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Výběr z nejdůležitějších daňových změn – rok 2020 a rok 2021 

1 Oblast Daně z příjmů PO 
 Možnost využití daňových ztrát zpětně 
 Značné změny v oblasti dlouhodobého majetku - zpětně pro rok 2020 

o Navýšení hranice pro hmotný majetek a pro technické zhodnocení ze 40 000 na 
80 000 Kč 

o Zrušení nehmotného majetku pro účely ZDP 
o Účetní odpisy nehmotného majetku budou daňovým nákladem 

 Pro majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 lze použít mimořádné odpisy HM v 1. a 
2. odpisové skupině dle § 30a ZDP 

o 1. odpisová skupina…12 měsíců, první je měsíc následující po uvedení do užívání 
o 2. odpisová skupina…60 % vstupní ceny během 12 měsíců, první měsíc je 

následující po uvedení do užívání a 40 % za dalších 12 měsíců 
 poplatník musí být prvním odpisovatelem (původně vlastníkem) 
 Aplikace směrnice DAC 6 
 Daňové dopady BREXITu 

 

2 Oblast Daně z příjmů FO 
 Zdanění příjmů z prodeje nemovitostí 
 Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů 
 Zrušení superhrubé mzdy 
 Nový „stravenkový“ paušál 
 Aplikace nového limitu na odpočet úroků z titulu uspokojení bytových potřeb (150 tis. 

Kč)  
 Změny slev na dani 
 Daňové dopady BREXITu 

 

3 Oblast Správy daní 
 Nové lhůty na podání DPPO a DPFO platné již za rok 2020 
 Změna výkladových pravidel pro lhůtu pro vyměření daně 
 Změny v sankcích za nepodání přiznání a za opožděnou úhradu daně 

 

4 Oblast DPH 
 Omezení pronájmu nemovitých věcí podléhajících DPH a související dopady 
 Záloha na odpočet DPH (nesporná část odpočtu) 
 Plánované změny v systému MOSS 
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 Přeřazení plnění v rámci DPH do 10% sazby od 1.5.2020  
 Oprava základu daně u nedobytné pohledávky  

 

5 Oblast nemovitostních daní 
 Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí 
 Nové koeficienty DzNV rámci obce 

 

Více informací k výše uvedeným daňovým změnám se dozvíte na našem individuálním semináři, na 
kterém bude dostatek času věnován společné diskusi a dotazům posluchačů.  

 

V případě zájmu o konání semináře nás kontaktujte na recepce@borisgnoth.cz, případně telefonicky 
na čísle + 420 608 75 65 90. 
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