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Důležité legislativní změny platné v roce 2018
Letos v červenci byl přijat daňový balíček s novelami zákona o daních z příjmů, v platnost vstupují také důležité vyhlášky
(např. ministerstva práce a sociálních věcí s číslem 343/2017 Sb). Všechny tyto změny se dotknou i podnikatelů, kteří vedou daňovou evidenci
a zpracovávají mzdy. Poďme se podívat na to, o co přesně jde a jak se to promítne do programů Deník, Sklad a Mzdy Profi.

Výdajové paušály
Asi nejvýraznější změna se týká
výdajových paušálů, nastavuje
totiž u nich nižší stropy. Paušální
výdaje, které bude možné uplatnit
v daňovém přiznání za rok 2017,
jsou o polovinu nižší než loni.
Jako jistá kompenzace se vrací
možnost uplatnit slevu na dítě a
na manželku či manžela s příjmy
nepřesahujícími 68 tisíc ročně.
Sazba výdajového paušálu
u samostatné výdělečné činnosti
činí 30, 40, 60 a 80 % v závislosti
na vykonávané činnosti. Jsou-li
skutečné výdaje OSVČ nižší než
výdaje stanovené paušálem,
přináší výdajový paušál úsporu
nejen na dani z příjmu fyzických
osob, ale i na pojistném, které se
počítá z vyměřovacího základu,
jímž je polovina daňového základu.
Nově tedy platí, že OSVČ klesá
hranice pro uplatňování
paušálních výdajů o polovinu
na jeden milion korun příjmů.
Podnikatelé s vyššími příjmy sice
mohou výdaje paušálem uplatnit,
ovšem jen do maximálního limitu:
• Nejvyšší výdajový paušál
v podobě 80 % mohou použít
řemeslníci, podnikatelé
v zemědělské výrobě a vodním
hospodářství. Nově budou
moci uplatnit výdaje max. do
výše 800 tisíc Kč.
• U 60% paušálu půjde uplatnit
výdaje maximálně do částky
600 tisíc Kč. Tento paušál
využívá řada živností ve
službách a v prodeji zboží.
• 40% paušál využívají svobodná
povolání - jde o práce na honoráře nebo činnosti a podnikání
podle zvláštních předpisů,
např. daňoví poradci, advokáti,
soudní exekutoři, makléři.
Zde půjde uplatnit výdaje max.
do částky 400 tisíc Kč.
• 30% paušál, u kterého půjde
uplatnit výdaje maximálně do
částky 300 tisíc Kč, se využívá
např. u příjmů z pronájmu.
A jak je to s odpočty na děti
a manželku?
V daňovém přiznání za rok 2016
nemohly OSVČ uplatňující výdaje

paušálem využít daňovou
slevu na manželku či manžela
(s vlastními příjmy do 68 tisíc)
a daňové zvýhodnění na děti,
pokud byl součet dílčích základů,
u kterých byly výdaje stanoveny
paušálem, vyšší než 50% celkového
základu daně.
V daňovém přiznání za rok 2017
už mohou OSVČ s výdajovými
paušály slevu na manželku či
manžela a zvýhodnění na děti
uplatnit. Tedy pokud budou mít
příjmy do milionu.
Pozor na přechodné období
OSVČ si mohou za zdaňovací
období 2017 vybrat, zda využijí
novou úpravu, tedy nižší strop
pro výdaje a vyšší slevy, nebo
budou postupovat stejně jako v
roce 2016 (vyšší paušální výdaje
bez možnosti využití slev na děti
a partnera bez příjmů). Jenže to,
co si vyberou za rok 2017, budou
muset dodržet i u daňového
přiznání za rok 2018.
To znamená, že pokud chcete
uplatnit v přiznání za rok 2018
slevu na manželku a daňové
zvýhodnění na děti, musíte
dodržet snížený limit už
v daňovém přiznání za rok 2017.
Všechny výše uvedené úpravy
se samozřejmě dotknou přiznání
k dani z příjmu za rok 2017,
zabudovaného v programu
Asistent 2018. Možnost zvolit
si uplatnění paušálních výdajů
byla v programu již dříve. Nově
k ní přibude i možnost nastavit
nižší strop na výdaje + slevy na
partnera nebo vyšší strop bez
slev na partnera. V programu se
samozřejmě projeví také nové
výše daňového zvýhodnění na
2. a 3. dítě, které začaly platit
v průběhu roku 2017.

Změny ve mzdách
Jak jsme avizovali už v loňském
JAPO NEWS, došlo v průběhu
roku 2017 k navýšení daňového
zvýhodnění na druhé, třetí a další
vyživované dítě. Zaměstnancům
uplatňujícím daňové zvýhodnění
na dvě a více dětí díky tomu
vznikne po provedení ročního

zúčtování daně za rok 2017 nárok
na daňový přeplatek, protože
v prvních měsících roku 2017
uplatnili nižší daňové zvýhodnění.
Program Mzdy Profi je na tuto
situaci připraven, v ročním
zúčtování vychází z předpisu
o slevách na dani, které jsou
uvedeny v Uzávěrkových
položkách, přístupných po
stisku klávesy F4 a porovnává
je s informacemi, uvedenými ve
mzdových listech. Proto před
provedením ročního zúčtování
daně zkontrolujte, že máte
v uzávěrkových položkách slevy
na děti v aktuálně platné výši.
Od roku 2018 dochází k další
změně, konečně se zvýší daňové
zvýhodnění i na první dítě.
Zvýhodnění pro jednoho
nebo oba rodiče
Zvýhodnění na dítě uplatňuje
jeden z rodičů, a to buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém
přiznání. Slevy je možné při
více dětech kombinovat tak,
že slevu na jedno dítě uplatňuje
jeden rodič a slevu na druhé
dítě uplatňuje druhý rodič.
I u jednoho dítěte je nyní možné,
aby slevu uplatnili oba rodiče,
musí se ale střídat – například
v jednom měsíci může uplatnit
slevu matka, v dalším otec.
I tuto možnost nyní program
Mzdy podporuje - pokud je
v odčitatelných položkách
uvedena sleva pouze na jedno
dítě, je možné přes klávesu F4
nastavit, ve kterých měsících
bude u zaměstnance tato sleva
uplatněna. V zobrazené tabulce
s měsíci leden - prosinec se
přepínači Ano - Ne nastaví, ve
kterém mzdovém listu se daňové
zvýhodnění projeví. V případě,
že do odčitatelných položek
pracovníka vložíte daňové
zvýhodnění na další dítě (2., 3.),
možnost měsíčního uplatnění
u 1. dítěte se automaticky zruší.
Když jsme u tématu vyplácení
daňového bonusu na vyživované
děti, musíme zmínit, že od
roku 2018 dojde ke zpřísnění
podmínek. Nově se do limitu

příjmů, který je nutný splnit
pro získání bonusu, nebudou
započítávat příjmy z nájmu
a kapitálového majetku.
Další důležité změny
• Zdvojnásobení odčitatelné
položky u penzijního
připojištění a životního
pojištění ze současných 12 tisíc
Kč na 24 tisíc Kč.
• Zvýšení limitu pro osvobození
příspěvku zaměstnavatele
na penzijní připojištění
a životní pojištění placené
zaměstnancům, a to ze
stávajících 30 tisíc Kč na 50
tisíc Kč ročně (připomínáme,
tyto příspěvky zaměstnavatele
nepodléhají sociálnímu
a zdravotnímu pojištění).
• Rozhodný okamžik vzniku
nároku na slevu pro držitele
ZTP/P či poplatníka po
přiznání invalidity se od roku
2018 změní. Nově nevznikne
nárok na slevu až v okamžiku
vydání průkazu ZTP/P nebo
pobírání invalidity, ale už
v momentě jejich přiznání.
Totéž pravidlo bude platit
i v případě slevy na manželku
ZTP/P a slevy na dítě ZTP/P.
• Zavádí se dvě nové
nemocenské dávky, a to
otcovská poporodní péče od
1. února 2018 a dlouhodobá
ošetřovatelská péče od
1. června 2018. Obě využijí jak
zaměstnanci, tak nemocensky
pojištěné OSVČ.
• Zaměstnanci, kteří mají souběh
zaměstnání, jsou povinni
podávat daňové přiznání. Ale
pokud má zaměstnanec na
hlavní pracovní poměr další
příjem z jiného zaměstnání do
2 500 korun měsíčně, už se
ho povinnost podávat daňové
přiznání netýká.
Změny v evidenci PN
Redukční hranice se každoročně
mění a proto bylo potřeba
upravit vzorec pro výpočet
nemocenského a náhradu mzdy.
pokračování na straně 2

Vážení uživatelé,
v roce 2018 to bude 25 let,
co jsme uvedli na trh první verzi
programu pro jednoduché účetnictví. Když se podívám zpět, všechno je 1000 x složitější. Někdy se
mi zdá, že politici v drobných
podnikatelích vidí jen zloděje a
chtějí nám obživu maximálně
znepříjemnit.
Těch 25 let jsme se snažili dělat
programy tak, aby byly pro vás co
nejjednodušší, aby se vám s nimi
co nejlíp pracovalo a to nepříjemné papírování vás moc neotravovalo. Někdy se nám to dařilo líp,
někdy hůř.
Nikdy jsme nechtěli prodávat
programy jako „housky na krámě“.
Snažili jsme se o individuální
přístup, úpravy na přání, pomáhali
i s tím, co se účetnictví netýkalo.
Moc si vážíme toho, že řada z vás
s námi spolupracuje už desítky
let. Je to pro nás velký závazek
a budeme se snažit vás nezklamat i nadále.
I když každý problém promýšlíme
do nejmenšího detailu, nikdy
nemůžeme obsáhnout všechny
situace, které se v praxi vyskytnou.
Proto jsme vděčni za všechny
náměty a připomínky, které od
vás dostáváme. Snažíme se je co
nejrychleji zpracovat, aby byly
k užitku všem uživatelům.
Dovolte mi, abych vám poděkoval
za spolupráci v roce 2017 a do
blížícího se roku 2018 popřál vše
nejlepší, hodně zdraví, štěstí,
úspěchů v práci ale také trpělivosti
s námi a našimi programy :-).
Ing. Jaroslav Pochylý

Objednávka upgrade
Nové verze pro rok 2018 můžete
objednávat od 1. prosince 2017.
Nejjednodušší je využít formulářů
z programu Asistent 2018.
Pokud dáváte přednost telefonu,
volejte na číslo 777 161716.
Ti z Vás, kteří měli letos sjednáno automatické zasílání změn,
dostanou upgrade pro rok 2018
v průběhu prosince.

Předplacené upgrady
Už dávno nestačí aktualizovat
programy jen jednou ročně.
K důležitým změnám dochází
průběžně a je ve vašem zájmu
abyste je měli stále aktuální.
V případě předplaceného
stahování získáváte možnost
instalovat si všechny změny
v programech až do konce února
dalšího roku. U automatického
zasílání kromě toho dostanete
4 x ročně také instalační CD.  
Objednávkové formuláře
pro automatické zasílání změn
poštou nebo předplacené
stahování změn z internetu
najdete v programu Asistent 2018
(v Hlavním menu pod položkou
Registrace a aktualizace).

Důležité legislativní změny platné v roce 2018
pokračování ze strany 1

Náhrada mzdy za pracovní
neschopnost v měsíci lednu 2018
již bude vypočtena dle nových
redukčních hranic (první 1000
Kč, druhá 1499 Kč, třetí 2998 Kč,
v přepočtu na hodinové pak 175,
262.33 a 524,65 Kč).
V souvislosti s těmito změnami
byla upravena i celá evidence
pracovních neschopností.
Nově přibyla celá řada kontrol
a program počítá (a na první
obrazovce PN i zobrazuje)
počet kalendářních dnů
nemoci pro oba měsíce, kdy
může trvat zaměstnavatelem
placená 14. denní část PN.
Údaj se automaticky přenáší do
mzdového listu na klíč 010.
Ve druhé obrazovce PN, kde se
definuje rozpis směn, se nově
zobrazuje také zkratka názvu
dne v týdnu (pro přehlednost se
zobrazuje jen pondělí až pátek,
víkend je bez označení).

Jen pro informaci se zde zmíníme
i o zvýšení nemocenské u dlouhodobě nemocných. V roce
2017 činila výše nemocenské
poskytované od 15. dne nemoci
60% denního vyměřovacího
základu. Od roku 2018 bude do
30. dne nemoci činit 60% DVZ,
od 31. do 60. dne 66% DVZ a od
61. dne 72% DVZ. Výhodou je, že
se podle nových pravidel bude
postupovat i u nemocí vzniklých
před 1. lednem 2018.
Další důležité změny
• Nová výše minimální mzdy
má vliv na celou řadu dalších
výpočtů (např. hranice pro
přiznání daňového bonusu).
• Nový maximální vyměřovací
základ sociálního pojištění.

Změny v oblasti DPH
• Nový institut nespolehlivé
osoby má zamezit snahám
některých podnikatelů vyhnout
se označení nespolehlivého

plátce. V případě rozhodnutí
správce daně může být
za nespolehlivou osobu
označena jakákoli fyzická
nebo právnická osoba, která
není plátcem, pokud závažným
způsobem poruší své
povinnosti vztahující se k DPH.
• Zrušení zvláštní úpravy pro
sdružení - důvodem této změny
je uvést český zákon o DPH do
souladu s evropskou směrnicí
o DPH, nově se bude každý
společník z pohledu DPH
posuzovat samostatně.
• Povinnost provést vyrovnání
nebo úpravu odpočtu daně
při nedoložených případech
zničení, ztráty či odcizení
dlouhodobého majetku.
Tolik tedy přehled toho nejdůležitějšího v legislativě roku 2018.
Tento výčet samozřejmě není
konečný, o dalších změnách vás
budeme informovat na našich
stránkách http://www.japo.cz.

Zavádění EET bohužel pokračuje i v roce 2018
O problematice EET jsme vás
podrobně informovali přesně
před rokem. Řada uživatelů
programů JAPO „spadla“ už do
první a druhé vlny EET, proto
jsme základní podporu této
problematiky doplnili už do
verzí pro rok 2017. V letošním
roce jsme dále pracovali na
vylepšování a nových funkcích
a to jak v účetních programech,
tak v Komunikátoru.
Pokud patříte mezi podnikatele,
kterých se zavedení EET v roce
2018 dotkne, najdete v následujícím
textu to nejdůležitější, co byste
měli vědět.
Začněme obecně. EET se týká
podnikatelů, kteří přijímají platby:
• v hotovosti
• platební kartou
• šekem
• směnkou
Naopak se netýká:
• převodů z účtu na účet
• inkasních plateb
Pokud tedy přijímáte jen platby
na účet (a nebo na tento způsob
úhrad přejdete), nemusíte si
s EET dělat žádné starosti.

V roce 2018 nás čekají
zbývající dvě etapy zavádění
• 1. března 2018 - subjekty,
které nejsou zahrnuty
v ostatních vlnách - např.
taxikáři, podnikatelé ve výrobě
(pekaři, cukráři, ...), svobodná
povolání (lékaři, veterináři,
advokáti), podnikatelé v zemědělství, soukromí dopravci ...
• 1. června 2018 - výroba
textilií, oděvů, usní (CZ-NACE
13, 14, 15), zpracování dřeva,
výroba dřevěných, korkových,

proutěných a slaměných
výrobků kromě nábytku
(CZ-NACE 16), výroba papíru
a výrobků z papíru (CZ-NACE
17), výroba mýdel a detergentů,
čistících a leštících prostředků,
parfémů a toaletních přípravků
(CZ-NACE 20.4), výroba pryžových a plastových výrobků (CZNACE 22), výroba ostatních
nekovových výrobků (CZNACE 23), výroba kovových
konstrukcí a kovodělných
výrobků (CZ-NACE 25), výroba
nábytku (CZ-NACE 31).
Možná ještě dojde k drobným
úpravám, přece jen povolební
jednání je v plném proudu
a možná některá politický strana
vymění podporu menšinové
vládě za zmírnění rozsahu EET.

Získání certifikátu
Aby mohlo EET fungovat,
potřebujete certifikát, který
nainstalujete do svého počítače.
Abyste jej získali, musíte mít
autentizační údaje. O ty můžete
požádat na finančním úřadu.

Jaké řešení EET zvolit?
Máte několik možností, kterou
zvolíte záleží na tom, kde a jak
potřebujete doklady tisknout.
Pokud předem víte, jaké částky
budete zákazníkovi ve chvíli
hotovostní platby účtovat, můžete
si doklad předem nachystat
na svém PC v účetním nebo
skladovém programu.
Jiná situace ale nastane, pokud
doklad tvoříte až u zákazníka.
V tom případě je výhodné použít
některé z mobilních zařízení
připojených na internet:
• Jako první se nabízí notebook
a přenosná tiskárna. Výhodou

je, že na něm můžete mít
program na který jste zvyklí.
Nevýhodou je neskladnost
celého kompletu.
• Protože dnes už většina lidí
používá chytré telefony
a tablety, nabízí se možnost
dokoupit si přenosnou tiskárnu
a příslušnou aplikaci. Ty jsou
často k dispozici i zdarma.
• Dalším řešením jsou speciální
zařízení se zabudovanou
tiskárnou velikosti kalkulačky.
Jejich výhodou jsou malé
rozměry a vyšší odolnost než
má tablet nebo notebook.

Sleva na dani
V souvislosti se zavedením EET
se často hovoří o slevě na dani
ve výši 5000 Kč. Zapomíná se ale
na to, že aby ji mohl podnikatel
uplatnit, musí mít i daň, ze které
ji odečte. Slevu je možné odečíst
až v roce, ve kterém poplatník
poprvé zaeviduje tržbu, kterou
měl dle zákona povinnost evidovat.

Pomůžeme Vám
Zavedení EET není zrovna
jednoduché, řada lidí ztroskotá
už na získání certifikátů. Pokud
potřebujete radu nebo pomoc,
obraťte se na nás, nenecháme
vás na holičkách. Podrobnou
verzi tohoto článku i s příklady
jednotlivých typů řešení a jejich
orientačními cenami najdete na
našich internetových stránkách.
U EET je důležitý nejen vlastní
nákup a zavedení celého
systému, ale i jeho následná
podpora ze strany dodavatele.
Celý systém musí fungovat,
přijímat hotovost bez vydávání
účtenek opatřených fiskálními
kódy by bylo „hodně drahé“.
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