
•  Finanční správa v posledních letech velmi striktně 
vyžaduje, aby zaměstnavatelé již během roku posu-
zovali daňové rezidentství svých zaměstnanců 
a u českých daňových nerezidentů odváděli zálohu na 
daň z příjmu ze závislé činnosti pouze z příjmů, které 
jsou předmětem daně v ČR (tedy obecně z příjmů 
za práci fyzicky vykonávanou na území ČR). Tento 
postup finanční správa uplatňuje i přes problematické 
a komplikované posuzování a prokazování rezident-
ského statutu zaměstnance a navzdory chybějící 
metodice, jak příjmy vztahující se k pouze k práci vy-
konávané v České republice pro účely mzdové agendy 
vypočítat. 

•  V minulosti obvykle plátce daně u zaměstnance - 
daňového nerezidenta – odváděl zálohy na daň z pří-
jmů ze závislé činnosti ze všech zúčtovaných příjmů 
a k propočtu příjmu zdanitelného v České republice 
došlo až v rámci přípravy daňového přiznání zam-
ěstnance. Tedy v momentě, kdy bylo již možné nejen 
jednoznačně posoudit rezidentský status, ale kdy také 
bylo výrazně jednodušší vypočítat příjem za práci 
fyzicky vykonávanou v ČR. Finanční úřad na základě 
podaného přiznání vrátil související přeplatky na dani. 
Takový postup je však v současné době dle finanční 
správy nesprávný.

•  Zaměstnavatelům proto velmi doporučujeme odvádět 
u zaměstnanců, daňových nerezidentů, zálohy na daň 
z příjmů ze závislé činnosti jen z příjmů zdanitelných 
v ČR. 
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•  Pokud zaměstnavatel není schopen požadovanou 
alokaci příjmů provést na měsíční bázi (např. z důvodů 
nejistoty ohledně rezidentského statusu zaměstnance 
v průběhu roku), měl by tak učinit prostřednictvím 
opravy mzdové agendy nejpozději do termínu pro 
podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 
za příslušný rok, tj. do 15. března. Dále tak může 
plátce učinit ještě v období dvou let následujících po 
tomto termínu s tím, že pak musí podat dodatečné 
vyúčtování daně.

•  Nutnost alokovat příjmy na část zdanitelnou v ČR se 
navíc dle úřadů týká i zaměstnanců, kteří jsou českými 
daňovými rezidenty, pokud část jejich příjmů jde k tíži 
stálé provozovny, kterou má zaměstnavatel registro-
vanou v zahraničí.

•  Vzhledem k aktuálním zkušenostem z daňových 
řízení a zamítnutým žádostem o vrácení přeplatku 
doporučujeme provést v těchto případech potřebné 
opravy ve mzdové agendě za rok 2019, a to ideálně 
do termínu pro podání řádného vyúčtování, tedy do 
15. března 2020.

S dotazy se prosím obraťte na svého oblíbeného 
daňového poradce.
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