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Povinnosti a změny
v osobním zdanění
ve 2014
Solidární daň

Rádi bychom Vás seznámili s povinnostmi a významnými změnami v oblasti
osobního zdanění a předpisů sociálního a zdravotního pojištění pro rok 2014.

S účinností od 1. ledna 2013 jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob
povinni platit solidární daň ve výši 7%, pokud jejich roční příjem překročil
částku 1 242 432 Kč (tj. 103 536 Kč měsíčně).
Chtěli bychom upozornit, že poplatníci, kterým povinnost hradit solidární daň
v průběhu roku 2013 vznikla (byť pouze v jednom měsíci), jsou povinni za rok
2013 podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jejich daňové
povinnosti nemohou být vyrovnány v rámci ročního zúčtování daně
provedeného zaměstnavatelem jako doposud.
Obecná lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob je 1. dubna
2014. Pokud je daňové přiznání zpracováno daňovým poradcem na základě
plné moci, lhůta je prodloužena do 1. července 2014 (včetně termínu pro
úhradu případného nedoplatku na dani).
Zároveň dochází ke zvýšení limitu pro posuzování povinnosti hradit solidární
daň v roce 2014; novým limitem je částka 1 245 216 Kč (103 768 Kč
měsíčně).
Rádi Vám nabídneme naši asistenci při přípravě daňových přiznání Vašich
zaměstnanců v souvislosti se solidární daní.

Srážková daň

Omezení uplatnitelnosti
odpočitatelných položek
a slev na dani u
daňových nerezidentů

Od 1.1.2014 dochází ke změně limitů pro použití samostatného základu daně
a uplatňování srážkové daně u autorských honorářů a dohod o provedení
práce. U autorských honorářů dochází ke zvýšení limitu ze 7 000 Kč na
10 000 Kč. U dohod o provedení práce se tato hranice mění z 5 000 Kč na
10 000 Kč, čímž dochází ke sjednocení s limity stanovenými pro
účely sociálního a zdravotního pojištění.

Od nového roku dochází k omezení uplatnitelnosti odpočitatelných položek a
slev na dani u daňových nerezidentů. Daňoví nerezidenti si mohou obecně
uplatnit bez omezení pouze základní slevu na poplatníka. Odpočitatelné
položky (např. úroky z hypoték) a ostatní slevy (např. na děti) je možné
uplatnit jen, pokud příjem nerezidenta pocházel z minimálně 90% ze zdrojů na
území České republiky.
Od roku 2014 dochází ke zpřísnění tohoto režimu a daňová legislativa
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stanoví, že odpočitatelné položky a další slevy si mohou uplatnit jen čeští
daňoví nerezidenti, kteří jsou zároveň daňovými rezidenty EU, Norska či
Islandu. Podmínka výše příjmu ze zdrojů na území České republiky je
zachována; nově je nutno splnění této podmínky doložit potvrzením
zahraničního správce daně na tiskopisu Ministerstva financí České republiky.

Změny maximálních a
minimálních
vyměřovacích základů

Dochází ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro účely sociálního
zabezpečení, a to na částku 1 245 216 Kč. Maximální vyměřovací základ pro
účely zdravotního pojištění se ani v roce 2014 neuplatní.
Dále dochází ke zvýšení minimálních vyměřovacích základů a tím ke zvýšení
minimálních záloh pro OSVČ. Pro účely sociálního zabezpečení činí nová
výše zálohy 1 894 Kč; pro účely zdravotního pojištění je minimální záloha
1 752 Kč. Nová výše záloh pro účely sociálního zabezpečení se uplatní až po
podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013; novou výši zálohy pro
účely zdravotního pojištění je nutné platit již za leden 2014.

Změny v nemocenském
pojištění

V případě nemoci zaměstnance se od ledna 2014 snižuje období, po které
zaměstnanci vyplácí zaměstnavatel náhradu mzdy za dočasnou pracovní
neschopnost. Doposud zaměstnavatel hradil náhradu mzdy po období 21
kalendářních dnů, nově bude náhradu vyplácet pouze 14 kalendářních dní.
První tři dny pracovní neschopnosti zůstávají bez náhrady.
V zákoně o nemocenském pojištění se od roku 2014 mění definice
zaměstnání. Proběhly diskuse, zda tato změna znamená výkladový posun
v případě plátce pojistného u zaměstnanců vyslaných do České republiky.
V závěru roku 2013 se zástupci Komory daňových poradců, České správy
sociálního zabezpečení a Ministerstva práce a sociálních věcí shodli, že ke
změně výkladu nedochází a změna definice zaměstnání nemá žádný dopad
na platbu pojistného.
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Vezměte, prosím, na vědomí, že současné vydání Tax & Fiscal Alert bylo
připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice, ale nenahrazuje
vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci.
Z důvodu průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé
informace po zveřejnění v Tax & Fiscal Alert předmětem dalšího vývoje a
změn. Za tyto změny nenese společnost Accace odpovědnost, a nezodpovídá
tedy ani za možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající
legislativy.
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