
NOVÝ FORMULÁŘ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ 

• nový formulář daňového přiznání daně z příjmů 
fyzických osob na 1 list (2 strany A4). Bude sloužit pro 
zaměstnance, kteří si sami podávají daňové přiznání. 
V současnosti vyhotoven návrh obsahové stránky. 
(finální verze tiskopisu podzim 2016)

ELEKTRONIZACE FINANČNÍ SPRÁVY

• zvyšováním počtu podání, které je možné učinit 
elektronicky (průběžně)

• zavedením možnosti „podepsat“ podání učiněné na 
Daňovém portálu identitou uživatele datové schránky 
(již funguje od 6/2014)

• rozšiřování množství informací přístupných přes 
Daňovou informační schránku (průběžně)

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVĚJŠÍ PODÁNÍ

• zvýšení komfortu pro elektronická podání - u 
některých povinných údajů požadovaných při 
elektronickém podávání formulářů nebude jejich 
nevyplnění znamenat tzv. kritickou chybu, která by 
znemožnila podání (např. jméno a příjmení u přiznání 
k DPH) (průběžně zapracováváno)

ROZŠÍŘENÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ

• zdanění příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu 
(do 2500 Kč) srážkovou daní, aby poplatník nebyl 
povinen podat daňové přiznání v situaci, kdy obdrží 
vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně 
jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje 
zanedbatelný příjem (např. člen volební komise) 
(1.1.2017)

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DĚTI

• zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč 
měsíčně (tj. o 2 400 Kč ročně) a na třetí a každé další 
dítě o 300 Kč měsíčně (tj. o 3 600 Kč ročně) oproti roku 
2016 (1.1.2017)

OSVOBOZENÍ DIVIDEND U FUNDACÍ

• umožnění osvobození dividend pro subjekty, 
které jsou založeny za účelem správy majetku 
rodinných příslušníků (svěřenské fondy, rodinné 
fundace). zamezí se tak dvojímu zdanění a daňový 
režim nebude odrazovat od vyčleňování podílů v 
obchodních korporacích do těchto entit (1.1.2017)

ETRŽBY

• spuštění účtenkové loterie (předpoklad březen 2017)

DAŇOVÝ KIOSEK

• virtuální finanční úřad = kdo bude chtít, vyřeší 
daně z domova; kompletní přehled o daňových 
povinnostech, zobrazení historie, předvyplněné 
údaje, jednoduché účetnictví nebo rozhraní pro 
účetní programy (představení 9/2017)

PŘEHLEDNÝ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

• zjednodušení příjmových daní (představení 9/2017)

SERVIS PRO OBČANY

• poradenská činnost pro EPO podání prostřednictvím 
e-podpory (funguje)

• nové interaktivní tiskopisy Potvrzení o zdanitelných 
příjmech ze závislé činnosti (zveřejněno)

• „nové Prohlášení k dani“ – zjednodušení tiskopisu, 
zejména ve vztahu k daňovému zvýhodnění, které 
bude možné (předpoklad prosinec 2016)

• daňová složenka pro poplatníky daně z příjmů 
fyzických osob a dalších 3 daní (od roku 2016)

• „Studentský web“ - nová webová stránka, kde najdete 
vše o daních - stručně, přehledně i obrázkově. 
Užitečná pomůcka pro všechny, kteří se zajímají o 
daně. (druhá polovina roku 2016)

• pro poplatníky daně z nemovitých věcí - možnost 
placení přes SIPO (1.1.2016)
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DOSTATEK INFORMACÍ O ETRŽBÁCH 

• portál www.etrzby.cz, kde poskytujeme komplexní 
informace k etržbám a to včetně kontaktního 
formuláře pro dotazy k dané problematice (od 
4.4.2016)

• zpřístupněn playground pro vývojáře technického 
řešení (od 13.6.2016)

• pořádáme různé osvětové akce a rozjeli jsme mediální 
kampaň (od 1.6.2016)

ELEKTRONIZACE FINANČNÍ SPRÁVY

• zvyšováním počtu podání, které je možné učinit 
elektronicky (průběžně)

• zavedením možnosti „podepsat“ podání učiněné na 
Daňovém portálu identitou uživatele datové schránky 
(již funguje od 6/2014)

• rozšiřování množství informací přístupných přes 
Daňovou informační schránku (průběžně)

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVĚJŠÍ PODÁNÍ

• zvýšení komfortu pro elektronická podání - u 
některých povinných údajů požadovaných při 
elektronickém podávání formulářů nebude jejich 
nevyplnění znamenat tzv. kritickou chybu, která by 
znemožnila podání (např. jméno a příjmení u přiznání 
k DPH) (průběžně zapracováváno)

ÚPRAVA KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ

• úprava a lhůt u kontrolního hlášení. Nově možnost 
promíjení některých sankcí v ospravedlnitelných 
případech (pokuta ve výši 1 000 Kč bude jednou ročně 
prominuta automaticky). Prodloužení lhůty pro 
reakci na 5 pracovních dnů. (srpen/září 2016)

„CO MUSÍM, KDYŽ… JSEM PODNIKATEL“

• různé životní situace z pohledu podnikatele, návod 
krok po kroku, například jak a kdy se zaregistrovat, co 
a kdy podávat na Finanční úřad (třetí čtvrtletí 2016)

ZJEDNODUŠENÍ CELNÍHO ŘÍZENÍ

• zjednodušení celních předpisů a postupů
• posun k bezpapírovému prostředí
• větší právní jistota a jednotnost pro subjekty 
• rychlejší celní postupy
• (Celní kodex EU platný od 1.5.2016)

PŘEHLEDNÝ ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

• zjednodušení příjmových daní (představení 9/2017)
• individualizace = klientský přístup, odbourání 

administrativy při reportování zaměstnavatelů za 
jednotlivé zaměstnance (představení 9/2017)

DAŇOVÝ KIOSEK

• virtuální finanční úřad = daně z kanceláře; kompletní 
přehled o daňových povinnostech, zobrazení historie, 
předvyplněné údaje, jednoduché účetnictví nebo 
rozhraní pro účetní programy (představení 9/2017)

SAMOVYMĚŘENÍ

• zrychlení vracení nesporné části nadměrného 
odpočtu DPH (představení 9/2017)

DAŇOVÝ BALÍČEK

• odpisování technického zhodnocení i jiným 
ekonomickým uživatelem než je nájemce nebo 
uživatel u finančního leasingu (1.1.2017)

• nastavení doby odpisování nehmotného majetku 
jako minimální. Podnikatelé si mohou vybrat, jak 
dlouho budou odpisovat nehmotný majetek. (1.1.2017)

• vyšší úrok z daňového odpočtu - rychlejší vracení 
nadměrných odpočtů - bez úroku může vracení (až 
na výjimkou související se stavěním lhůty) trvat 
maximálně do 4 měsíců, následně REPO sazba 
+ úrok 2 % (1.1.2017)

• platba kartou - usnadnění možnosti hradit daně, cla, 
poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění platební 
kartou či podobným platebním prostředkem (v 
případě, že se konkrétní správce daně rozhodne tuto 
možnost placení poskytnout)  (1.1.2017)
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