benzin 95 oktanů 29,50 Kč/l 30,50 Kč/l 

benzin 98 oktanů 32,50 Kč/l 32,80 Kč/l 

motorová nafta 28,60 Kč/l 29,80 Kč/l 

 

Zahraniční stravné podle vyhlášky č. 401/2017 Sb. od 1.1.2018 nadále platí např. tyto celodenní 
sazby zahraničního stravného: 

• 45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii 

• 35€ pro Slovensko, Polsko 

DPH 
K 1.1.2018 nedošlo k žádné změně v sazbách daně – poslední změnou v sazbách daně bylo přeřazení 

dodání novin a časopisů do 10% sazby daně, které se uplatnilo od 1.3.2017. 

V roce 2018 zůstává zachována hranice obratu pro plátcovství DPH ze zákona ve výši 1 mil. Kč za 12 

po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje v roce 2018 podle pravidel naposledy změněných 

k 1.7.2017. 

Změny zákona o DPH k 1.1.2018 nemají praktický dopad na běžnou praxi: 

• doplnění definice stavebního pozemku a stanovení počátku lhůty, po jejímž uplynutí je převod 
staveb a funkčně souvisejících pozemků osvobozen od DPH v § 56 ZDPH, zákonem č. 225/2017 
Sb. (jedná se o novelu stavebního zákona od 1.1.2018), 

• uvedení okruhu údajů, které musí plátce uvádět do kontrolního hlášení do ZDPH (do § 101d 
ZDPH) zákonem č. 371/2017 Sb. − doprovodný zákon k novému zákonu o platebním styku. Tato 
změna je zásadní v tom smyslu, že teprve od 1. 1. 2018 jsou požadavky finanční správy na okruh 
údajů, které plátce uvádí do kontrolního hlášení, v souladu s ústavním pořádkem. Z praktického 
hlediska se ovšem o žádnou věcnou změnu nejedná a formulář kontrolního hlášení zůstává beze 
změn. 

Finanční správa aktualizovala pokyn D-29 k promíjení sankcí ke kontrolnímu hlášení, aktualizace 

spočívá zejména v rozšíření použití dosavadního pokynu i na kalendářní rok 2018, aktualizace pokynu 

je dostupná ZDE. 
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Od 13. 1. 2018 dochází v návaznosti na přijetí nového zákona o platebním styku (zákon č. 370/2017 

Sb.) doprovodným zákonem č. 371/2017 Sb. k úpravě definice finančních činností, které jsou 

osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 ZDPH. Ani tato změna není z hlediska 

běžné praxe nijak zásadní. 

K 1. 1. 2018 se nezměnila právní úprava pro osvobození služeb souvisejících s dovozem a vývozem 

od DPH; v reakci na rozsudek soudního dvora EU Rozsudek C-288/16 ve věci L.Č. ze dne 29.6.2017, 

podle kterého se toto osvobození vztahuje pouze na služby poskytované přímo příjemci či odesílateli 

zboží, vydala Finanční správa 2.1.2018 Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo 

vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, podle které dochází ke změně správní praxe, kterou bude 

Finanční správa vyžadovat od 1.3.2018. K uplatnění DPH u dovozu a vývozu. 

Společníci společností (členové sdružení) bez právní subjektivity mohou až do konce roku 2018 

postupovat podle pravidel zákona o DPH ve znění před 1.7.2017, jedná-li se o společnost (sdružení) 

existující k 30.6.2017 a tvořená k tomuto datu plátci. Výkladu informace GFŘ k uplatňování DPH u 

společníků společnosti od 1. 7. 2017 bude věnována pozornost na přednášce OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 

2017/2018, kterou pořádáme ve Zlíně 12.2.2018, v Brně 14.2.2018 a v Praze 27.2.2018. 

V závěru roku 2017 došlo k novelizaci směrnice o společném systému dph a příslušného prováděcího 

nařízení, a to v etapách od 1.1.2019 a od 1.1.2021 – tyto novelizace vyhlášené v Úředním věstníku EU 

29.12.2017 se týkají elektronického obchodování. Další novelizace obou předpisů, také s prvou 

etapou od 1.1.2019, ve věci uplatnění dph u dodávek zboží do jiného členského státu, by měly být 

přijaty a vyhlášeny počátkem letošního roku. Od 1.1.2019 tedy dojde v oblasti DPH k poměrně 

významným změnám; těmto změnám, ale především aktuálním otázkám DPH z běžné praxe budou 

věnovány přednášky, které připravujeme již na jaro letošního roku. 

Evidence tržeb 

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, bude zásadně změněn 
nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16 ze dne 12. 12. 2017. Z praktického hlediska se jedná zejména 
o následující: 

• osoby, které již povinně tržby evidují (spadající do prvé etapy evidence tržeb od 1.12.2016 či do 
druhé etapy od 1.3.2017), nemusí od 1.3.2018 evidovat tržby uskutečněné prostřednictvím 
platebních karet a účtenky podle zákona o evidenci tržeb již nemusí obsahovat daňové 
identifikační číslo (DIČ) poplatníka přijímajícího tržby. DIČ je však nadále povinnou náležitostí 
daňového dokladu pro účely DPH. 

• Evidence tržeb zařazených původně do 3. etapy od 1.3.2018, resp. do 4. etapy od 1.6.2018, byla 
odložena na neurčito. Dokud nebude přijata novela zákona o evidenci tržeb, tak podléhají 
evidenci tržeb pouze tržby zařazené do prvé etapy od 1.12.2016 (ubytovací a stravovací služby) či 
do druhé etapy od 1.3.2017 (malo a velkoobchod) – tyto tržby však nemusí být v roce 2018 
evidovány, pokud splňují za rok 2017 kritérium minoritních tržeb (více informací k této 
problematice ZDE) 
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Další novinky 

K 1. 1. 2018 je novelizován zákon o účetnictví, a to zákonem č. 377/2015 Sb., což je doprovodný 

zákon k zákonu o ukončení důchodového spoření. Tato změna spočívá pouze ve zrušení odkazů na 

zákon upravující důchodové spoření a je tedy zcela okrajová. 

Zajímavější jsou změny prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví, např. novelizace prováděcí 

vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. vyhláškou č. 441/2017 Sb. - i když je novelizace poměrně 

rozsáhlá (komentář změn je součástí podkladových materiálů ke zvukové nahrávce z 8.12.2017 DANĚ 

Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018), běžné praxe se týkají převážně drobné změny ve výkazech za rok 

2018. V návaznosti na změny prováděcích vyhlášek byly ve Finančním zpravodaji 10/2017 vyhlášeny 

novelizace Českých účetních standardů. 

Novelou stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) od 1.1.2018 provedenou zákonem č. 225/2017 

Sb. došlo jednak k výše uvedené změně v § 56 zákona o DPH, dále byl legislativně technicky 

novelizován i zákon o daních z příjmů (legislativně technická změna v § 38l ZDP pro prokázání nároku 

zaměstnance na nezdanitelnou část základu daně ve výši úroků z úvěru na výstavbu rodinného domu 

apod. Ve vazbě na změny ve stavebních předpisech bude možné odpočet prokazovat také společným 

povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje.) a také i zákon o dani z nemovitých věcí, ve kterém 

došlo k 1. 1. 2018 k těmto změnám: 

• v definici stavebního pozemku je nově reagováno na vydávání společného povolení k umístění 

stavby (§ 6 odst. 3 ZDNV), 

• v § 4 odst. 1 písm. o) a § 9 odst. 1 písm. j) ZDNV reagováno na změnu působnosti stavebních 

úřadů u staveb na dráze dle stavebního zákona a zákona o drahách – tyto stavby od 1. 1. 2018 

nenáleží do působnosti speciálního stavebního úřadu, ale do působnosti obecných stavebních 

úřadů 

Pro zdaňovací období roku 2018 je při stanovení základu daně u zemědělských pozemků (§ 5 odst. 1 

ZDNV) nutné zohlednit poměrně rozsáhlou (týká se cca 150 katastrálních území) novelizaci vyhlášky 

č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními 

cenami zemědělských pozemků, vyhláškou č. 403/2017 Sb.  

K datu 1.1.2018 byla novelizována vyhláškou č. 457/2017 Sb. prováděcí vyhláška k zákonu o 

oceňování. 

K 1.1.2018 došlo oproti 1.7.2017 ke zvýšení dvoutýdenní repo sazby ČNB na 0,50 % (k 1.7.2017 se 
jednalo o sazbu 0,05 %), což např. znamená: 

• úrok z prodlení podle nového občanského zákoníku, tj. podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., u 
prodlení vzniklého od 1.1.2018 činí 8,50 % p.a. (u prodlení vzniklého od 1.7.2013 do 31.12.2017 
činí 8,05 %) 

• úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu činí za období od 1.7.2018 14,50 % p.a., u prodlení za 
období od 1.1.2014 do 31.12.2017 činil 14,05 % p.a. 
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Nabídka přednášek a komentářů 
Přednášky: 

• ZDANĚNÍ MEZD - ZMĚNY 2017/2018. Praha 8.1.2018. Plzeň 22.1.2018. 

• OSVČ - DAŇOVÉ ZMĚNY 2017/2018. Praha 27.2.2018. Zlín 12.2.2018. Brno 14.2.2018. 

• ZMĚNY V DANÍCH 2017/2018. Zlín 12.1.2018. Praha 15.1.2018 (termín je již obsazen, ale 

obdobnou přednášku lze navštívit v Praze 16.1.2018 – více informací ZDE). Brno 18.1.2018. 

 
Z nabídky zvukových nahrávek a komentářů: 

• DPH 2017/2018 - PROBLÉMY BĚŽNÉ PRAXE – zvukový záznam z přednášky pořádané 20.10.2017 

• DANĚ Z PŘÍJMŮ - ZMĚNY 2017/2018 – zvukový záznam z přednášky pořádané 8.12.2017 

• ROZDĚLOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ ZISKU V SRO – Podrobný komentář pro roky 2017/2018 s příklady a 

vzorem valné hromady / rozhodnutí jediného společníka 

• „Daňový balíček 2017 – přehled změn DPH“- přehled změn zákona o DPH a doplňkové materiály 

(např. úplné znění měněných ustanovení zákona o DPH + uspořádaná důvodová zpráva) za 99 Kč 

+ dph. Obsahuje i výklad slovenské FS k upltnění DPH u združenia bez právnej subjektivity podle 

slovenského zákona o DPH od 1.1.1014. 

• „ DPH u dodání zboží v EU u řetězových dodávek“ - zásada přiřazení této jediné přepravy 

k jednomu konkrétnímu obchodu z řady navazujících obchodů. Judikatura Soudního dvora EU 

k této problematice včetně rozsudku ve věci Toridas z července 2017. Příklady. Návrh novelizace 

směrnice 2006/112/EU, o společném systému DPH, od 1.1.2019. 
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