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NejbliNejbližžšíší aktivityaktivity



PPřřehled vybraných daehled vybraných daňňových pových přřííjmjmůů
STSTÁÁTNTNÍÍHO ROZPOHO ROZPOČČTUTU

v mld. Kč 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

DPH 153,5 166,6 177,7 176,7 187,8 191,9 199,6 220,0 223,7

Spotřební daně - celkem 112,5 131,5 125,5 123,9 130,9 133,2 133,2 130,6 134,7

v tom: minerální oleje 69,6 73,4 74,6 72,3 74,0 73,5 71,6 69,6 72,5

víno 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

tabák. výrobky 32,2 47,0 37,5 37,7 42,5 45,0 47,0 46,8 48,0

pivo 3,6 3,7 3,6 3,4 4,3 4,5 4,7 4,5 4,5

líh 6,8 7,1 7,1 7,0 6,5 6,8 6,5 6,4 6,4

energetické daně 2,5 3,2 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0

DPPO 95,4 114,8 127,1 83,3 86,4 82,3 89,2 81,4 81,7

DPFO – celkem 91,4 102,1 95,4 85,5 87,5 90,6 92,6 94,6 98,9

v tom: zvláštní sazba 5,2 6,0 7,1 7,0 7,1 7,7 9,2 8,7 8,7

z přiznání 9,3 8,9 9,2 2,9 4,2 1,4 1,7 1,4 2,3

závislá činnost 76,9 87,2 79,1 75,6 76,2 81,5 81,7 84,5 87,9

Majetkové daně 8,5 10,6 10,4 8,1 7,7 11,7 11,1 9,1 9,5

Odvod za el. ze slun. záření 5,9 6,4 5,8 2,1

Odvod z loterií 1,8 2,6 2,1



Struktura inkasa danStruktura inkasa daníí ČČR 2013R 2013



Struktura inkasa spotStruktura inkasa spotřřebnebníích danch daníí ČČR 2013R 2013



Struktura inkasa danStruktura inkasa daníí z pz přřííjmjmůů ČČR 2013R 2013



LegislativnLegislativníí úúpravy od roku 2015pravy od roku 2015
Vyplývající z předchozí novelizace

• K odstranění nejasností v souvislosti s novými a nově pojatými  instituty 
(možnost použití již 2014)
•Nemovité věci (zamýšlený obsah a jednotnost použitých pojmů)
•Svěřenský fond
•Integrace daně dědické a darovací do daně z příjmů, koncepční řešení daňového režimu 
bezúplatných plnění
•Uplatňování DPH u dodání nemovité věci 

• Významné zapojení odborné veřejnosti 
•Zřízení neformálních pracovních skupin, oslovení komor a svazů

• Připomínkové řízení duben / květen 2014
• Předložení vládě červen / červenec 2014, účinnost 1. 1. 2015



LegislativnLegislativníí úúpravy od roku 2015pravy od roku 2015
Jiné

• Ke zlepšení fungování systému, uskutečnění závazků koalice
•Zavedení slevy na druhé a další dítě
•Vrácení daňového režimu pracujících důchodců – uplatnění slevy na poplatníka
•Omezení výdajových paušálů
•Nezavedení jednotné sazby DPH 17,5 % (platný, neúčinný zákon)
•Vypuštění nadbytečné povinnosti podávat daňové přiznání z důvodu uplatnění 7% 
solidárního zvýšení

• K zajištění slučitelnosti s právem EU
•Splnění minimální sazby spotřební daně z tabákových výrobků s cílem zamezení dalším 
změnám sazeb v krátkém čase, současně zavedení regulace předzásobení

• Připomínkové řízení duben / květen 2014
• Předložení vládě červen / červenec 2014, účinnost 1. 1. 2015



ZZáákon kon čč. 458/2011 Sb. (JIM). 458/2011 Sb. (JIM)
Platný zákon č. 458/2011 Sb. (část účinnost 1. 1. 2015)

• Některá ustanovení je třeba zrušit (2015)
•Realizace jednoho inkasního místa (JIM)
•Plošné osvobození dividend (podílů na zisku)

• Ustanovení směřující ke zjednodušení správy daní, harmonizace základů
daně a pojistných a zlepšení výběru daní budou ponechána, resp. 
upravena (2015)
•Elektronická formulářová podání, placení záloh na daň z příjmů
•Zdanění investičních fondů
•Zrušení nesystémových osvobození
•Úleva pro hypotéky zůstane zachována

• Koncepční zásahy, které dále zjednoduší správu, jsou plánovány až od 
roku 2016 (nutná detailní analýza a diskuse s odbornou veřejností)
•Nahrazení super-hrubé mzdy a 7% solidárního zvýšení druhou sazbou daně
•Další koncepční úpravy v oblasti fyzických osob (harmonizace základů…) 



OpatOpatřřeneníí proti daproti daňňovým ovým úúniknikůům (1)m (1)
• Rozšíření uplatnění reverse-charge mechanismu (2015)

– např. dodání mobilních telefonů, dodání zařízení s integrovanými obvody, dodání
herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně
drahých kovů

• Zavedení mechanismu rychlé reakce (2015)
• Zavedení elektronické záznamní evidence pro účely DPH (účinnost 2016)

• Kontrolní výkaz, křížová kontrola položek na vstupu / na výstupu

• Rozšíření institutu nespolehlivého plátce (2015)
• Zřízení centrálního registru bankovních účtů (2015)

• Informace o majitelích a disponentech účtů, produktech (potenciálně i o zůstatku); účty 
u finančních institucí (banky, stavební spořitelny, družstevní záložny, pojišťovny)

• Technické zajištění bezpečnosti dat i přístupu oprávněných osob
• Provozovatel registru – preferována ČNB, legislativní úpravy budou zahájeny 2014



OpatOpatřřeneníí proti daproti daňňovým ovým úúniknikůům (2)m (2)

• On-line registrace tržeb (účtenková loterie)
• Analýza chorvatského a maďarského modelu (výsledek analýzy - konec roku 2014)

• Vyšší zdanění hazardu, zdanění zahraničních provozovatelů a obecně
loterií provozovaných prostřednictvím internetu

• Zlepšení výkonu správy 
• Elektronizace, analytická práce s daty, cílené kontroly
• Další fáze organizačních změn finanční správy, centralizace a specializace
• Úzká spolupráce s Policií ČR



OpatOpatřřeneníí proti daproti daňňovým ovým úúniknikůům (3)m (3)

Celní správa
•Zpřísnění podmínek pro vydání a možnost změny povolení pro účely 
spotřebních daní (priorita individuálních před plošnými opatřeními)
•Investice do zařízení umožňujících operativní a cílené kontroly (mobilní
laboratoř)
•Rozšíření kompetence celních orgánů v trestním řízení
•Zavedení systému sledování pohybu pohonných hmot (track and trace)



MezinMezináárodnrodníí spoluprspolupráácece
• Automatická výměna informací jako globální standard
• Mezinárodní smlouvy s bývalými daňovými ráji
• Implementační dohoda o FATCA
• Důraz na monitoring plateb do bývalých daňových rájů při šetřeních v 

daňovém řízení s cílem využití mezinárodních smluv o výměně informací
• Posílení spolupráce se správci daně sousedních států, inspirace opatřeními 

zavedenými v jiných státech
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