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Nemáte pravidelné příjmy třeba proto, že
studujete, jste v penzi či na rodičovské?
Růžové formuláře se týkají i vás.

str. 1

Příloha č. 1
540211

Přiznání podáte,
ale daně možná
platit nebudete

S

polečným znakem rodičů malých dětí, důchodců a studentů je to, že mnohdy nemají pravidelné příjmy, leč čas od času
si nějakou korunu přivydělají.
A díky tomu pro ně může být výhodné,
když vyplní růžové formuláře. Jak to
funguje?
Každý poplatník si smí uplatnit daňovou slevu sám na sebe. Ta za rok 2021
činí 27 840 korun. A tuto slevu si může
uplatnit celou, byť by měl příjmy třeba
jen jednorázové. A protože daň z příjmu je v základní sazbě 15 procent, znamená to, že lidé mohou mít základ
daně až 185 600 korun za rok, aniž by
platili daň z příjmů. Když někdo pracuje krátkodobě jako zaměstnanec, zaměstnavatel za něj uplatní poměrnou
část slevy (2 320 korun měsíčně).
Zbytek odvede jako zálohu na daň
nebo jako srážkovou daň (u dohod). A právě tuto zálohu/srážku lze podáním daňového přiznání a uplatněním celé slevy na poplatníka získat
zpět. Je to vidět i na dnešním modelovém příkladu
penzisty Karla, jemuž jsme
vyplnili daňové přiznání.
Ony zmíněné tři skupiny
mají však ještě další daňová specifika.

třeba doložit, o jaký druh příjmu jde.
Zároveň rodiče (všech vyživovaných
dětí) mohou počítat s daňovými výhodami, či dokonce s bonusem. Pak není
podmínkou, aby byli manželé. Zvýhodnění na dítě může uplatnit v jednu dobu
vždy jen jeden z rodičů. Mohou se ale
během roku vystřídat. Je třeba, aby druhý rodič k daňovému přiznání přidal potvrzení od zaměstnavatele nebo čestné
prohlášení, že on sám slevu nevyužívá.
Zvýhodnění lze uplatnit na děti do 26
let, které studují. A to dokonce i v případě, že bydlí většinu roku na koleji či v internátu. Anebo když studující dítě podniká, samo podává daňové přiznání
a uplatňuje si v něm slevu na poplatníka
a na studenta.
Když si rodič vypočte nízkou daň
(klidně i nulovou), může se stát, že
zvýhodnění na dítě se překlopí do
takzvaného daňového bonusu –
stát mu vyplatí peníze navíc. Podmínka: rodič si musí v rámci zaměstnání či podnikání vydělat
alespoň 91 200 korun za rok
(pro rok 2021).
Až 15 200 korun (za rok 2021) si
mohou odečíst rodiče za školkovné pro dítě, které chodí do školky.
Pozor, nejde o peníze, které dáte
třeba za obědy či kurzy keramiky,
ale skutečně o platbu za pobyt.

Penzisté
Důchody není třeba danit, pokud nepřevýší 547 200 korun za rok. Částka
odpovídá měsíční penzi 45 600 korun, takže danění důchodu se většiny
penzistů netýká. Kdo má důchod vyšší, uvede v Příloze číslo 2 jen to, co hranici převyšuje (ostatní příjmy podle
§ 10).

Studenti
Stipendia jsou od daně osvobozena.
Vydělávající studenti mohou využít
další slevu 335 korun za každý měsíc
studia, respektive 4 020 korun, pokud studovali celý rok. Měsíce studia
a ty, kdy člověk vydělával, přitom nemusí být totožné. Pokud například
student v květnu odmaturuje a od
září pracuje, může si v daňovém přiznání kromě celé slevy na poplatníka uplatnit i 335 korun slevy za pět
studijních měsíců. Musí však růžové
formuláře podat sám – zaměstnavatel počítá slevy jen za měsíce, kdy je
u něho člověk v pracovním poměru.

Rodiče malých dětí
Když jeden z manželů nepracuje, přesněji jeho zdanitelné příjmy nejsou vyšší než 68 000 korun za rok, může si druhý z páru odečíst dalších 24 840 korun
jako slevu na vyživovanou manželku či
manžela. Je to častá situace u párů, kde
jeden je na rodičovské dovolené. Počítají se jen měsíce, po něž manželství trvalo od prvního dne, jinak je třeba částku
poměrně snížit o 2 070 korun za měsíc.
Do limitu 68 000 korun se zahrnuje
nejen výdělek z podnikání či pracovních poměrů, ale i nemocenská, peněžitá podpora v mateřství (mateřská),
důchody (starobní, invalidní). A naopak se do něj nepočítá rodičovská,
sociální dávky, ale třeba ani alimenty
na děti. Je třeba dodat potvrzení o výplatě dávek. Zejména za období, kdy
manželka na mateřské dovolené po
část roku pobírá peněžitou pomoc a
po část roku rodičovský příspěvek, je
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A. Údaje o obratu a odpisech

B. Druh innosti 2)

Opravy a údržba potřeb pro domácnost

Od září si pak zřídil živnost a začal fungovat jako takzvaný hodinový manžel. Díky
této činnosti si vydělal 80 000 korun, náklady se rozhodl vyčíslovat paušálem 60
procent.

Karel před časem zdědil byt po své starší sestře a začal ho pronajímat za
10 000 korun měsíčně.
V létě 2021 Karel poslal 2 000 korun charitě jako dar pro postižené tornádem na
Moravě a má o tom potvrzení.
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Aby měl Karel peníze do začátku podnikání, vybral prostředky, které před dvěma roky investoval do podílových fondů,
původní úložka 250 000 se zhodnotila
na 260 000 korun.

Karel byl do března 2021 zaměstnán
jako topenář. Vydělával 30 000 korun
měsíčně, zaměstnavatel za něj odvedl
4 500 korun jako zálohu na daň z příjmů.
V létě si našel brigádu jako průvodce na
hradě, na dohodu o provedení práce si
vydělal 8 000 korun měsíčně a zaměstnavatel za něj odvedl srážkovou daň
2 400 korun.

✗

„Dohodáři“
Jestliže jste se zaměstnavatelem
uzavřeli dohodu o provedení práce, odvede za vás při výdělku do
10 000 korun měsíčně automaticky takzvanou srážkovou daň. Vy
se pak můžete rozhodnout. Buď
nemusíte dělat nic, nebo příjmy
i sraženou daň uvedete do daňového přiznání (viz začátek textu).
Pozor: ačkoli se srážková daň
podle obdobných pravidel strhává i u honorářů, příjmy za ně do
10 000 korun (a srážky z nich) do
daňového přiznání zahrnout nelze.

Modelový příklad
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„Chybějící podpis je jedním z nejčastějších problémů, který finanční úřady
řeší. Nezapomeňte, že kdo žádá o přeplatek, podepisuje se na straně čtyři
dvakrát: v okénku uprostřed a dole.“
Blanka Marková, daňová poradkyně Ekofi

Záhlaví: V pravém horním rohu
vyplňte své rodné číslo. Když
máte devítimístné, nikam nedoplňujte žádnou nulu.
1. Výpočet dílčího základu
daně z příjmů z podnikání
Neoznačený řádek: Zaškrtněte
jednu z možností – zda máte daňovou evidenci, nebo vedete účetnictví. Pokud se jako OSVČ (osoba
samostatně výdělečně činná)
k účetnictví nezavážete dobrovolně, týká se vás až od obratu 25 milionů korun. V tom případě však
nejspíš vaše daně řeší odborník.
Když se nehodí ani jedna z těchto
variant, protože evidujete jen své
příjmy a od nich odečítáte paušální výdaje podle zákona, označte
kolonku Uplatňuji výdaje procentem z příjmů.
Model: Karel využívá paušál, zaškrtne poslední okénko.
101) Vyplňte příjmy z podnikání
nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti.
Model: 80 000 z podnikání.
102) Kolonka je určena pro výdaje. Pokud vedete účetnictví nebo
daňovou evidenci, vepište sem
údaj o nákladech ze svých záznamů. Jestliže se rozhodnete pro
paušální výdaje, odečtěte jen procenta z příjmů – 40, 60 nebo 80
procent podle druhu činnosti. Pozor: peníze zaplacené na sociálním a zdravotním pojištění se do
výdajů neuvádějí.
Model: 80 000 x 60 % = 48 000.

104) Vypočtěte zisk, nebo ztrátu:
řádek 101 minus řádek 102, číslo
může být záporné (v případě, že
uplatňujete skutečné výdaje, u
paušálu to z podstaty věci nelze).
Model: 80 000 – 48 000 = 32 000.
105) Zde se vyplňují nepeněžní
příjmy či daňové úpravy. Když
třeba ke klientovi místo sjednané
finanční odměny chodíte zdarma
na manikúru nebo vám servisuje
webové stránky. Podkladem jsou
údaje z daňové evidence či účetnictví.
106) Do řádku uveďte daňové
úpravy a výdaje, které daňový základ snižují. Patří sem například
odpisy hmotného majetku (ty
jsou povinné, pokud jste si zakoupili k podnikání věc dražší než
80 000 korun) a tvorba rezerv.
Podkladem jsou údaje z daňové
evidence či účetnictví. Podnikatelé využívající paušál sice odpisy
musí evidovat také, do daňového
přiznání je však neuvádějí.
107) Zapisuje se část příjmů, kterou podnikatel přerozdělí na manžela nebo jinou spolupracující
osobu. Příjmy a výdaje se nesmějí
přerozdělovat na školou povinné
děti (dokud si na ně rodiče uplatňují slevu na děti) ani na manžela, kterého podnikatel vyživuje
(a uplatňuje na něj slevu na dani).
108) Do kolonky vyplníte přerozdělené výdaje, pokud máte spolupracující osobu. Ta pak nemusí
příjmy ani výdaje nijak evidovat
ani zdůvodňovat, prostě je přebí-

rá od podnikatele, který záznamy
řeší.
109) Pokud jste vy sami spolupracující osobou, vepište část příjmů, která na vás připadá.
110) Sem napište výdaje, které na
vás připadají jako na spolupracující osobu. Pokud nejste podnikatel, ale pouze spolupracující osoba (třeba žena na rodičovské dovolené nebo důchodce), nevyplňujete řádky 101 a 102, příjmy a výdaje
uvedete právě do řádků 109 a 110.
112) Je určen pro příjmy z titulu
společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti. Pokud jimi
nejste, nic nevyplňujte.
113) Podle vzorce ve formuláři sečtěte příjmy a odečtěte výdaje.
Tedy řádky 104 + 105 + 108 + 109 –
106 – 107 – 110 + 112. Výsledek přeneste do řádku 37 na straně 2 základního formuláře.
Model: 32 000.
2. Doplňující údaje
A: Pokud vedete účetnictví či daňovou evidenci, vyplňte podle
nich v sekci A údaje o obratu a odpisech (viz řádek 106). Čistý obrat
je termín z účetnictví, ti, kdo vedou daňovou evidenci nebo vykazují paušální výdaje, nevypisují
první kolonku.
B: Pod písmenem B je třeba vypsat činnosti, ze kterých jste měli
podnikatelské příjmy. Elektronické formuláře dávají na výběr konkrétní možnosti.

Co jsou „ostatní příjmy“
podle § 10

A

Takzvaná
příležitostná činnost
Příklady: zahrádkář prodá nadúrodu jablek, hrušek, mrkve, třešní...
chovatel prodá štěňata, koťata...
maminka připraví kostýmy na
školní představení, tatínek to představení nafilmuje a sestřihá, ajťák
udělá na zakázku webové stránky,
kutil opraví sousedovi rozbitá vrata, majitel za úplatu zapůjčí živnostníkovi speciální šicí stroj.
Zvláštní výjimka se týká včelařů:
neplatí pro ně třicetitisícová hranice osvobození – k tomu, aby nemuseli řešit daňové přiznání, stačí,
když neobhospodařují víc než 60
úlů a neprodávají nic jiného než
med (tedy oddělky, medovinu,
propolis, matky, vosk...).

B

Prodej nemovitostí
Uvádět nemusíte nemovitosti, které nejsou zapsané v obchodním majetku firmy a jež jste současně vlastnili déle než deset let
(platí nově, na majetek pořízený
do konce roku 2020 se vztahuje
pětiletá lhůta) nebo v nich bydleli
déle než dva roky. Pokud jste nemovitost zdědili a obratem ji prodáváte, ani tehdy to nemusíte do
daňového přiznání psát – počítají
se totiž i roky, po které v nemovitosti bydlel (či ji vlastnil) zůstavitel.

C
STRANA 1 základního formuláře (nepřetiskujeme)

Připravila: Jolana Nováková
Konzultace: daňová poradkyně
Blanka Marková, Ekofi.cz

Až vyplníte přílohy, pusťte se do hlavního formuláře. Na první straně je několik
kolonek, které by vás mohly zarazit:
Finančnímu úřadu: Zapíšete kraj, ve
kterém žijete.
Územnímu pracovišti: Uvedete sídlo
úřadu, kde budete přiznání odevzdávat,
seznam je na webu Finanční správy ČR
a místo vyhledáte zadáním PSČ.
Pokud nepodnikáte, daňové identifikační číslo nemusíte řešit.
2) Rodné číslo – nikam nedopisujte žádné nuly, ani když je vaše rodné číslo devítimístné.
3) DAP – křížek do okénka řádné.

4) Kód rozlišení typu – týká se těch, kdo
podávají přiznání za zemřelého.
5) Udělejte křížek do okénka NE – vyplňujete přiznání bez daňového poradce.
Za zdaňovací období – píšete rok 2021,
i když jste měli příjmy jen část roku.
1. oddíl – Údaje o poplatníkovi
14) Číslo popisné/orientační – v obcích, kde nejsou orientační čísla, vyplníte jen číslo popisné.
16) a 17) Telefon a e-mail – kdyby se
v přiznání našla chyba, snáze ji napravíte, když vám pracovníci úřadu budou
moci zavolat.
19) až 22) Adresa místa pobytu, k po-

Záhlaví: Vyplňte své rodné číslo.
1. Výpočet dílčího základu
daně z příjmů z pronájmu
(§ 9 zákona)
Neoznačené řádky: Je třeba zaškrtnout, zda budete odečítat paušální výdaje (30 %) místo vedení
evidence nákladů. Další políčko
označte křížkem, pocházejí-li příjmy z pronájmu věci, která je ve
společném jmění manželů. Příjem
daní vždy jen jeden z manželů.
201 a 201a) Vepište příjmy z pronájmu nemovitostí nebo movitých
věcí. U těch druhých jde o pravidelný pronájem, pokud něco půjčíte za úplatu jen příležitostně, uvedete to ve spodní polovině této
strany formuláře (příjmy podle
§ 10). Na řádku 201a „vypíchněte“
příjmy z nájmu nemovitých věcí,
nebojte, výpočet to neovlivní.
Model: Karel píše 120 000 korun.
202) Výdaje mohou být skutečné,
například náklady spojené s údržbou či opravou pronajímané věci
nebo odpisy. Vždy v poměrné části k době (či ploše), kterou pronajímáte. Výměnu oken a dveří v
domě tedy nemůžete uplatnit celou, když pronajímáte jen jednu
místnost. U pravidelných pronájmů můžete odečíst i paušální částku, a to ve výši 30 procent příjmů.
Model: Karel měl zanedbatelné
skutečné výdaje, uplatní 30% paušál: 120 000 x 30 % = 36 000.
203) Do této kolonky přenesete
rozdíl mezi řádky 201 a 202.

slednímu dni… – vyplníte, pokud jste se
během ledna či února přestěhovali.
23) a 28) Pro ty, kdo v ČR žijí, ale nemají
tu trvalý pobyt.
29 až 30) Daňový nerezident je ten, kdo
nemá na území ČR trvalý pobyt nebo se
zde obvykle nezdržuje, ostatních se
řádek netýká.
Návod na vyplnění druhé a třetí strany
formuláře najdete dále v této příloze.
Na čtvrté straně daňového přiznání zaškrtnete všechny přílohy, které přikládáte. Nezapomeňte se podepsat v okénku
uprostřed a žádáte-li o vrácení přeplatku, tak ještě jednou v žádosti dole.

Model: 120 000 – 36 000 = 84 000.
204 a 205) Pokud uplatňujete skutečné výdaje, můžete tvořit rezervy na opravu nemovitosti. Pak zapište částku, kterou si do rezervy
dáváte. Peníze se musí ukládat na
speciální účet. Podkladem je zvláštní daňová evidence nebo účetnictví, jež si pak musíte vést. Rezervy
mají smysl, když v budoucnu plánujete významnější opravu nemovitosti. Jejich tvorbu je dobré konzultovat s daňovým poradcem, definice „opravy“ je složitá a snadno
byste mohli udělat chybu.
206) Sečtěte řádky 203 a 204 a od
nich odečtěte řádek 205. Získáte
dílčí základ daně z pronájmu. Přenesete ho do řádku 39 v hlavním
daňovém formuláři.
Model: Karel využívá paušálně vyčíslené výdaje, rezervy netvoří,
zapíše dílčí základ 84 000 korun.
Nečíslovaný řádek: Jen v případě, že neuplatňujete výdaje paušálně a zároveň tvoříte rezervy na
opravy, uveďte jejich výši na počátku a na konci roku 2021.
2. Výpočet dílčího základu
daně z ostatních příjmů
(§ 10 zákona)
V tabulce Druh příjmů podle § 10
uveďte příjmy z příležitostných
činností. Pokud jejich součet nepřekročí 30 000 korun, nemusíte
je vůbec přiznávat.
Druh příjmů: Vypište, o jaký příjem jde, a uveďte i označení A až G
(podle boxu v této příloze).

Výdaje: V této kategorii příjmů lze
uplatnit výdaje paušálně jen u zemědělské výroby (80 % z příjmů),
jinak musí jít o náklady reálné, musíte je doložit evidencí. U cenných
papírů či nemovitostí jako výdaj
uvedete kupní cenu, byť jste ji platili dřív než v roce 2021.
Kód: poslední sloupec tabulky vyplňujete jen v těchto případech:
p – příjmy ze zemědělské výroby,
u kterých uplatňujete výdaje paušálem 80 procent
s – příjmy z majetku ve společném jmění manželů
z – příjmy ze zdrojů v zahraničí
n – týká se jen bezúplatných příjmů G a pouze u nemovitostí.
Model: Karel v této tabulce vyplní
příjmy a výdaje spojené s prodejem cenných papírů (D). Jako příjem uvede částku, kterou v roce
2021 dostal při odkupu na účet, výdajem jsou náklady na nákup cenných papírů z roku 2019.
Číslo rozhodnutí katastrálního
úřadu: vypíše se u příjmů typu B –
prodej nemovitosti a u bezúplatných příjmů G, jde-li o nemovitost.
207) Sečtěte příjmy v tabulce.
208) Uveďte součet výdajů z tabulky. I když nejste podnikatel, nezapomeňte si o nich vést evidenci.
209) Odečtěte od řádku 207
řádek 208, stejnou částku přeneste do řádku 40 na druhé straně
daňového přiznání.
Model: 260 000 – 250 000 =
10 000.

Prodej movitých věcí
Prodej vlastních osobních
věcí danit nemusíte. Výjimkou
jsou auta, lodě a letadla – kdybyste
je prodávali do roka od jejich nabytí, případný zisk danit budete. Příkladem může být třeba auto, které
vyhrajete v loterii, ale protože ho
nepotřebujete, prodáte ho. Pozor
na internetový prodej: když na nějakém bazaru prodáte kabelku,
která se vám okoukala, není to problém. Pokud však prodáváte kabelky každý týden, mohlo by to fi-

nančnímu úřadu připadat podezřelé – museli byste být schopni
doložit, že nejde o skryté podnikání, ale máte třeba manžela, který
vám ke každé příležitosti kupuje
jako dárek kabelku a tolik jich pochopitelně neunosíte.

D

Prodej cenných papírů
Pokud cenné papíry prodáte do tří let od doby, co jste je nabyli, musíte je uvést do daňového přiznání, jestliže jste je odprodali za více než 100 000 korun.

E

Příjmy z převodu
Typicky příjem z převodu
družstevního bytu. Pokud jste vy
nebo vaši příbuzní (v případě dědictví) podíl vlastnili déle než deset let, uvádět jej v daňovém přiznání nemusíte.

F

Jiné ostatní příjmy
Sem patří příjmy ze zděděných autorských práv, ale hlavně
dodaňování předčasně vypovězeného penzijního připojištění či životního pojištění. O jejich platby si
lze snížit základ daně a zároveň
jsou částky, které odvádí zaměstnavatel, od daně osvobozené. Dřívějším zrušením smlouvy však dochází k porušení podmínek, osvobození zaniká a uplatněná výhoda
se stává příjmem, který je třeba
zdanit. Je nutné dodanit uplatněné slevy za 10 let zpátky – zvýšíte si
o ně daňový základ za rok, kdy došlo k porušení podmínek.

G

Bezúplatné příjmy
Dědění a dary v příbuzenské
linii do daňového přiznání psát nemusíte, stejně jako dary od někoho, s kým sdílíte společnou domácnost a jste na sebe odkázáni
výživou. Pokud však dostanete od
někoho „cizího“ dar v hodnotě
vyšší než 15 000 korun, přiznat
ho musíte.

Odečitatelné položky
Nejprve nějaké peníze zaplatíte na podporovaný účel a potom si smíte o určitou částku snížit daňový základ, ze kterého vypočtete daň. Ve skutečnosti tak ušetříte 15 procent (sazba daně) x částka, kterou jste zaplatili (věnovali, naspořili...). Pokud žádáte o zúčtování daně z příjmů svého zaměstnavatele, příslušná potvrzení jste mu dodali do 15. února. Některé banky a pojišťovny posílají potvrzení elektronicky.

Dobročinné dary
a dárcovství krve

Odečíst můžete minimálně 1 000
korun, maximálně 30 procent daňového základu. Jde o klasické dary
na charitu, ale třeba i dětským oddílům, sportovním klubům, obcím…
Potřebujete potvrzení od příjemce
daru. U darování krve se jeden odběr počítá jako dar 3 000 korun.
Ušetříte: 30 procent z darované
částky

Úroky z úvěrů
na bydlení
Úroky z hypoték a ze stavebního
spoření. Daňový základ lze snížit
maximálně o 25 000 korun za měsíc; pokud jste úvěr sjednali až
v roce 2021, pak 12 500 korun. Potvrzení o zaplacených úrocích dostanete od banky.
Ušetříte: 15 procent ze zaplacených úroků, maximálně 45 000 korun (22 500 korun u úvěrů sjednaných v roce 2021)

Životní
pojištění
Ročně se dá odečíst 24 000 korun
ze zaplaceného pojistného, případný příspěvek zaměstnavatele se
do limitu nepočítá. Smlouvu je třeba mít alespoň pět let a nevypovědět ji dřív než v 60 letech. Potvrzení
zašle pojišťovna.
Ušetříte: až 3 600 korun

Penzijní připojištění
a doplňkové penzijní
spoření
Odečíst jde maximálně 24 000 korun ročně, nutné je přitom naspořit
vlastními silami (nezapočítává se
tedy případný příspěvek zaměstnavatele) 36 000 korun (prvních
12 000 zakládá nárok na státní příspěvek, až pak je možný odpočet).
Smlouvu je třeba mít alespoň pět
let a nevypovědět ji dřív než v 60 letech. Potvrzení obdržíte od penzijní společnosti.
Ušetříte: až 3 600 korun

Odborové
příspěvky

Je možné si odečíst až 3 000 korun ročně. Potvrzení dostanete od
odborové organizace.
Ušetříte: až 450 korun

Zkoušky z dalšího
odborného vzdělávání

Lze odečíst až 10 000 korun za rok
(zdravotně postižení 15 000 korun). Ale předem konzultujte s poradci, zda se úleva týká právě vás,
podmínky totiž nejsou stanoveny.
Ušetříte: až 1 500 korun (postižení 2 250 korun)
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Daně

Jakými
způsoby lze
podat daňové
přiznání

9

Můžete zajít osobně na finanční úřad a tam si formuláře daňového přiznání vyzvednete. Obvykle leží u
vrátnice nebo u podatelny
a vždy jsou zdarma.

Pohodlnější však je vyplňovat je elektronicky – zadáte jen nejnutnější údaje a výpočty se provedou automaticky – snížíte tak riziko chyb. Využít
můžete interaktivní formuláře na
www.idnes.cz/dane.

str. 2

Základní formulář
106 000

odpovědí
na daňové otázky
Dary na charitu

V roce 2021 jsem startoval v několika charitativních bězích
(www.rozbehamecesko.cz). Startovné šlo na dobročinné účely.
Je možné si tuto částku uplatnit
jako odčitatelnou položku?
Ačkoli jde o charitativní projekt,
snížení daňového základu není
možné. Dar na dobročinné účely
jde v tomto případě zprostředkovaně – vy platíte opravdu startovné
a teprve část z něho pak pořadatel
poskytuje jako dar na charitu.
Poslal jsem peníze na Ukrajinu.
Mohu si je odečíst z daňového základu?
Jestli jste to udělal teď, v souvislosti
s napadením země v únoru 2022,
bude možné si dar odečíst až v daňovém přiznání za tento rok podávaném v roce 2023. Další věcí je,
jak jste dar poskytl. Daňově uznatelné jsou dary na veřejné sbírky.

Dodanění
Využila jsem možnosti vybrat si
část penzijního připojištění formou výsluhové penze po 15 letech spoření. Musím dodaňovat?
Nikoli, výběrem výsluhové penze
spoření nezaniklo, smlouva trvá
dál.

Investice

Investoval jsem do kryptoměn,
jsou u zdanění stejné podmínky
jako u jiných investic?
To, že kryptoměnu držíte, není u fy-

Formuláře vyplníte v počítači, pak je
můžete vytisknout, podepsat a odevzdat finančnímu úřadu. Můžete je
donést osobně do podatelny (na kopii si nechte potvrdit předání) či poslat poštou (nejlépe doporučeně).

zických osob důvodem k podání daňového přiznání. Zdaňuje se pouze
rozdíl mezi příjmem a částkou, za
kterou byla měna pořízena. Konkrétní způsob v případě směny
a pohybu je třeba konzultovat
s makléřem nebo daňovým poradcem.
Investoval jsem peníze a po propadu trhů je po roce vybral. Utrpěl jsem ztrátu 12 000 korun.
Mohu si snížit daňový základ?
Bohužel ne, není to ztráta z podnikání. U tohoto typu investic platí,
že náklad lze uplatnit pouze do
výše příjmů a nepřevádí se do dalších období.

Dotace

Nerozumím tomu, jak je to s daněním covidové podpory.
Pro zaměstnance platí náhrada
ošetřovného, pokud děti nemohou
chodit do školy z důvodu karantény. Dále mají nárok na izolačku,
což je přídavek k nemocenskému.
Příspěvky jsou osvobozené od
daně stejně jako nemocenské.
Zaměstnavatelé mají nárok na náhradu části mzdových nákladů včetně pojistného. Jde o programy Antivirus A, B a C. Příspěvek nemůže
být vyšší než vyplacené mzdy, jeho
dopad do základu daně je tedy nulový (buď se vyloučí náklady do výše
dotace, nebo se ponechá evidence
mzdových nákladů a do výnosů se
uvede výše náhrady).
Pro úplnost – kdyby byl příjem dotace osvobozen od daně, potom by
s ní související výdaje nebyly daňově účinným nákladem. Pokud poplatník uplatňuje výdaje procentem z příjmů, pak přijatou provoz-

106 000
106 000
32 000
84 000
10 000
126 000
232 000

ní dotaci zahrne do zdanitelných
příjmů a uplatní si jako výdaje pro
jeho činnost příslušné procento.

232 000

Paušální výdaje

Jaké procento paušálních výdajů může využít finanční poradce? Četl jsem názor, že to může
být 60 procent, ale jinde se uvádí jen 40 procent…
Uplatnění sazby 40 nebo 60 procent se řídí způsobem výkonu činnosti. Pojišťovací a investiční činnosti podléhají zvláštnímu povolení. Sazba pro tuto činnost je 40 procent. Pokud OSVČ vykonává pro
banku nebo pojišťovnu zprostředkování, potom není makléřem, ale
pouze osobou, která jménem instituce zajišťuje a oslovuje zákazníky.
V takovém případě má možnost
uplatnit výdaje paušální sazbou 60
procent. Pokud chcete využívat
paušální vyčíslení výdajů a nechcete se spokojit se 40 procenty, vyplatí se poradit se o jednotlivých příjmech s daňovým poradcem.

0

2 000

51

2 000
230 000
230 000
34 500
34 500
34 500
62

Příležitostný příjem

Prodávám na internetu (tržiště
na Facebooku) své výrobky – betonové květináče a dekorace.
Prodám však jen dva za měsíc,
celkově na nich nevydělám víc
než 25 000 korun za rok. Vejdu
se tak do hranice 30 000 a nepodávám daňové přiznání. Je to
tak správně?
Bohužel není, a to hned ze dvou důvodů. Tím prvním je, že jde o pravidelnou činnost, takže příjmy z ní
byste měla uvést jako podnikatelské pode § 7 daňového zákona
(a mít i příslušné živnostenské
oprávnění). Druhým důvodem je
to, že ačkoli jste vydělala 25 000 korun, vaše příjmy byly nejspíš vyšší –
takže i kdyby šlo o příjem podle
§ 10 (u kterého se skutečně příležitostné příjmy do 30 000 nemusejí
v daňovém přiznání uvádět), počítají se příjmy (zjednodušeně prodejní cena), nikoli zisk (to, co vám zbylo po odečtení nákladů).

Sleva na poplatníka

Uvádíte v daňových přílohách,
že každý si může odečíst slevu
na poplatníka ve výši 27 840 korun za rok. Já jsem však našel
údaj o 30 840 korunách. Jak je
to správně?
Naše přílohy se věnují daňovému
přiznání za rok 2021, ve kterém
byla sleva na poplatníka právě
27 840 korun. Vámi uváděný údaj
30 840 je platný v roce 2022, budeme s ním tedy počítat za rok.

2
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Základní formulář
27 840
66

27 840
6 660

1

4

2

1
2
4

0
0
6 660
0
6 660
0
6 660
0

4 500
Úh

2 400

91

Foto: Shutterstock
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Ti, kdo mají dobrovolně zřízenou datovou schránku,
mohou (ano, už to není povinnost, ale možnost) podávat daňové přiznání elektronicky.

17

Daně

Loni stát zprovoznil portál mojedane.cz, tam podáte daňové přiznání přímo – je třeba se přihlásit elektronickou identitou (klienti AirBank, České spořitelny, ČSOB, Monety, Komerční banky ji mají v rámci internetbankingu), vybrat správný tiskopis (daň z příjmů fyzických osob), vyplnit, přiložit naskenované přílohy, odkliknout a hotovo.

2. oddíl Základ daně podle § 6
31) Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů – zde sečtěte částky, které
jste dostali od jednotlivých zaměstnavatelů a jsou uvedeny na Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti v prvním řádku. Počítají se příjmy od hlavního zaměstnavatele, toho na dohodu o pracovní činnosti a toho na dohodu o provedení práce.
Model: Karel zapíše mzdu od zaměstnavatele 3 x 30 000 + 2 x
8 000 z dohody za letní brigádu,
celkem 106 000.
32) Nevyplňuje se nic.
33) Uveďte výši zaplacené daně,
když jste měli příjmy z ciziny. Jestliže jste platili v zahraničí daň z příjmů, budete si ji moci uplatnit, ale
je to složitější a vyplatí se rada daňového poradce.
34) Od řádku 31 odečtěte řádek 33.
Model: Karel opisuje 106 000.
35) Jen pro zaměstnance s příjmy
z ciziny.
36) Opište řádek 34.
Model: Karel zas píše 106 000.
37) Kolonka je pro ty, kdo měli příjmy z podnikání. Do řádku 37 napíšou hodnotu z řádku 113 Přílohy
číslo 1 (tématu jsme se věnovali
24. 2.).
Model: Karel zapisuje 32 000, které vypočetl v Příloze číslo 1.
38) Většiny lidí se netýká. Sem se
uvádí zisk z vkladových listů, dividend, úroků..., jenž nebyl před výplatou zdaněn.
39) Když něco pronajímáte, třeba
byt, vyplnili jste Přílohu číslo 2. Do

řádku 39 přeneste řádek 206 této
přílohy.
Model: Karel zapisuje 84 000.
40) Přepište řádek 209 z Přílohy
číslo 2. Jde o příjmy, které máte například z příležitostných činností.
Model: Karel zapisuje 10 000, které vydělal na své investici.
41) Sečtěte řádky 37, 38, 39 a 40,
tedy jiné než zaměstnanecké příjmy. Píše se kladná i záporná hodnota.
Model: 32 000 + 84 000 + 10 000 =
126 000.
42) Součet řádků 36 a 41, když je
kladný. Je-li řádek 41 záporný, zůstává hodnota řádku 36. Je to proto, že o ztrátu z podnikání, pronájmu a ostatních příjmů si nelze snížit zaměstnanecké příjmy.
Model: 106 000 + 126 000 = 232 000.
43) Nevyplňuje se nic.
44) Vypisují podnikatelé uplatňující ztrátu z minulých let.
45) Odečtěte řádek 44 od ř. 42.
Model: 232 000.
3. oddíl Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné...
46 až 52) Zde uvedete skutečnosti,
které mohou snížit daňový základ.
Jsou jimi: dobročinné dary, úroky
z úvěrů na bydlení, spoření na stáří pomocí penzijního připojištění
či doplňkového penzijního spoření, spoření na stáří pomocí životního pojištění, odborové příspěvky
a úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání.
Model: Karel zapisuje hodnotu
daru zaslaného charitě, má potvrzení, jež k přiznání přiloží.

53) Je určen podnikatelům investujícím do výzkumu a vývoje či do odborného vzdělávání.
54) Sečtěte řádky 46 až 53.
Model: 2 000.
55) Od řádku 45 odečtěte řádek
54.
56) Údaj z řádku 55 zaokrouhlete
na celé stokoruny dolů.
Model: 230 000 korun.
57) Daň se počítá jako 15 procent
z částky v kolonce 56. Ti, jejichž daňový základ je vyšší než 1 701 168
korun, počítají 15 % z této částky
a přičítají 23 % z cifry převyšující
tuto hranici.
Model: 230 000 x 0,15 = 34 500
korun.
4. oddíl Daň celkem, ztráta
58) Opište řádek 57 či řádek 330
z přílohy 3 (ti, kteří měli příjmy ze
zahraničí).
Model: Karel opisuje 34 500 korun.
59) Nevyplňuje se nic.
60) Cifru z ř. 58 zaokrouhlete na
celé koruny nahoru.
Model: 34 500 korun.
61) Týká se podnikatelů, kteří vykazují ztrátu. Napíšou sem její výši
z řádku 41 a bez znaménka minus.
5. oddíl Uplatnění slev na dani
a daňové zvýhodnění
62, 63) Týkají se jen malé části podnikatelů.
Neoznačené řádky v tab. 1:
Řádek dole: Údaje o manželce
(manželovi) vyplňují ti, kteří odečítají slevu na vyživovaného manžela, jenž s nimi žije ve společné domácnosti.

Slevy na dani

Kam poslat peníze

O slevy si přímo snižujete vypočtenou daň – ušetříte tedy celou uvedenou částku. Nemůžete však jít do minusu a doufat, že vám stát vyplatí
něco navíc, v nejlepším případě neplatíte žádnou daň.
Na sebe (na poplatníka)
27 840 Kč/rok
Na vyživovanou manželku
2 070 Kč/měs.
Na studenta (poplatník je student)
335 Kč/měs.
Školkovné
až 15 200 Kč/rok/dítě

Nejjednodušší je zaplatit daně bankovním převodem. Vždy je třeba
uvést předčíslí 721 – to znamená,
že platíte daň z příjmů. Pak za pomlčkou následuje číslo podle kraje:

Zdravotně postižení:
Invalidní 1. a 2. stupně 210 Kč/měs.
Invalidní 3. stupně
420 Kč/měs.
ZTP/P
1 345 Kč/měs.

Zvýhodnění na děti
Neříká se mu sleva, protože je ještě
výhodnější. Pracující rodič (s příjmem minimálně 91 200 korun za
rok) díky zvýhodnění může získat takzvaný bonus. Novelou zákona byla
odstraněna hranice jeho maximální
výše (dříve to bylo 60 300 korun).
1. dítě
1 267 Kč/měs.
(15 204 Kč/rok)
2. dítě
1 860 Kč/měs.
(22 320 Kč/rok)
3. a další dítě
2 320 Kč/měs.
(27 840 Kč/rok)
dítě ZTP/P
dvojnásobek
uvedeného

Poplatník bez daňového poradce
– podává papírové formuláře

duben

1
1
2

květen

Připravila: Jolana Nováková
Konzultace: daňová poradkyně
Blanka Marková, Ekofi.cz

květen
64) Vyplňte částku, o kterou si každý poplatník může snížit daň sám
na sebe, za rok 2021 je to 27 840 korun. Na počtu odpracovaných měsíců nezáleží.
Model: Uplatňuje celou slevu na
poplatníka 27 840 korun.
65a) Týká se manželů, z nichž jeden má roční příjmy nižší než
68 000 korun. Daň lze snížit
o 24 840 korun za rok. V případě,
že manželství bylo uzavřeno v průběhu roku, počítá se sleva 2 070 korun pouze za ty měsíce, kdy manželství trvalo od prvního dne. Počet
měsíců označte v prvním okénku.
65b) Pokud je vyživovaný manžel
invalida 3. stupně nebo má průkaz
ZTP/P, odečtěte si dvojnásobek.
Tedy 4 140 korun za každý měsíc
vyživování, za celý rok 49 680 korun.
66) Když pobíráte invalidní důchod
pro invaliditu 2. a 3. stupně, vepište 2 520 korun za celý rok či 210 korun za každý měsíc, kdy jste důchod dostávali.
67) Jste-li uznáni invalidními ve 3.
stupni, uveďte 5 040 korun za celý
rok nebo 420 korun za každý měsíc.
68) Vyplňuje ten, kdo vlastní průkaz ZTP/P, nemusí přitom pobírat
invalidní důchod. Napište částku
16 140 korun za rok či 1 345 korun
za každý měsíc, kdy jste byli držiteli průkazu ZTP/P.
69) Studenti do 26 let (doktorandi
denního studia do 28 let) mohou
odečíst dalších 4 020 korun za rok
či 335 korun za každý měsíc studia.
Není přitom podstatné, jestli se měsíce studia kryjí s měsíci případné
výdělečné činnosti.
69a) Takzvané školkovné. Pokud
vaše dítě chodí do předškolního zařízení a žije s vámi ve společné domácnosti, doložte potvrzení o tom,
kolik ve školce platíte, částku až
15 200 korun za rok 2021 pak můžete uplatnit jako daňovou slevu.
Možnost využije jen jeden z rodičů.
70) Sečtěte řádky 62 až 69a.
Model: 35 040.
71) Od vypočtené daně z řádku 60
odečtěte slevy z ř. 70. Pokud vám
vyjde záporné číslo, napište 0, pro-

tože u výše uvedených slev nikdy
nenastane situace, že by vám stát
něco doplácel.
Model: 34 500 – 27 840 = 6 660.
Neoznačené řádky v tabulce 2:
Údaje o dětech žijících s vámi ve
společné domácnosti. Vyplňte příjmení, jméno, rodné číslo a dobu,
po kterou s vámi děti žily. Živíte-li
více než čtyři, další uveďte na volný
papír. Tabulka je rozdělena do
sloupců – každé dítě má svůj sloupec na uvedení počtu měsíců. Studující děti, které bydlí na koleji či
v internátě, lze zapsat také.
72) Daňové zvýhodnění na děti,
které živíte: Sem sečtěte celkové
úlevy 1. dítě – 1 267 korun za měsíc,
2. dítě – 1 860 korun za měsíc, 3. a
další dítě – 2 320 korun za měsíc.
Je-li dítě invalidní (má průkaz
ZTP/P), je částka dvojnásobná. Slevu může využít jen jeden z rodičů.
73) Opište částku z řádku 72, maximálně však do výše ř. 71.
74) Vypočtěte ř. 71 minus ř. 73 a výsledek zapište do kolonky. Částka,
která vám vyšla, je to, co máte zaplatit na dani.
Model: Karel opisuje výši daně
6 660 korun.
74a) Pokud máte příjmy ze zahraničních investic či loterií, budete
také nově vypisovat Přílohu číslo 4.
Většiny lidí se netýká, k jejímu vyplnění je vhodné sjednat si daňového
poradce. Sem byste pak přenesli
hodnotu z řádku 413 této přílohy.
75) Sečtěte řádky 74 a 74a, vyjde
vám celková daň, kterou máte zaplatit.
Model: Karel opisuje výši daně
6 660 korun.
76) Daňový bonus dostane ten,
komu vyjde kladně výsledek výpočtu řádek 72 minus řádek 73.
Výše bonusu není omezena. Podmínkou je to, aby rodič vydělal
aspoň 91 200 korun za rok (platí
pro rok 2021).
77) Řádek 75 minus řádek 76, pokud by vyšel záporný výsledek, zapište nulu.
Model: 6 660.
77a) Řádek 76 minus řádek 75, pokud by vyšel záporný výsledek, zapište nulu.

6. oddíl Dodatečné DAP
78 až 83) Řádky vyplňují jen ti, kdo
podávají dodatečné daňové přiznání, protože po termínu našli ve formulářích chybu. Většina lidí tyto
kolonky neřeší.
7. oddíl Placení daně
84) Podle potvrzení ze mzdové
účtárny opište z ř. 8, kolik za vás zaměstnavatel během roku odvedl na
zálohách na daň.
Model: Karel opisuje údaj z potvrzení od zaměstnavatele, zálohy
byly 4 500 korun.
85) Zaměstnanci nevyplňují, podnikatelé uvedou zálohy na daň za rok
2021, které zaplatili ze svého podnikání.
86) Týká se jen části podnikatelů,
kteří mají finančním úřadem stanovenu paušální daň. Pozor, nezaměňujte ji s paušálním uplatněním výdajů z podnikání.
87 až 88) Kolonky jsou pro skupinu poplatníků, kteří v daňovém přiznání uvedli příjmy, z nichž jim
byla stržena daň srážkou. Ř. 87 je
pro daňové rezidenty, ř. 87a pro nerezidenty.
Model: Do řádku 87 Karel zapíše
výši stržené zálohy z dohod 2 400
korun.
89) Výše daňových bonusů na děti,
které již zaměstnavatel vyplatil –
údaj je uveden na potvrzení ze
mzdové účtárny, naleznete ho
v řádku 9 nebo 14.
90) Týká se jen poplatníků, kteří
mají i jiné příjmy než zaměstnanecké a současně jsou v insolvenci. Pak totiž není možné uplatnit
některé odčitatelné položky a úlevy. Jste-li v této situaci, doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem.
91) Od řádku 77 odečtěte cifry z řádků 77a, 84, 85, 86, 87a, 88 a 90 a přičtěte údaj z řádku 89. Vyjde-li kladná hodnota, budete doplácet, při
záporné nemusíte daň platit (když
jste hradili zálohy či máte bonus na
dítě, dostanete dokonce peníze
zpět).
Model: 6 660 – 4 500 – 2 400 =
–240, Karel hradil zálohy, má přeplatek 240 korun.

Praha
721-77628031/0710
Středočeský kraj
721-77628111/0710
Jihočeský kraj
721-77627231/0710
Plzeňský kraj
721-77627311/0710
Karlovarský kraj
721-77629341/0710
Ústecký kraj 721-77621411/0710
Liberecký kraj
721-77628461/0710
Královéhradecký kraj
721-77626511/0710
Pardubický kraj
721-77622561/0710
Kraj Vysočina
721-67626681/0710
Jihomoravský kraj
721-77628621/0710
Olomoucký kraj
721-47623811/0710
Moravskoslezský kraj
721-77621761/0710
Zlínský kraj 721-47620661/0710
Variabilní symbol platby je vaše
rodné číslo bez lomítka. Platit můžete i hotově přímo v pokladně finančního úřadu. Anebo poštou, složenkou typu A.
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termín pro odevzdání daňového
přiznání a doplacení daně.
do tohoto data by vám finanční úřad
měl odeslat přeplatek, máte-li ho.
pro podnikatele termín pro podání přehledu ČSSZ a zdravotní
pojišťovně. Doplacení pojistného do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled.
– podává daňové přiznání elektronicky
termín pro odevzdání daňového přiznání a doplacení daně, lhůtu není třeba předem nijak oznamovat.
do tohoto data by vám finanční úřad měl odeslat přeplatek,
máte-li ho.
termín pro podání přehledu ČSSZ a zdravotní pojišťovně. Doplacení pojistného do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl
být podán přehled.
Podnikatel, který nemusí podávat daňové přiznání, protože má nízké příjmy
musí informovat finanční úřad o tom, že nebude podávat daňové přiznání z důvodu nízkých příjmů.

duben
červenec

duben

1
30

duben
červenec

1
31
1

červenec
srpen

termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně.
termín pro podání přehledu ČSSZ.
Poplatník s daňovým poradcem
ti, kdo mají daňový přeplatek, mohou podat daňové přiznání
s poradcem v tomto termínu. Pak mohou očekávat vrácení přeplatku dříve – začátkem května.
zdravotní pojišťovně musí podnikatel doložit, že daňové přiznání zpracovává daňový poradce.
nejzazší termín pro odevzdání daňového přiznání a doplacení
daně, není třeba předem finančnímu úřadu dokládat plnou moc
daňovému poradci, tu lze dodat současně s růžovými formuláři.
do tohoto data by vám finanční úřad měl odeslat přeplatek,
máte-li ho.
pro podnikatele termín pro podání přehledu ČSSZ a zdravotní
pojišťovně. Doplacení pojistného do osmi dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Zdroj: Mazars

Seriál
Daně za rok 2021

10. 2.
17. 2.
24. 2.
1. 3.
24. 3.

pro
zaměstnance
pro ty, kdo si přivydělávají
na smlouvu, pronájmem či nějakou příležitostnou činností
pro malé
podnikatele
pro důchodce,
rodiče a studenty
rady na poslední chvíli,
otázky a odpovědi

