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DAŇOVÝ MĚSÍČNÍK 01 / 2023 (Aktualizační servis k daňové legislativě pro uživatele publikací řady Daňové zákony 2023)
© 2023 DonauMedia, s. r. o., Tallerova 4, Bratislava. Pište nám na e-mail: newsletter@newsletter.cz

Upozornění: Znění textů v této publikaci bylo prověřeno s veškerou dostupnou péčí, vydavatel ani prodejce však nepřebírají žádné
záruky za eventuální škody vzniklé jejím použitím a neodpovídají tedy za to, pokud by na základě textů zveřejněných v této publikaci
kdokoliv konal nebo se zdržel konání a v souvislosti s tím mu vznikla jakákoliv škoda materiální nebo nemateriální povahy. Jediným
rozhodujícím zněním zákonů v případě pochybností a sporů jsou texty ve Sbírce zákonů. Autorská práva k této publikaci jsou předmě-
tem ochrany podle zákonů ČR a SR a vykonává je výhradně vydavatel. Rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem celku nebo části
této publikace bez výslovného písemného svolení vydavatele je zakázáno. Nerespektování práv vydavatele může vést k soudnímu postihu
včetně povinnosti náhrady škody a/nebo trestního stíhání.

PŘEHLED VYDÁNÍ AKTUALIZAČNÍHO SERVISU

V PROSINCI 2022 A V ROCE 2023
29. / řádné vydání
� Datum publikování: 1. prosince 2022
� Obsah servisu: Daňový měsíčník za listopad

30. / mimořádné vydání
� Datum publikování: 4. prosince 2022
� Obsah servisu: informace o zrušení evidence tržeb

Nyní na DanoveZakony365.cz ve výhodném kompletu!

DAŇOVÉ ZÁKONY 2023 XXL ProFi
Díl 1. + Díl 2. + Daňový měsíčník + servisní web
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31. / mimořádné vydání
� Datum publikování: 8. prosince 2022
� Obsah servisu: informace o novele zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní

32. / mimořádné vydání
� Datum publikování: 20. prosince 2022
� Obsah servisu: zákon o daních z příjmů ke stažení

33. / řádné vydání
� Datum publikování: 2. ledna 2023
� Obsah servisu: Daňový měsíčník za prosinec

1. / řádné vydání
� Datum publikování: 1. února 2023
� Obsah servisu: Daňový měsíčník za leden
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� Předpisy publikované ve Sbírce zákonů
V přehledu jsou uvedeny všechny zákony, novely a další předpisy týkající se daní, které byly od 1. prosince 2022 do 31. ledna 2023
zveřejněny ve Sbírce zákonů.
NOVINKA: Všechny změny proti předchozímu vydání Daňového měsíčníku 2022 (resp. nové předpisy za poslední měsíc) jsou v
přehledu vyznačeny modrou barvou!

Zákon č. 366/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
� Datum publikování: 2. prosince 2022
� Obsah předpisu: Novela zákona o daních z  příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty, zákona o opatřeních v daňové oblasti a daňového řádu. V

zákoně o daních z příjmů novela rozšířila původní paušální daň fyzických osob do tří pásem odvozených od charakteru a výše příjmů poplatníka daně.
Hranice maximálních příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně byla současně zvýšena na 2 000 000 Kč, aby i nadále
kopírovala obrat pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty. Prodloužena byla možnost uplatnění mimořádných odpisů u majetku pořízeného v
letech 2022 a 2023, který je zařazen v první nebo druhé odpisové skupině. Tato úprava navazuje na obdobnou možnost mimořádných odpisů u
majetku pořízeného v letech 2020 a 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině je možné podle novely odepsat bez přerušení za dvanáct
měsíců místo tří let a ve druhé odpisové skupině lze majetek odepsat bez přerušení za 24 měsíců místo pěti let. Změněna byla výše příjmů rozhodných
pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob z 15 000 Kč na 50 000 Kč. Zaměstnanci mohou také požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně
a učinit u zaměstnavatele daňové prohlášení, že nemají povinnost podat daňové přiznání, když jejich další příjmy nepřevýší 20 000 Kč namísto
dřívějšího limitu 6 000 Kč. Další změny se týkaly například vymezení nemovité kulturní památky pro účely daňových odpisů nebo odpočtu na podporu
pořízení majetku na odborné vzdělávání. Do zákona o daních z příjmů byla zároveň vložena nová samostatná část upravující daň z neočekávaných
(mimořádných) zisků vybraných subjektů z oblasti energetiky, těžebního průmyslu a bankovnictví. Tato část vymezila přesně okruh poplatníků daně,
základ daně a v navazujících ustanoveních byly také upraveny zálohy na daň.
V zákoně o dani z přidané hodnoty novela zvýšila limit obratu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.
Přechodná ustanovení upravila okolnosti, za kterých se osoba povinná k dani, jejíž obrat za prosinec 2021 až listopad 2022 přesáhl 1 000 000 Kč, ale
nepřesáhl 2 000 000 Kč, nestane plátcem, nemá povinnost podat přihlášku k registraci, případně jak již podanou přihlášku potvrdí nebo zruší.
Upravena byla dále lhůta pro podání následného kontrolního hlášení na výzvu správce daně. Při dodání výzvy do datové schránky byla lhůta
prodloužena na sedmnáct dnů. Pro jiné formy dodání výzvy než do datové schránky byla zachována původní lhůta pět dnů ode dne doručení. Novela
zároveň stanovila pokutu za nepodání kontrolního hlášení v poloviční výši pro fyzické osoby, malé společnosti s ručením omezeným a pro plátce se
čtvrtletním zdaňovacím obdobím. Vyloučena byla za definovaných okolností pokuta za nepodání kontrolního hlášení u prvního prodlení.
Do zákona o opatřeních v oblasti daní bylo doplněno upřesňující ustanovení, podle kterého poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé
činnosti nemá za zdaňovací období roku 2022 povinnost podat daňové přiznání, pokud by mu tato povinnost vznikla jen z důvodu snížení základu daně
o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 Ukrajině prostřednictvím zastupitelského úřadu Ukrajiny na území České republiky. Novela
současně stanovila, že do vlastního příjmu manžela podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů se od zdaňovacího období roku 2022
nezahrnuje příspěvek pro solidární domácnost podle zákona č. 66/2022 Sb. týkajícího se opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního
zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
V daňovém řádu novela stanovila, že povinnost daňového subjektu činit formulářová podání pouze elektronicky datovou zprávou se nevztahuje na
fyzickou osobu, která je oprávněna svou datovou schránku na žádost znepřístupnit (týká se tedy výhradně nepodnikajících osob).

� Změněná (případně zrušená nebo vložená) ustanovení: v zákoně o daních z příjmů: § 2a odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; § 4a; § 6; § 7a 1, 2, 3, 4, 6, 8;
§ 17c; § 19b odst. 1; § 20ba; § 20bb; § 20bc; § 20bd; § 20be; § 21 odst. 5; § 23 odst. 8; § 30a odst. 1, 2;  § 30d; § 34g odst. 6; § 38a odst. 1; § 38aa;
§ 38ab; § 38b; § 38da odst. 4; § 38g odst. 1, 2; § 38lc; § 38ld odst. 2, 3; § 38lda; § 38ldb; § 38lf; § 38lga; § 38lk odst. 1, 7; § 38lm odst. 1, 2, 3, 4; Přechodná
ustanovení / v zákoně o dani z přidané hodnoty: § 6 odst. 1; § 8 odst. 2; § 94 odst. 2; § 101g odst. 1, 3; § 101h odst. 1, 2, 6, 7; § 101j; § 106; § 106b
odst. 3; Přechodná ustanovení / v zákoně o opatřeních v oblasti daní: § 1 odst. 6; § 3a / v daňovém řádu: § 72; Přechodné ustanovení

� Účinnost novely: 1. ledna 2023 (z legislativně technických důvodů byla účinnost některých přechodných ustanovení posunuta na 3. prosince 2022)

Zákon č. 373/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
� Datum publikování: 7. prosince 2022
� Obsah předpisu: Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a zákona o Finanční správě České republiky. Novela implementovala

směrnici Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (směrnice DAC 7).
Obsahovala opatření požadovaná směrnicí DAC 7 na posílení správní spolupráce v daňové oblasti, a to jak zefektivněním a modernizací dosavadních
institutů využívaných v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, tak i zavedením nových institutů, které reagovalys na měnící se ekonomické
podmínky a potřeby moderní správy daní. V souvislosti s posilováním opatření na dodržování povinností podle zákona o mezinárodní spolupráci při
správě daní pak také obsahovala zpřesnění transpozice směrnice Rady 2010/24/EU ze dne 16. března 2010 o vzájemné pomoci při vymáhání

ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEHLED
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pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření, a vyjasnila působnost zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finanč-
ních pohledávek, pokud jde o vymáhání sankcí uložených v daňovém řízení. Přijaté změny lze rozčlenit na tyto okruhy:
- automatická výměna informací získaných od provozovatelů platforem,
- mezinárodní výměna informací při správě daní, včetně tzv. skupinových žádostí,
- další formy mezinárodní spolupráce při správě daní, včetně daňové kontroly, která je prováděná společně orgány členských států Evropské unie
nebo smluvních států (společná kontrola),
- ochrana osobních údajů a náprava porušení jejich bezpečnosti,
- mezinárodní pomoc při vymáhání daňových sankcí,
V zákoně o Finanční správě České republiky novela upravila kontrolní nákup jako kontrolní postup orgánu Finanční správy v souladu s články 8ac a
25a směrnice DAC 7 především k zajištění efektivity kontroly povinností oznamujících provozovatelů platforem. Účelem kontrolního nákupu je zjištění
míry plnění povinností spojených zejména s automatickou výměnou informací. Používaným procesním předpisem při mezinárodní spolupráci při
správě daní je daňový řád, kontrolní nákup je proto chápán jako faktický úkon v procesním režimu daňového řádu.

� Změněná (případně zrušená nebo vložená) ustanovení: v zákoně o mezinárodní spolupráci při správě daní: § 1 odst. 2, 3, 5; § 8 odst. 2; § 8a;
§ 9 odst. 4, 5, 6, 7; § 10 odst. 2, 3, 4; § 12a odst. 2; § 12; § 12c; § 12f; § 12g; § 12h; § 13 odst. 1; § 13e odst. 3, 4; § 13j; § 13k odst. 4; § 13m; § 13n odst.
1; § 13s odst. 1; § 13x odst. 1; § 13y; § 13zl odst. 5; § 13zn odst. 6; § 13zo; § 14j odst. 2; § 14l odst. 7; § 14q; § 14t; § 14u; § 14v; § 14w; § 14x; § 14y;
§ 14z; § 14za; § 14zb; § 14zc; § 14zd; § 14ze; § 14zf; § 14zg; § 14zh; § 14zi; § 14zj; § 14zk; § 14zl; § 14zm; § 14zn; § 14zo; § 14zp; § 14zq; § 14zr; §
14zs; § 14zt; § 14zu; § 14zv; § 14zw; § 14zy; § 14zz; § 14zza; § 14zzb; § 14zzc; § 14zzd; § 14zze; § 14zzf; § 14zzg; § 14zzh; § 14zzi; § 14zzj; § 14zzk;
§ 14zzl; § 14zzm; § 14zzn; § 14zzo; § 14zzp; § 14zzq; § 14zzr; § 14zzs; § 14zzt; § 14zzu; § 14zzv; § 14zzw; § 14zzx; § 18; § 19 odst. 2, 3; § 19a; § 19b;
§ 19c; § 30a; § 32 odst. 2; Příloha č. 4; Přechodná ustanovení / v zákoně o Finanční správě České republiky: § 3 odst. 3; § 12a odst. 2; § 13d

� Účinnost novely: částečně 1. ledna 2023, částečně 1. ledna 2024

Zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další
související právní předpisy
� Datum publikování: 28. prosince 2022
� Obsah předpisu: Novela rušící zákon o evidenci tržeb, novela zákona o daních z příjmů a zákona o Finanční správě ČR. Malá technická novela

vypustila ze zákona o Finanční správě zmínky o evidenci tržeb, která byla zrušena. Ze zákona o daních z příjmů byly v souvislosti se zrušením zákona
o evidenci tržeb vyňaty všechny zmínky o evidenci tržeb a účtenkové loterii.

� Změněná (případně zrušená nebo vložená) ustanovení: v zákoně o daních z příjmů: § 4 odst. 1; § 10 odst. 1; § 19 odst. 1; § 22 odst. 1; § 35ba
odst. 1; § 35bc; 36 odst. 2; Přechodné ustanovení / v zákoně o Finanční správě České republiky: § 18a odst. 1, Přechodné ustanovení

� Změněná (případně zrušená nebo vložená) ustanovení: § 18a odst. 1, Přechodné ustanovení
� Účinnost novely: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023
� Datum publikování: 1. prosince 2022
� Obsah předpisu: Vyhláška stanovila nové sazby zahraničního stravného.
� Změněná (případně zrušená nebo vložená) ustanovení: celá nová vyhláška s novými sazbami
� Účinnost novely: 1. ledna 2023

Vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
� Datum publikování: 30. prosince 2022
� Obsah předpisu: Nová vyhláška zvýšila sazby stravného za každý kalendářní den pracovní cesty všech zaměstnanců. Dále novela zvýšila základní

náhradu za používání silničních motorových vozidel a snížila (kromě elektřiny) průměrnou cenu pohonných hmot pro účely poskytnutí cestovních
náhrad v případě, že zaměstnanec cenu zaměstnavateli neprokáže.

� Změněná (případně zrušená nebo vložená) ustanovení: celá nová vyhláška s novými sazbami, zrušení vyhlášek č. 511/2021 Sb., č. 47/2022 Sb.,
č. 116/2022 Sb. a č. 237/2022 Sb.

� Účinnost novely: 1. ledna 2023

� Předpisy v závěrečné fázi legislativního procesu
Ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně, na programu jednání v Senátu, ani na podpisu u prezidenta nejsou žádné zákony z oblasti
daní.

� Předpisy publikované ve Finančním zpravodaji
V přehledu jsou uvedeny všechny předpisy týkající se daní publikované ve Finančním zpravodaji od 1. prosince 2022 do 31. ledna
2023. Do přehledu nejsou zařazena sdělení k mezinárodním smlouvám, obecná upozornění na splatnost daní, čísla účtů apod.
NOVINKA: Všechny změny proti předchozímu vydání Daňového měsíčníku 2022 (resp. nové předpisy za poslední měsíc) jsou v
přehledu vyznačeny modrou barvou!

Pokyn č. GFŘ–D–58 k promíjení příslušenství daně (č. j.: 49837/22/7700-10123-050167)
� Datum publikování: 2. prosince 2022 ve Finančním zpravodaji částka 15/2022 pod číslem 20/2022
� Obsah předpisu: Pokyn upravil postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu
a zrušil Pokyn GFŘ-D-47 (č. j. 15921/21/7700-10123-050167) k promíjení příslušenství daně
� Účinnost: 1. února 2023
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Dodatek č. 9 k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení (č.j.: 87752/22/7100-20118-012287)
� Datum publikování: 19. prosince  2022 ve Finančním zpravodaji částka 18/2022 pod číslem 24/2022
� Obsah předpisu: Dodatek upřesnil a doplnil podrobnosti možnosti promíjení sankcí správcem daně a uplatnění ospravedlnitelných důvodů při
nepodání kontrolního hlášení plátcem daně z přidané hodnoty nebo při jeho nepodání včas.
� Účinnost: 19. prosince 2022

Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, (č. j.: 111096/16/7100-20116-050484), jak vyplývá ze změn provede-
ných dodatkem č. 1, č. j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č. j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č. j.: 94112/18/
7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č. j.: 88521/19/7100-20118-012287, dodatkem č. 5, č. j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6, č.
j.: 72251/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 7, č. j.: 27813/21/7100-20118-012287, dodatkem č. 8, č. j.: 77067/21/7100-20118-012287 a
dodatkem č. 9, č. j.: 87752/22/7100-20118-0122871
� Datum publikování: 19. prosince  2022 ve Finančním zpravodaji částka 18/2022 pod číslem 25/2022
� Obsah předpisu: Úplné znění pokynu po jeho další novelizaci dodatkem č. 9
� Účinnost: 19. prosince 2022

Pokyn č. GFŘ–D–59 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších (č. j.: 75325/22/7100-10111-702407)
� Datum publikování: 29. prosince 2022 ve Finančním zpravodaji částka 19/2022 pod číslem 26/2022
� Obsah předpisu: Generální finanční ředitelství v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona o daních z příjmů vydalo pokyn s výkladem některých
pojmů, definic, postupů a právních jednání. Při uplatňování zákona se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního jednání nebo jiné skutečnosti rozhodné
pro stanovení či vybrání daně, pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se od něho. Jednotlivé skutečnosti je nutné posuzovat vždy ve vzájemné
souvislosti při dodržení všech zásad daňového řádu.
� Účinnost: 1. ledna 2023 (použitelnost poprvé za zdaňovací období, které započalo v roce 2023)

Pokyn GFŘ D-60 stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
účinném do 31. 12. 2022 (č. j.: 174/23/7100-10111-010440)
� Datum publikování: 5. ledna 2023 ve Finančním zpravodaji částka 1/2023 pod číslem 1/2023
� Obsah předpisu: Novým pokynem byly stanoveny jednotné kurzy měn uváděných v kurzovním lístku České národní banky, které při přepočtu cizí
měny pro daňové účely za zdaňovací období roku 2022 použijí poplatníci, kteří nevedli účetnictví. Pro přepočet cizích měn neuváděných v kurzovním lístku
se použije přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatníci dohodnou, případně mohou využít služeb znalců se specializací na devizovou
problematiku. Od 2. března 2022 pozastavila Česká nární banka vyhlašování kurzu ruského rublu v režimu „kurzy devizového trhu“.
� Účinnost: 5. ledna 2023 (platnost pro zdaňovací období roku 2022)
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Obecně platí, že jsou písemnosti doručovány dle jejich
povahy, tedy ve vztahu k datové schránce podnikající fy-
zické osoby typicky dle toho, zda se doručovaná písem-
nost vztahuje k její podnikatelské činnosti či nikoliv. Do
datové schránky podnikající fyzické osoby budou doručo-
vány dokumenty související s podnikatelskou činností
držitele datové schránky (např. výzva k podání daňového
přiznání k dani z příjmů z podnikatelské činnosti). Ostat-
ní písemnosti nesouvisející s podnikatelskou činností bu-
dou i po zřízení datové schránky podnikající fyzické oso-
by doručovány listinnou formou (poštou).
V případě, že je doručována písemnost vztahující se k
soukromé činnosti fyzické osoby, bude tato písemnost
doručována do datové schránky pouze v případě, že má
fyzická osoba zpřístupněnou datovou schránku nepodni-

LISTINNÁ PODOBA DORUČOVÁNÍ

PO ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATOVÉ SCHRÁNKY
Finanční správa upozornila, že i když byla osobě zřízena datová schránka, automaticky to neznamená,
že orgány Finanční správy ČR budou s touto osobou komunikovat vždy výhradně elektronicky. Kon-
krétní způsob komunikace je volen mimo jiné s ohledem na povahu doručované písemnosti, její obsah a
na projevenou vůli adresáta doručované písemnosti.

Zdroj: Finanční správa

kající fyzické osoby.
V případě, že osoba se zpřístupněnou datovou schránkou
preferuje elektronické doručování do datové schránky
všech písemností, které to umožňují (tedy obecně písem-
ností, které by jí jinak byly doručovány v listinné podo-
bě), může správci daně sdělit, že žádá, aby jí byly veškeré
písemnosti doručovány elektronicky do zpřístupněné da-
tové schránky. Obdobně to platí i pro určení, do které ze
dvou či více jí zřízených datových schránek mají být pí-
semnosti doručovány. Požádat o doručování do datové
schránky je třeba jednotlivě u všech orgánů Finanční
správy ČR, které mají písemnosti do datové schránky
doručovat.
Postup při doručování prostřednictvím datových schrá-
nek je podrobně popsán v pokynu GFŘ-D-7 z roku 2011.
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SYSTEMATICKÝ PŘEHLED ZMĚN V DAŇOVÉ

LEGISLATIVĚ PRO ROK 2023
V následujícím textu přinášíme systematický souhrn novinek a legislativních změn pro rok 2023 připravený
na základě textu, který publikovala Finanční správa.

Silniční daň za rok 2022
Daňové přiznání k dani silniční mělo být podáno u míst-
ně příslušného správce daně nejpozději do 31. ledna 2023.
Poplatníci mohli využít i nové elektronické formuláře na
portálu MOJE daně. Okruh poplatníků byl však novelou
zákona o dani silniční výrazně zredukován.

Daň z nemovitých věcí na rok 2023
Posledním dnem pro podání daňového přiznání k dani z
nemovitých věcí bylo úterý 31. ledna 2023. Pro poplatní-
ky, kteří podávali daňové přiznání poprvé, byl připraven
návodný průvodce daňovým přiznáním k dani z nemovi-
tých věcí.

Evidence tržeb
Elektronická evidence tržeb byla definitivně zrušena zá-
konem č. 458/2022 Sb. Systém elektronické evidence tr-
žeb tedy není od 1. ledna 2023 funkční a nebude již na
straně Finanční správy provozován ani pro dobrovolně
evidující podnikatele. Pokud by i po 1. lednu 2023 byly
zaslány údaje o tržbě z pokladního zařízení, nebudou za-
evidovány a pokladní zařízení neobdrží od správce daně
fiskální identifikační kód (FIK).

Datové schránky
Novelou zákona o elektronických úkonech a autorizova-
né konverzi dokumentů došlo k rozšíření okruhu osob,
kterým se datové schránky zřizují „automaticky“. Finanční
správa proto k datovým schránkám připravila informač-
ní shrnutí a odpovědi na nejčastější dotazy. Významnou
změnou je, že podnikající fyzické osoby musí po zpřístup-
nění datové schránky (ze zákona nebo na vlastní žádost)
podávat daňová přiznání a hlášení už výhradně přes da-
tovou schránku, nepodnikající fyzické osoby mohou svou
datovou schránku znepřístupnit a povinnost komunikace
přes datovou schránku pro ně neplatí.

Daň z přidané hodnoty
Povinná registrace
Nová výše obratu pro zákonnou registraci k dani z přida-
né hodnoty je hlavní změnou od 1. ledna 2023. Limit ob-
ratu pro povinnou registraci byl zvýšen z 1 000 000 Kč na
2 000 000 Kč za dvanáct po sobě jdoucích bezprostředně
předcházejících kalendářních měsících. Upravena byla i
možnost zrušení registrace.

Kontrolní hlášení
Byl upraven sankční systém kontrolního hlášení k dani z
přidané hodnoty. Od roku 2023 byla sníženy sankce za
nepodání kontrolního hlášení na polovinu pro vybranou
skupinu plátců daně. Nové podmínky sankčního systé-
mu dopadly i na starší případy pochybení, pokud platební
výměr na související pokuty nenabyl právní moci do účin-
nosti novely zákona o dani z přidané hodnoty. Dále byla
prodloužena lhůta pro odpověď na výzvu ke změně, dopl-
nění nebo potvrzení původních údajů v případě doručení
výzvy do datové schránky, a to na sedmnáct kalendář-
ních dnů.

Daň z příjmů
Paušální daň fyzických osob
S účinností od 1. ledna 2023 došlo k zásadním změnám v
institutu paušální daně. Nové úpravy týkající se paušální

daně navázaly na zvýšení limitu pro plátcovství daně z
přidané hodnoty na 2 000 000 Kč, takže i možnost vstupu
do paušální režimu je nově limitována hranicí příjmů ze
samostatné činnosti ve výši 2 000 000 Kč.

Limit pro zdanění příjmů fyzických osob
Od roku 2023 platí změna výše limitu zdanitelných pří-
jmů, který je rozhodný pro povinnost podat daňové při-
znání. Limit byl zvýšen z dřívějších 15 000 na 50 000 Kč.
Rovněž byla změněna výše limitu pro vznik povinnosti
podání daňového přiznání poplatníka s příjmy ze závislé
činnosti, jehož příjmy podle § 7 až 10 zákona o daních z
příjmů přesáhly stanovený limit (nově 20 000 Kč).

DAŇOVÉ ZÁKONY
2023 Expert

Podrobné poznámky
k novelám a komentáře

přímo v textu!
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Příjmy ze závislé činnosti
Do zákona o daních z příjmů bylo doplněno ustanovení,
podle kterého je nově osvobozena zvláštní odměna za
výkon funkce člena okrskové volební komise a člena
zvláštní okrskové volební komise.

Osvobození bezúplatných příjmů
Do zákona o daních z příjmů byl doplněn nový druh pří-
jmů osvobozených od daně. Jedná se o osvobození bezú-
platných příjmů v podobě nabytí spoluvlastnického podí-
lu na nemovité věci od obce nebo od poplatníka, jehož je
obec členem nebo zřizovatelem. Novinka znamená zpět-
né osvobození bytových družstev od daně z příjmů z bez-
úplatného převodu spoluvlastnického podílu na bytových
domech z majetku obce. Jde o bytové domy postavené v
letech 1995 až 2007 pomocí dotací ze Státního fondu roz-
voje bydlení nebo programu podporujícího výstavbu ná-
jemních bytů a technické infrastruktury. Podmínkou osvo-
bození je, že se obec zavázala bezúplatně nebo za jednu
korunu po uplynutí dvaceti let převést svůj podíl na byto-
vém domě na bytové družstvo.

Nový Pokyn D - 59
Pro zdaňovací období, která započala v roce 2023, lze pro
účely daně z příjmů využít nový Pokyn GFŘ - D - 59 k
jednotnému postupu při uplatňování některých ustano-
vení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, vydaný ve Finančním zpravodaji č.
19/2022. Tento pokyn nahradil předchozí Pokyn GFŘ - D
- 22 a obsahuje především upřesnění definic nejrůzněj-
ších pojmů, případně sjednocuje jejich výklad.

Daň z neočekávaných zisků
Do zákona o daních z příjmů byly doplněny rozsáhlé pa-
sáže upravující daň z neočekávaných zisků. Definován byl

okruh poplatníků vymezený podle činnosti (energetika,
těžební průmysl, bankovnictví), základ daně, její výše,
placení záloh na novou daň a základní zásady její správy.

Mimořádné odpisy hmotného majetku
Novela prodloužila mimořádné odpisy pro hmotný maje-
tek zařazený v první a druhé odpisové skupině (původně
mimořádné odpisy platily pro majetek pořízený v období
od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021). Možnost využít
mimořádné odpisy pro zdaňovací období roku 2023 byla
novelou zákona o daních z příjmů rozšířena na výše uve-
dený majetek pořízený až do 31. prosince 2023.

Jednorázový příspěvek na dítě
Na základě zákona o jednorázovém příspěvku na dítě
vyplácely Úřady práce České republiky žadatelům jedno-
rázový příspěvek ve výši 5 000 Kč. Z hlediska zákona o
daních z příjmů se jednalo o příjem osvobozený od daně.
Tento příspěvek náleží dítěti a proto se nezapočítává do
limitu 68 000 Kč vlastních příjmů manžela nebo manžel-
ky.

Novinky na portálu MOJE daně
Portál MOJE daně je postupně přizpůsobován pro použití
zrakově postiženými. Byla zavedena technologie „Průvod-
ce“ v aktualizovaném formuláři přiznání k dani z příjmů
právnických osob za zdaňovací období započatá v roce 2022
a části zdaňovacích období započatých v roce 2023. U při-
znání k dani z nemovitých věcí byly nasazeny nové funk-
ce ověření v katastru nemovitostí, předvyplňování daňo-
vých přiznání a interaktivní průvodce. Poplatníkům, kte-
ří mají zřízenou daňovou informační schránku DIS+, jsou
nyní platební informace zobrazovány přímo v této schránce
a již jim nepřijde poštou složenka k platbě daně.

Zdroj: Finanční správa, Sbírka zákonů
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JEDNOTNÉ KURZY ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ

ROKU 2022
Ve Finančním zpravodaji číslo 1/2023 byl publikován Pokyn GFŘ-D-60 - Stanovení jednotných kurzů za
zdaňovací období 2022 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31.
prosince 2022.

Tyto kurzy použijí poplatníci, kteří nevedou účetnictví,
pro přepočet cizí měny na české koruny. Pro přepočet
cizích měn neuváděných v kurzovním lístku se použije
přepočet přes třetí měnu, kterou si mezi sebou poplatní-
ci dohodnou, případně je třeba využít služeb znalců se
specializací na devizovou problematiku. Aktuální sezna-
my znalců vedou krajské soudy respektive Městský soud
v Praze, v jejichž obvodu má znalec místo trvalého poby-

tu, popřípadě místo pobytu na území České republiky
podle druhu pobytu cizince; podle § 7 odst. 2 zákona č. 36/
1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a dále je seznam znal-
ců zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva
spravedlnosti www.justice.cz.
S platností od 2. března 2022 pozastavila Česká národní
banka vyhlašování kurzu ruského rublu v režimu „kurzy
devizového trhu“.

Stanovený jednotný kurz měn uváděných v kurzovním lístku ČNB
Země měna množství kód průměr
Austrálie dolar 1 AUD 16,21
Brazílie real 1 BRL 4,55
Bulharsko lev 1 BGN 12,55
Čína žen-min-pi 1 CNY 3,47
Dánsko koruna 1 DKK 3,30
EMU euro 1 EUR 24,54
Filipíny peso 100 PHP 42,92
Hongkong dolar 1 HKD 2,99
Chorvatsko kuna 1 HRK 3,25
Indie rupie 100 INR 29,69
Indonésie rupie 1000 IDR 1,57
Island koruna 100 ISK 17,31
Izrael nový šekel 1 ILS 6,93
Japonsko jen 100 JPY 17,79
Jižní Afrika rand 1 ZAR 1,43
Kanada dolar 1 CAD 17,93
Korejská republika won 100 KRW 1,81
Maďarsko forint 100 HUF 6,26
Malajsie ringgit 1 MYR 5,31
Mexiko peso 1 MXN 1,17
MMF ZPČ 1 XDR 31,21
Norsko koruna 1 NOK 2,43
Nový Zéland dolar 1 NZD 14,79
Polsko zlotý 1 PLN 5,24
Rumunsko leu 1 RON 4,97
Singapur dolar 1 SGD 16,97
Švédsko koruna 1 SEK 2,30
Švýcarsko frank 1 CHF 24,51
Thajsko baht 100 THB 66,68
Turecko lira 1 TRY 1,42
USA dolar 1 USD 23,41
Velká Británie libra 1 GBP 28,72

Zdroj: Finanční zpravodaj


