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DAŇOVÉ NOVINKY
NEJASNÉ OTÁZKY OHLEDNĚ METODY PAUŠÁLNÍ DANĚ
PROVOZUJETE E-SHOP? POZOR NA ÚČINNOST
NOVELY ZÁKONA O DPH OD 1. 10. 2021

výdaje o hodnotu pohledávek, které by při úhradě
byly zdanitelným příjmem. Naopak svůj základ daně
sníží o hodnotu dluhů, které by při jejich úhradě byly
výdajem na zajištění, dosažení a udržení příjmů.

NEJASNÉ OTÁZKY OHLEDNĚ METODY
PAUŠÁLNÍ DANĚ
Koordinační výbor Komory daňových poradců se
zabýval v příspěvku 584/19.05.21 problematikou
úprav základu daně ve zdaňovacích obdobích, kdy
dochází u poplatníka daně z příjmů fyzických osob
k přechodu z paušálního režimu na paušální výdaje.

Základ daně bude u tohoto poplatníka zvýšen i o cenu
nespotřebovaných zásob. Při prodeji těchto zásob se
do základu daně zahrne pouze rozdíl, o který převyšuje
cena, za kterou byly nespotřebované zásoby prodány.
Úpravy základu daně se týkají pouze pohledávek,
závazků a nespotřebovaných zásob, které vznikly, příp.
byly pořízeny v roce, kdy byla daň rovna paušální dani.

U poplatníka, který se přihlásil k režimu paušální daně,
dochází k přechodu do režimu paušální daně až
splněním podmínek stanovených v zákoně.
Zejména se jedná o nepřekročení hranice
1 mil. Kč u dílčího základu daně ze
samostatné činnosti a hranice 15 000 Kč
v dalších dílčích základech daně. Poplatník
se tedy dozví až v průběhu zdaňovacího
období či po jeho skončení, zda může být
uplatněna paušální daň či nikoli.

Tyto úpravy se vztahují k okamžiku přechodu, tj.
k 1.1. příslušného roku, ačkoli jsou skutečně
prováděny až při podání daňového přiznání.
Evidence příjmů, výdajů, pohledávek a dluhů
u poplatníka v paušálním režimu
Poplatník, který vstoupil do paušálního režimu, má
z důvodu prokázání naplnění podmínek pro paušální
daň, povinnost vést evidenci o jeho příjmech
a evidenci pohledávek vzniklých s touto činností,
závazků a zásob. Nejedná se však o daňovou evidenci
ve smyslu §7b ZDP.

Přechod z paušálního režimu na paušální výdaje
Poplatník, který přechází z paušálního režimu
na paušální výdaje dle § 7 odst. 7 zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDP“), zvýší svůj základ daně
ve zdaňovacím období, ve kterém uplatňuje paušální

1
AOP ZPRAVODAJ

Pronájem a prodej majetku v období
paušální daně

data nabývá také účinnosti. Protože tato změna
přechází z režimu dobrovolnosti do režimu
povinnosti, předkládáme krátkou rekapitulaci hlavních
změn:

Vstupem do paušálního režimu přestává vést poplatník
daňovou evidenci ve smyslu §7b ZDP. V souvislosti
s § 4 odst. 4 ZDP přestává být majetek poplatníka
součástí obchodního majetku poplatníka. Plynou-li
tomuto poplatníkovi v paušálním režimu příjmy
z nájmu či prodeje majetku, který byl před přechodem
na paušální daň v obchodním majetku, jedná se
o příjmy z nájmu dle § 9 a ostatní příjmy dle § 10 ZDP,
a to i v případě, že tímto nájmem anebo prodejem
dojde k překročení limitu 15 tis. Kč u dalších dílčích
základů daně a poplatník bude mít povinnost podat
daňové přiznání.

Zdaňování zasílání zboží mezi členskými státy EU je
s novelou nahrazeno pojmem „prodej zboží na dálku“,
které má vliv na změny limitů u prodeje zboží na dálku.
Konkrétně došlo ke zrušení limitů 35 000 nebo
100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU, zrušení
limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR
a zavedení jednotného limitu pro všechny členské státy
ve výši 10 000 EUR bez daně. Limit 10 000 EUR je
společný pro prodej zboží na dálku pro všechny státy
EU, přičemž limit se stanovuje z hodnot poskytnutí
služeb/zboží do všech států dohromady za kalendářní
či bezprostřední předcházející kalendářní rok. Jako
příklad můžeme uvést český e-shop, který zasílá zboží
jak zákazníkům v ČR tak do jiných členských států EU,
od 1. 10. 2021 musí svou povinnost k DPH řešit tak že
v rámci ČR zboží podléhá české DPH, nutnost podat
daňové přiznání v ČR.

Zdroj:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevkykv-kdp/zapisy-z-jednani/2021 – říjnový KOOV

PROVOZUJETE E-SHOP? POZOR
NA ÚČINNOST NOVELY ZÁKONA
O DPH OD 1. 10. 2021

Při prodeji zboží do jiných členských států EU se při
překročení limitu 10 000 EUR musí ve státech, kam
zboží prodával registrovat. Obrat se však počítá
za všechny státy dohromady, pokud tedy prodejce
uskutečnil v období od 1. 9. 2020 do 1. 7. 2021 prodeje
do Německa v hodnotě 11 000 EUR a do Rakouska
v hodnotě 1 000 EUR, došlo k překročení limitu
a daňový subjekt má povinnost se v těchto státech
registrovat a zdaňovat tyto prodeje zde. Protože
registrace v různých členských státech EU by mohla
způsobit značnou administrativní zátěž, mohou
prodejci využít nového institutu Zvláštního režimu
správního místa (tzv. One Stop Shop) v ČR.

Od 1. 10. 2021 dochází k účinnosti další významné
změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále jen „ZDPH“). Tato změna souvisí se
zavedením nových pravidel v oblasti elektronického
obchodování a zavedení tzv. systému One Stop Shop.
Změny se dotknou hlavně prodejců provozujících
e-shopy, kteří uskutečňují prodej zboží do zahraničí,
a to koncovým zákazníkům. Kromě provozovatelů
e-shopů se změna dotkne také těch, kteří provozují
digitální platformy, které usnadňují dodání zboží.

Specifikum této novely bylo již blíže rozebráno
v červnovém vydání, kdy jsme popisovali konkrétní
dopady novely. Daňové subjekty podle této novely
mohly postupovat dobrovolně, a to v období od
1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 dle směrnice Rady EU, která
nestihla být českými zákonodárci v této době
implementována do národní legislativy. Od 1. 10. 2021
je již novela součástí národní legislativy a od tohoto

Smyslem One Stop Shop je možnost zdaňovat
evropské daně z jednoho místa, ze kterého je možno
odvádět daň jiného členského státu EU, právě bez
nutnosti registrace v jiném členském státě EU. Druhou
výhodou je také možnost podávat pouze jedno daňové
přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech,
kam se zboží dodává.
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Možnost využít One Stop Shop se týká také neplátců
DPH, pro které sice stále platí povinnost registrace
k DPH až při překročení obratu 1 000 000 Kč, avšak
pokud prodávají zboží či poskytují služby do jiných
členských států EU, platí pro ně limit 10 000 EUR
hodnoty zboží/služeb do všech členských států EU
dohromady. V tomto případě mohou využít zmíněný
institut One Stop Shop a registrovat se k DPH
v tuzemsku, kde také budou odvádět DPH právě skrze
One Stop Shop.

Výraznou změnou je také zrušení osvobození od DPH
při dovozu zboží nízké hodnoty (22 EUR). V důsledku
lze říct, že veškerý dovoz zboží ze třetích zemí bude
nyní podléhat DPH.

Zde je nutné zmínit, že většina dodavatelů zboží ze
třetích zemí již uplatňovala DPH na zásilky ze třetích
zemí DPH od 1. 7. 2021.

*Text vznikl za spolupráce AMSP ČR a společnosti APOGEO Group, SE

Tento zpravodaj pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.
AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich
organizace z celé republiky. Reprezentuje zájmy více jak 300 000 podnikatelských subjektů. Má
důležité postavení v rámci evropských struktur. Asociace byla založena v roce 2001.

„RŮZNÉ“
JÍZDNÍ ŘÁD PRO PODPORU
MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ

Tisková zpráva zde dne 26. října 2021.
Po sedmi letech vydala Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR
(AMSP ČR) aktualizované Desatero neboli
Jízdní řád podpory malých a středních podniků
(MSP) a OSVČ. Tento materiál vychází
z Desatera vypracovaného v r. 2014
v návaznosti na evropský dokument
„Small Business Act“ vydaný Evropskou
komisí k podpoře podnikatelského prostředí
tohoto segmentu.

Při zhlédnutí aktualizovaného Desatera / Jízdního
řádu MSP nacházíme body, které se opakují i po
sedmi letech, jako je snížení administrativní
zátěže, jednodušší přístup k financování či
pravidlo pro úřady „mlčení znamená souhlas“.
Tisková zpráva ke stažení ZDE.

KE STAŽENÍ ZDE
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POZVÁNKA NA DEN PODNIKATELŮ ČESKÉ REPUBLIKY

I letos očekáváme mnoho významných hostů z řad
podnikatelů, zástupců vládní a politické sféry
i společenského života.

Dovolujeme
si
Vás
pozvat
na
DEN
PODNIKATELŮ ČESKÉ REPUBLIKY, jehož
XIX. ročník se uskuteční ve čtvrtek 25. listopadu 2021
od 17 hodin v hotelu Ambassador-Zlatá Husa
(Václavské náměstí 5, Praha 1).

Děkujeme všem firmám a podnikatelům, kteří při nás
20 let stojí, i těm, co nám dali důvěru teprve nedávno.

REGISTRACE ZDE
Bez podnikatelů a firem bychom tu nebyli. Jen s vámi,
se silnou základnou, můžeme dokázat velké věci.

Letos chceme dát větší prostor firmám, které budou
v průběhu galavečera oceněny v několika soutěžích.
Program galavečera se ponese i v duchu 20. výročí
asociace jako spolehlivého partnera podnikatelů.
.

Program ke stažení ZDE.
Seznam partnerů ZDE.

Budoucnost patří malým a středním podnikům – jejich předností
je schopnost rychlé změny
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POZVÁNKA NA ONLINE NETWORKING:
JAK ZAUJMOUT, ZÍSKAT NOVÉ KONTAKTY A BUDOVAT VZTAHY

jak v současné době zaujmout, zanechávat skvělý první
dojem a úspěšně komunikovat na základně osobnostní
typologie, tak jste tu správně! Čekají na Vás techniky,
nástroje, tak i skvělé aktivity na zvyšování popularity,
sítě kontaktů, sebeprezentaci na sociálních sítích,
zapamatovatelnost
a
nebudou
chybět
ani
networkingové výzvy na neustále se zlepšování.

Rádi bychom Vás jménem Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR pozvali na nadcházející
workshop s názvem "Jak zaujmout, získat nové
kontakty a budovat vztahy" v rámci našeho projektu
Svou cestou - Young Business.
KDY: úterý 9. 11. 2021 od 16:00 do 19:00 h
KDE: online na platformě ZOOM
(odkaz k připojení obdržíte po vyplnění
registračního formuláře)

Akci uvede Eva Svobodová, MBA, členka
představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.
Workshop povede Šárka Patkošová, Google certified
trainer.

Získávání nových kontaktů a budování vztahů je
jednou ze základních zručností budoucnosti, která Vás
může odlišit od konkurence. Pokud Vás zajímají
specifika online networkingu a chcete se dozvědět více,

REGISTRACE ZDARMA ZDE
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POZVÁNKA NA WEBINÁŘ:
JAK SI UDRŽET ZAMĚSTNANCE A PŘITÁHNOUT K SOBĚ NOVÉ TVÁŘE
také ve finančním měřítku. To se jednoduše řekne, ale
jak k tomu přistoupit z pohledu malé a střední firmy?

Rádi bychom Vás jménem Asociace malých a středních
podniků a živnostníků ČR pozvali na webinář na téma:
"Jak si udržet zaměstnance a přitáhnout k sobě
nové tváře". Webinář se koná v rámci našeho
projektu Rok nových příležitostí 2021.

Co se dozvíte?
• Nejnovější trendy v práci se zaměstnanci
• Jak spolu souvisí pracovní prostředí a váš finanční
zisk
• Že firemní kultura není pouze výsadou korporací
• Jak a kde jednoduše zjistit, co můžete udělat, abyste
si ve firmě udrželi kvalitní zaměstnance a přitáhli
nové lidi, se kterými si budete vzájemně důvěřovat

KDY: ve středu 10. 11. 2021 od 10:00 do 11:00 hodin
FORMA: online na platformě ZOOM
Práce se zaměstnanci je cestou k naplnění
ekonomických cílů.
Jak vědět, že to děláte správně?

Přednášející:
Mgr. Hana Matějková Fabíková, Project Manager,
SocioRating Institute

Až o 20 % vyšší tržby zaznamenávají firmy, jejichž
zaměstnanci se identifikují se svými firmami. Zda jde o
firemní vizi, důvěru v zaměstnavatele, nebo správně
nastavenou kulturu v práci, je nepopiratelným faktem,
že pokud se věnujete vlastnímu týmu, vrátí se vám to

Webinář
uvede
Eva
Svobodová,
členka
představenstva a generální ředitelka AMSP ČR.

REGISTRACE ZDARMA ZDE
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ PODNIKAVÝCH ŽEN V HRADCI KRÁLOVÉ

Rádi bychom Vás jménem Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR pozvali
na nadcházející akci s názvem "Setkání podnikavých
žen v Hradci Králové."

KDY: středa 1. 12. 2021 14:00 - 17:00 h
KDE: Centrum andragogiky, K Dolíkám 809/8b,
Hradec Králové
Program:
• Tipy a triky na time management se Štěpánkou
Duffkovou
• Sdílení vlastních zkušeností

Mastermind podnikatelek z Královéhradeckého
kraje (a nejen pro ně).
Téma: Moc pracuji a nevím co s tím!

Symbolická cena (bez DPH):
• 500 Kč pro nečleny AMSP ČR
• 350 Kč pro členy AMSP ČR

Poznejte další podnikatelky a sílu sdílení odžitých
zkušeností. Setkáte se s dámami z různých oborů a
proberete téma, jak lépe organizovat svoji práci a získat
čas pro sebe.

Snížené vstupné platí pouze pro řádné a čestné členy
asociace nikoli členy jednotlivých projektů asociace
(Rodinná firma, Svou cestou atd.)

Nejste v tom samy! Někdy pohled zvenku
a zkušenost ostatních pomůže získat nadhled
a pomoci ke změně.

Občerstvení: malé občerstvení v ceně
Kapacita: 12 osob

REGISTRACE ZDE (akce je zpoplatněna)
7
AOP ZPRAVODAJ

SETKÁNÍ NÁSTUPNÍKŮ 7. 12. 2021 ONLINE NEBO PREZENČNĚ?

Pomalu, ale jistě se nám blíží konec roku a s ním také
poslední letošní tradiční Setkání nástupníků rodinných
firem. Jako termín tohoto posledního letošního setkání
jsme zvolili úterý 7. 12. 2021.

Váš názor je pro nás velice důležitý a rádi Vám
připravíme Setkání nástupníků v takové formě, která
Vám bude nejvíce vyhovovat.

Bohužel
vzhledem
k
aktuálnímu
vývoji
epidemiologické situace a rostoucímu počtu
nakažených nechceme nikoho z Vás nijak ohrozit.
Proto budeme rádi, jestli by Vaši nástupníci, kteří mají
zájem o účast, mohli v dotazníku níže hlasovat o tom,
zda by se raději sešli prezenčně (v Praze) či online.

Prosíme Vás o odevzdání hlasu nejdéle
9. 11. 2021do 16:00 hodin.

do

DOTAZNÍK ZDE
Určeno pouze pro majitelé a zástupce rodinných firem.

ZÁZNAM Z KONFERENCE NALEZNETE
ZDE

ZÁZNAM Z KONFERENCE NALEZNETE
ZDE

tel.: 236 080 454 | mob.: 733 722 512 | e-mail: amsp@amsp.cz | www.amsp.cz
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