LEDEN 2021

LEGISLATIVNÍ
NOVINKY V ROCE 2021
ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH
1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., tedy novela zákona
o obchodních korporacích, která přináší řadu změn. Např. při
založení nové společnosti s ručením omezeným, kdy ačkoliv byl
základní kapitál i jen ve výši 1,- Kč, bylo nutné nejprve společnost
založit společenskou smlouvou či zakladatelskou listinou ve formě
notářského zápisu, následně bylo nutné pro splacení i takového
minimálního základního kapitálu založit zvláštní účet v bance, a až
posléze provést zápis společnosti do obchodního rejstříku. Aktuálně
již povinnost založení zvláštního účtu pro vklady do 20.000 Kč
odpadá a společnost s ručením omezeným tak bude možno založit i
již během jediného dne.
Změny se dotýkají i akciových společností, kdy v případě tzv.
monistického modelu odpadá celý jeden orgán, a to statutární
ředitel. Jeho kompetence přechází na správní radu, a to s účinností
již od 1. ledna 2021, proto pokud se tato změna týká právě Vaší
společnosti, je třeba co nejdříve interní poměry ve společnosti
upravit.
Zákon o obchodních korporacích je novelizován ještě v dalších
oblastech, proto doporučujeme i zvážit přizpůsobení stanov či
zakladatelské smlouvy této významné novele.

ZÁKONÍK PRÁCE
Zákon č. 285/2020 Sb. pak novelizuje zákoník práce, přičemž
část nabyla účinnosti již v polovině minulého roku, druhá část
až 1. ledna 2021. S účinností od ledna 2021 se zavádí sdílená
pracovní místa, jejichž podstatou je, že minimálně dva
zaměstnanci se stejným druhem práce sdílejí jedno pracovní
místo a střídají se na něm tak, aby bylo v pracovní době místo
vždy alespoň jedním zaměstnancem obsazeno.
Dále je nově zaveden týden placeného volna pro instruktory,
vychovatele a vedoucí táborů. Musí být jen splněna
podmínka, že se jedná o práci s dětmi a mládeží, a tábor či
jinou výchovnou akci pořádá právnická osoba zapsaná ve
veřejném rejstříku nejméně pět let. Zaměstnavatel tedy za
splnění podmínek placené volno zaměstnanci poskytne a
následně si může o kompenzační úhradu takto poskytnuté
mzdy či platu požádat příslušný orgán OSSZ.
Další podstatnou změnou zákoníku práce účinnou od 1. ledna
2021 je nové pravidlo pro počítání dovolené. Doposud se
využívala dovolená za odpracované dny, nyní bude platit již
jen dovolená za kalendářní rok nebo za jeho poměrnou část,
a dále dovolená dodatková. Aktuálně se tak nebude dovolená
počítat za odpracované dny, ale za odpracované hodiny.
Doporučujeme tak v návaznosti na četné změny v
pracovněprávní legislativě tomuto přizpůsobit i případné
interní směrnice.

DAŇOVÉ PŘEDPISY
I v oblasti daní dochází od 1. ledna 2021 k mnoha výrazným
změnám. Například spolu se zrušením daně z nabytí nemovitých
věcí došlo k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů
fyzických osob z prodeje nemovitých věcí, a to z 5 na 10 let.
Doplnila se ale možnost osvobození i těchto příjmů bez časového
testu mezi nabytím vlastnického práva a prodejem nemovitosti,
pokud poplatník využije získané prostředky k obstarání vlastních
bytových potřeb.
Důležitou změnou pro rok 2021 je pak zavedení paušální daně pro
OSVČ – o vstup do paušálního režimu pro zdaňovací období 2021 je
ale nutné správce daně informovat nejpozději do 11.ledna 2021.
Další významnou změnou je zrušení superhrubé mzdy a také
zavedení stravovacího paušálu, tj. peněžitého příspěvku na
stravování.
Nově jsou také umožněny zrychlené odpisy pro hmotný majetek
pořízený od 1. ledna 2020 – u hmotného majetku v 1. odpisové
skupině se odpisování může zkrátit na 12 měsíců a v 2.odpisové
skupině na 24 měsíců, počínaje měsícem následujícím po uvedení
do užívání. Byla také zvýšena hodnotová hranice pro hmotný
majetek ze 40 na 80 tis. Kč. Odpisy nehmotného majetku budou
nově daňově uplatňovány tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví –
tuto změnu bude možné využít u nehmotného majetku pořízeného
od 1. ledna 2020.

DAŇOVÉ PŘEDPISY - POKRAČOVÁNÍ
Zjednodušuje se vykazování nákladů spojených s dobíjením
elektromobilů – nově je možné prokázat výdaje pomocí tzv.
referenční ceny elektřiny, a to i zpětně za rok 2020.
Zákon o dani z příjmu také umožňuje uplatnit daňovou
ztrátu roku 2020 až dva roky zpětně, a to v dodatečných
daňových přiznáních za roky 2019 a 2018.
Novinkou pro rok 2021 je také zavedení zveřejňování účetní
závěrky ve sbírce listin obchodního rejstříku prostřednictvím
přiznání k dani z příjmů právnických osob – poprvé se bude
týkat účetní závěrky za rok 2021.
Novela daňového řádu pak od 1. ledna 2021 přináší možnost
podat daňové přiznání namísto původní tříměsíční lhůty ve
lhůtě čtyřměsíční, ale pouze za předpokladu, že bude podáno
elektronickou formou – tato úprava se týká podání přiznání k
dani z příjmů za rok 2020.
Tyto a další změny nám do legislativy příchod nového roku
přináší. Pokud byste chtěli konkrétní novely blíže konzultovat,
či pokud přemýšlíte o přizpůsobení stanov či interních
předpisů těmto novelám, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

