
Novela zákona o daních z příjmů 2015  
Vybrané změny novely zákona o daních z příjmů 267/2014 Sb. pro rok 2015: 

Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem od zaměstnavatele plynoucí zaměstnanci v 

podobě majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce až do úhrnné výše jistin 300 000 Kč z těchto 

zápůjček. 

Příjem autora za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území 

České republiky je samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně 

za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 

Kč. Sraženou daň nebude možné považovat za zálohu na daň 

Paušální výdaje jsou limitovány částkou 1 600 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a 

vodního hospodářství a částkou z 1 200 000 Kč u příjmů z živnostenského podnikání řemeslného. 

Je umožněno aplikovat sníženou 5% sazbu daně z příjmů právnických osob pouze vybraným typům 

investičních fondů (základní investiční fondy) Ostatní investiční fondy budou zdaňovány běžnou 

sazbou daně z příjmů právnických osob 19%.  

Pro účely daní z příjmů se na vyčlenění majetku do svěřenského fondu a zvýšení majetku svěřenského 

fondu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti hledí jako na vklad do obchodní korporace. 

Neuhrazené závazky zvyšují základ daně již po 30 měsících po splatnosti namísto po 36 měsících.  

§ 24 odst. 2 písm. zc) byl zpřísněn a považuje za daňové výdaje takové výdaje (náklady), které nejsou 

výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a jsou poplatníkem zcela nebo zčásti určeny 

k přeúčtování jiné osobě nebo je tato osoba povinna je uhradit na základě závazku nebo jiného 

právního předpisu, a to jen do výše příjmů (výnosů) z tohoto přeúčtování nebo předpisu úhrady za 

podmínky, že tyto příjmy (výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období 

nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících;  

Dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě (15 804 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě 

(17 004 Kč ročně). Daňového zvýhodnění na jedno dítě zůstává beze změny 13 404 Kč ročně. 

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně z příjmů fyzických osob 

osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč, je povinen oznámit správci daně tuto skutečnost do konce 

lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. 

Je osvobozen příjem v podobě majetkového prospěchu, pokud v úhrnu příjmy z tohoto majetkového 

prospěchu od téže osoby nepřesáhnou ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává 

daňové přiznání, částku 100 000 Kč u 

1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce, 

2. vypůjčitele při výpůjčce a 

3. výprosníka při výprose. 

Daňové přiznání je povinen podat také poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který zaviní daňový 

nedoplatek. 


