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ODPOČTY

Daně

Takzvané odpočty jsou ta část daňových úlev, které nejprve někde zaplatíte, pak o danou částku snížíte daňový
základ a vypočtete daň. Tím ušetříte
15 procent (sazba daně) krát částka,
kterou jste zaplatili (věnovali, naspořili...). Není třeba se kvůli tomu trápit s
růžovými formuláři. Pokud dodáte do
mzdové účtárny svého zaměstnavatele do 15. února originály potřebných
potvrzení, zařídí vše za vás v ročním
zúčtování daně. To, co můžete kvůli
snížení daňového základu platit, je
dané zákonem a má to přesná pravidla.

Dobročinné dary a dárcovství krve

Úroky z úvěru na bydlení

Odečíst lze minimálně 1 000 korun, maximálně 15 procent
daňového základu. Jde o klasické dary na charitu, ale třeba i spolkům, dětským oddílům, sportovním klubům, obcím… Potřebujete potvrzení od příjemce daru. To můžete
získat, i když pravidelně posíláte třeba DMS. Dokonce
si můžete vyžádat potvrzení od několika dárců a do minimální tisícovky dary sečíst. U darování krve se jeden
odběr počítá jako dar 3 000 korun. Pokud darujete kostní
dřeň nebo orgán, můžete si odečíst dokonce 20 000 korun
od základu daně z příjmu. Podmínkou darování krve či
plazmy je, aby bylo bezplatné.

Jde o úroky z hypoték a ze stavebního spoření, pokud si půjčíte jiným způsobem, daňové zvýhodnění nevyužijete. Daňový
základ lze snížit maximálně o 25 000 korun za měsíc. Potvrzení o zaplacených úrocích dostanete od banky automaticky
poštou nebo e-mailem. Pokud se tak dosud nestalo, raději
se ozvěte, abyste je stihli mzdové účtárně dodat včas. Pokud splácíte nemovitost jako manželé, bude odečítat úroky z daňového základu ten, kdo je uveden na smlouvě
o úvěru. Na to pozor, pokud je zapsán ten, kdo je současně
na rodičovské a nemá zdanitelné příjmy, úleva propadne.

Ušetříte: 15 % z darované částky.

Penzijní připojištění
a doplňkové penzijní spoření
Odečíst lze 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). Podmínkou je, že smlouva bude
trvat do vašich 60 let a přitom minimálně
pět let (to je omezení pro lidi 55+). Potvrzení obdržíte od penzijní společnosti.

Ušetříte: 15 % ze zaplacených úroků,
maximálně 45 000 korun.

Ušetříte: až 3 600 korun.

Čtyři daňové změny a rady,
Jolana Nováková
redaktorka MF DNES

V

yplňování daňového přiznání
za rok 2020 se mnozí obávají
proto, že kvůli pandemii dlouhodobě dostávali ošetřovné
či náhradu mzdy. Jak se tyto
příjmy promítnou do růžových formulářů? Stručně řečeno: nijak.
Pokud zaměstnanec zůstával doma
s náhradou mzdy v rámci covidové
podpory, nemusí kvůli tomu podávat
daňové přiznání samostatně. „Když je
přece jen bude vyplňovat sám, nemusí
nic vypočítávat, vše potřebné najde
v Potvrzení o zdanitelných příjmech
od zaměstnavatele,“ uklidňuje Blanka
Marková ze společnosti Ekofi.
Ti, kdo byli doma kvůli nemoci, karanténě či nezletilým dětem a čerpali
nemocenské či ošetřovné, nebudou tyto peníze danit. Do daňového
základu si nemocenské a ošetřovné
nezapíší ani OSVČ – i v tomto případě
je příjem od daně osvobozen. Podnikatel jej do daňového přiznání vůbec
neuvádí.
Pokud zaměstnanec dostává od svého zaměstnavatele úhradu zvýšených nákladů při práci z domova

(může jít například o vyšší spotřebu
elektřiny, vody, plynu, využívání
vlastního vybavení, internetu...), nejsou tyto výdaje zahrnuty ve mzdě,
a tudíž ani předmětem daně z příjmů. „Na straně zaměstnavatele jsou
to daňově uznatelné náklady, je však
třeba prokázat, že jde o kompenzaci
zvýšených nákladů zaměstnance,“
doplňuje Michal Jelínek z poradenské
společnosti V4Group.
Další formy covidové podpory se týkají podnikatelů, budeme se jim věnovat v daňové příloze za 14 dní.

DALŠÍ DAŇOVÉ NOVINKY:
Pro firmy a zaměstnance: konec
superhrubé mzdy, vyšší sleva
na poplatníka
Od 1. ledna 2021 byla zrušena superhrubá mzda. Zaměstnanci již ve výplatě za leden najdou víc peněz, protože daň se bude počítat z nižšího základu. Podnikatelé si tuto úlevu naplno
uvědomí až za rok, až budou vyplňovat daňové formuláře za rok 2021, letos s ní ještě počítat nemohou. Stejně
tak zvýšená sleva na poplatníka,
která se po dlouhých letech vyhoupla
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Modelový příklad
Petra pracovala jako provozní v klubu. V březnu
ale přišla pandemie a Petra byla od dubna střídavě doma se školou povinnými dětmi a pobírala
ošetřovné či dostávala od zaměstnavatele covidovou náhradu mzdy.
V listopadu Petře skončila smlouva na dobu určitou a zaměstnavatel pracovní poměr neobnovil,
zaregistrovala se proto na úřadu práce a pobírala podporu v nezaměstnanosti. Jako nezaměstnaná neměla nárok na ošetřovné, i když v té
době byly školy zavřené.
Petra je rozvedená. Na dvě děti, které má
v péči, dostává měsíčně 6 000 korun výživného.
Daňové přiznání si Petra podává sama, mohla
by sice o roční zúčtování daně požádat bývalého zaměstnavatele, ale nechce.
Petřiny příjmy: mzda od zaměstnavatele
včetně covid náhrady mzdy
hrubá mzda
210 000 Kč
odvedené pojistné
70 980 Kč
celkem superhrubá
280 980 Kč
odvedené zálohy na daň
0 Kč
12 353 Kč
vyplacené daňové bonusy
ošetřovné
84 000 Kč
(v daňovém přiznání se neuvádí)
podpora v nezaměstnanosti
16 250 Kč
(v daňovém přiznání se neuvádí)
výživné na děti
12 x 6 000 = 72 000 Kč
(v daňovém přiznání se neuvádí)

Dvoustránkový formulář je určen jen
pro „čisté“ zaměstnance. Tedy ty,
kdo měli v roce 2020 pouze příjmy
podle § 6 (ze závislé činnosti). Kdo
z těch, kteří si vydělávali jen v zaměstnání, si musí podávat daňové přiznání sám? Ten, kdo měl dva různé zaměstnavatele souběžně. Pracoval někde na plný úvazek a u jiného zaměstnavatele třeba na dohodu o pracovní
činnosti – lidově řečeno „vedlejšák“.
Pokud někdo jen přejde od jednoho
zaměstnavatele k jinému a vyžádá si
od prvního potvrzení o zdanitelných
příjmech, může je předat mzdové
účtárně nového zaměstnavatele, která za něj daně zpracuje. Lidé, kteří si
přivydělávali pronájmem, podnikáním, honoráři... zkrácený formulář
použít nemohou. Těm přineseme
vzor vyplněného čtyřstránkového tiskopisu příští týden.
STRANA 1
Finančnímu úřadu: Zapíšete kraj, ve
kterém žijete.
Územnímu pracovišti: Uvedete sídlo
úřadu, kde budete přiznání odevzdávat, seznam naleznete na webu Finanční správy ČR a místo vyhledáte
například zadáním PSČ.
1) Rodné číslo – nikam nedopisujte
žádné nuly, a to ani v případě, že
vaše rodné číslo je devítimístné.
2) DAP – udělejte křížek do okénka
řádné.
3) Kód rozlišení typu – tuto kolonku
neřešte, týká se těch, kdo podávají
přiznání za zemřelého.
4) Udělejte křížek do okénka NE – zaměstnanci obvykle ke svému přiznání poradce nepotřebují.
Za zdaňovací období – rok 2020.
1. oddíl – Údaje o poplatníkovi
Vyplnění by nemělo být problematické, své nacionále zná každý. Pro jistotu
upozorňujeme na to, že je vhodné
uvést opravdu funkční kontakty – kdyby se v přiznání našla chyba, snáze ji
napravíte, když vám pracovníci úřadu
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Pro rodiče, penzisty a bohatší
lidi: vyšší limity
Vzhledem k růstu průměrné a minimální mzdy se mění některé limity, které
ovlivňují daňové výhody či povinnosti.
Sleva za umístění dítěte v předškolním
zařízení, lidově „školkovné“, se zvyšuje spolu s růstem minimální mzdy:
2019: 13 350 korun/rok
2020: 14 600 korun/rok
2021: 15 200 korun/rok.
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budou moci zavolat, než když budou
posílat doporučený dopis.
Nejednoznačné by mohly být kolonky 20) a 21). Daňový nerezident je
ten, kdo nemá na území ČR trvalý pobyt nebo se zde obvykle nezdržuje,
ostatních se řádek netýká.
Bílá tabulka: pokud nevyužíváte služeb daňového poradce, první část vynechte. Věnujte se až druhému rámečku Daňový subjekt – sem napište
datum vyplnění a podepište se; tím,
že nemáte razítko, se nezabývejte.
Třetí rámeček Žádost – tuto část zatím vynechte, vrátíme se k ní po vyplnění údajů na následující straně.
STRANA 2
2. oddíl – Základ daně podle § 6
22) Úhrn příjmů od všech zaměst-



navatelů – zde sečtěte částky z Potvrzení o zdanitelných příjmech ze
závislé činnosti hned v prvním řádku. Počítají se příjmy od hlavního zaměstnavatele, toho na dohodu
o pracovní činnosti a toho na dohodu o provedení práce (poslední typ,
jen pokud jste si vydělali víc než
10 000 korun za měsíc).
Model: Petra sečte hrubou mzdu a náhrady 210 000 korun. Podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné ani výživné na děti se nezapočítávají.
23) Úhrn povinného pojistného – na
potvrzení od zaměstnavatele ho naleznete v řádku 6, opět sečtete od
všech zaměstnavatelů.
24) Základ daně – sečtěte čísla z kolonek 22 a 23.
3. oddíl – Nezdanitelné části

Sem zapisujete údaje, díky nimž budete počítat daň z nižšího základu. Co lze
odečíst? Viz text na této dvoustraně.
31) Úhrn – sečtěte všechny údaje
z řádků 25 až 30.
32) Snížený základ daně – odečtěte
kolonka 24 minus kolonka 31.
4. oddíl – Daň celkem
33) Daň se počítá jako 15 procent
z částky v kolonce 32.
34) Solidární daň – týká se jen těch,
kdo měli od zaměstnavatelů vyšší příjmy než 1 569 228 korun.
35) Sečtěte kolonky 33 + 34, zaokrouhlete na celé koruny nahoru.
5. oddíl – Slevy a zvýhodnění
Tabulka číslo 1
Údaje o manželovi/manželce – vyplňujete jen tehdy, když na ně budete
žádat slevu (viz dále).
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Daně

Odborové
příspěvky

Ročně lze odečíst 24 000 korun ze zaplaceného pojistného, příspěvek zaměstnavatele
se do limitu nepočítá. Smlouvu
je třeba mít aspoň pět let a nevypovědět ji dřív než v 60 letech. Potvrzení zašle pojišťovna. Mnohdy se nepočítá celé
pojistné, odečítají se různá připojištění. Propočet na základě
vaší smlouvy udělá pojišťovna.

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

Daňový základ lze snížit až o 10 000
korun za rok (zdravotně postižení
15 000). Je to však složitá kategorie,
kde se vyplatí konzultace s poradci. Neuplatníte třeba kurz angličtiny, byť ji pro zaměstnání potřebujete. „Z praxe a z komunikace se
správci daně vyplývá, že většina žádostí o uznání slevy nesplňuje náležitosti,“ podotýká poradkyně Blanka
Marková.
Ušetříte: až 1 500 Kč, ZTP 2 250 Kč.

Ušetříte:
až 450 korun.

Ušetříte: až 3 600 korun.

O daňové slevy si přímo snižujete vypočtenou daň – ušetříte tedy celou
uvedenou částku. Ani zde nemůžete jít do minusu a doufat, že vám stát vyplatí něco navíc. V nejlepším případě nezaplatíte žádnou daň.

Zkoušky z dalšího
odborného vzdělávání

SLEVY

Životní pojištění

Na sebe (na poplatníka)
24 840 Kč/rok (pro rok 2020)
Na vyživovanou manželku
2 070 Kč/měs.
Na studenta (poplatník je student)
335 Kč/měs.
Invalidní
1. a 2. stupně
210 Kč/měs.
Invalidní 3. stupně 420 Kč/měs.
ZTP/P
1 345 Kč/měs.
Školkovné až 14 600 Kč/rok/dítě

Podnikatelé s EET zahájenou
v roce 2020
max. 5 000 Kč/rok
Tuto poslední slevu nelze převést z
předchozího ani do dalšího roku.
Protože v roce 2020 nebyla zahájena žádná nová velká vlna EET, týká
se jen nových podnikatelů, ani ti
však kvůli koronaviru nebyli povinni
EET řešit. Pokud však někdo zahájil
podnikání a zapojil se do EET do 26.
března 2020, nárok na slevu má.

Zvýhodnění na děti

Neříká se mu sleva, protože je ještě výhodnější než sleva. Pracujícímu rodiči
(s příjmem minimálně 87 600 korun za
rok) díky němu vznikne nárok na daňový bonus – vypočte-li si zápornou daň –
může od státu dostat navíc až 60 300 korun za rok (zrušení tohoto limitu se bude
týkat až roku 2021).
1. dítě 1 267 Kč/měs., 15 204 Kč/rok
2. dítě 1 617 Kč/měs., 19 404 Kč/rok
3. a další dítě
2 017 Kč/měs., 24 204 Kč/rok
Dítě ZTP/P
dvojnásobek

jak na covidovou podporu
Aby měl rodič nárok na vyplacení
daňového bonusu na děti (bonus je
to, co dostane navíc, když si díky zvýhodnění na děti vypočte zápornou
daň), musí si za rok vydělat v zaměstnání nebo podnikáním (nikoli třeba
pronájmy či investováním) minimálně:
2019: 80 100 korun/rok
2020: 87 600 korun/rok
2021: 91 200 korun/rok.
Nejvyšší daňový bonus, který může
být vyplacen, je za rok 2020 omezen
na 60 300 korun. Od roku 2021 nebu-

de žádný limit stanoven, což ocení zejména rodiny s více dětmi.
Pravidelně vyplácené důchody nepodléhají dani z příjmů, pokud nedosáhnou níže uvedených částek. Co je
navíc, to i důchodci musí danit:
2019: 480 600 Kč/rok (40 050/měs.)
2020: 525 600 Kč/rok (43 800/měs.)
2021: 547 200 Kč/rok (45 600/měs.)
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Pro podnikatele: jiná pravidla
pro odpisy a uplatnění ztráty
Daňovým přiznáním pro ty, kdo si vydělávají či přivydělávají podnikáním, se budeme důkladněji zabývat v příloze za 14
dní. Hlavní změny, které se podnikatelů
týkají, jsou v oblasti uplatnění ztráty –
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Povinnost platit sedmiprocentní solidární daň se týká těch, kdo si vydělali
za rok víc než:

 2''Ë/ ± =iNODG GDQČ ] SĜtMPĤ I\]LFNêFK RVRE ]H ]iYLVOp þLQQRVWL   ]iNRQD
3
n o nn o o n
n
o
za
na a
o
zákona
ák a

2019: 1 569 552 korun
2020: 1 672 080 korun
2021: 1 701 168 korun.
Za rok 2021 nepůjde o solidární zvýšení daně, ale o progresivní zdanění částky nad limitem 23procentní sazbou.
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Petrová Pavla
Petr Patrik
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36) Základní sleva – zapište 24 840
korun, a to i když jste byli zaměstnáni
jen část roku.
37) Sleva na manželku – musíte být
opravdu manželé, nestačí spolu sdílet domácnost. Počítají se měsíce, na
jejichž počátku manželství trvalo. Za
každý takový měsíc můžete započítat
2 070 korun. Příjmy vyživovaného
manžela (mzda, zisk z podnikání, důchody, mateřská, nemocenská, ošetřovné) nesmí za rok převýšit 68 000
korun.
38) Když je vyživovaný manžel držitelem průkazu ZTP/P, nevyplňujete kolonku 37, ale tuto. Za každý měsíc můžete zapsat 4 140 korun.
39) Základní invalidita – pokud je
vám přiznána invalidita v 1. či 2. stupni, za každý měsíc píšete 210 korun.

4

Pro majitele nemovitostí: omezené odpočty a delší vlastnictví
V letošním přiznání se ještě nic nemění. Příští rok už se vás změny mohou
dotknout. Pokud totiž koupíte nemovitost po 1. lednu 2021, budou z toho plynout jiná daňová pravidla než dosud.
Daňový základ bude u nemovitostí na
bydlení stále možné snížit o zaplacené úroky – zatím to může být až
300 000 korun ročně, nově to bude
jen 150 000 za rok. A také pokud se rozhodnete reality prodat, bude platit jiný
daňový test – u nemovitostí, kde bydlíte, zůstanou dva roky. Pokud však byt
či dům nevyužíváte k bydlení, budete
jej muset vlastnit 10 let (v současné
době stačí pět), abyste nemuseli případný zisk z prodeje danit. U nemovitostí
pořízených v roce 2020 a dříve platí původní pravidla.
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tu z roku 2020 bude možné započítat
i zpětně do roků 2019 či 2018, bude
k tomu třeba podat dodatečné daňové
přiznání. Zvyšuje se i limitní částka
pro nutnost odpisů – už majetek pořízený v roce 2020 je možné uplatnit
jako jednorázový výdaj v daňové evidenci do 80 000 korun, dosud platil limit 40 000, dražší majetek bylo třeba
odepisovat postupně.

40) Rozšířená invalidita – když jste invalidní ve 3. stupni, zapisujete částku
420 korun měsíčně.
41) ZTP/P – jste-li držiteli průkazu
ZTP/P, uveďte 1 345 korun za každý
měsíc, na jehož počátku jste doklad
vlastnili.
42) Student – za každý měsíc studia
si odečtete 335 korun. Počítají se
i měsíce školních prázdnin, budete-li ve studiu pokračovat.
43) Umístění dítěte – takzvané školkovné, za rok 2020 lze odečíst až
14 600 korun za umístění dítěte
v předškolním zařízení. Na počtu měsíců nezáleží – pokud dítě chodilo do
školky jen v prosinci a školkovné bylo
14 600 korun, lze tuto částku uplatnit. Nejde o peníze za stravné či
kroužky, ale za místo ve školce.

1

44) Úhrn slev – sečtěte údaje v kolonkách 36 až 43.
45) Daň po uplatnění slev – odečtěte
řádek 44 od 35.
Tabulka číslo 2
Úlevu na dítě může uplatnit jen jeden z
rodičů. Pokud využíváte slevu na některé dítě, musíte do tabulky uvést i
ostatní děti v domácnosti (i když na ně
třeba uplatňuje slevu manžel), ale do
sloupců s částkou zapíšete nulu. Vypište jména a rodná čísla dětí. Do dalších
sloupců (3 až 5) pak uvedete počet měsíců, po které s vámi žily v domácnosti.
Každé dítě, na něž uplatňujete zvýhodnění, má svůj sloupec.
Model: Petra zapisuje dvě děti, přidává počet měsíců 12.
46) Sem sečtěte celkové úlevy podle
následujícího přehledu. U dítěte

ZTP/P se počítá dvojnásobek.
1. dítě – 1 267 korun za měsíc,
2. dítě – 1 617 korun za měsíc,
3. a další dítě – 2 017 Kč za měsíc.
Model: 1 267 x 12 + 1 617 x 12 = 34 608.
47) Opište buď kolonku 45, nebo 46
podle toho, která cifra je nižší.
48) Daň po uplatnění slevy – kolonka
45 minus 47.
49) Bonus vypočtete: řádek 46 minus
řádek 47. Na bonus má nárok jen ten
rodič, který si v roce 2020 vydělal
více než 87 600 korun.
50) Úhrn vyplacených bonusů –
údaj naleznete na potvrzení od zaměstnavatele v řádku 13.
Model: Petra zapíše 12 353 korun.
51) Rozdíl na daňovém bonusu zjistíte výpočtem: řádek 49 minus řádek
50. Kladné číslo znamená, že od státu
dostanete peníze.
Model: 4 960 korun = Petra má na peníze nárok.
6. oddíl – Placení daně
52) Úhrn záloh najdete v potvrzeních
od zaměstnavatele v řádku 12.
53) Zde se sčítají zálohy z dohod
o provedení práce (u měsíčního příjmu nad 10 000 korun).
54) Netýká se daňových rezidentů ČR.
55) Zbývá doplatit – odečtěte kolonky
48 – 51 – 52 – 53 – 54. Výsledná částka je
to, co máte doplatit (kladné číslo), nebo
to, co dostanete zpět (záporné číslo).
Přílohy DAP: Zaškrtněte počet příloh,
které k formuláři dáváte. Určitě to budou potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů. Ke každému zvýhodnění či slevě (kromě slevy
24 840 korun na vás jako na poplatníka) pak přiložíte originál potvrzení (z
banky, pojišťovny, nadace...), pro
sebe si ponechte kopii. Mezi další přílohy patří i potvrzení o studiu dětí nad
15 let, které vyživujete, pokud si na ně
uplatňujete daňové zvýhodnění.
Budete-li doplácet, pošlete částku finančnímu úřadu. Jestliže má stát dát
peníze vám, vraťte se na první stranu a
vyplňte v tabulce úplně dole Žádost o
vrácení přeplatku – jeho výši jste si vypočetli na řádku 55. A opět se nezapomeňte podepsat! Jolana Nováková
Konzultace: daňová poradkyně
Blanka Marková

Kdy vyplňovat přiznání

ANO
Jste zaměstnaní, ale vaše ostatní výdělky, například
z pronájmu, přesáhly 6 000 korun ročně.
● Máte jednoho hlavního zaměstnavatele a současně ve
stejném období i jiné příjmy ze závislé činnosti – nejčastěji
dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, jestliže je daň z nich daní zálohovou.
● Nejste zaměstnaní a máte příjem z podnikání, pronájmu
či z takzvaných ostatních činností vyšší než 15 000 korun
za rok. Týká se to například důchodců, studentů, lidí na rodičovské.
● Vykazujete ztrátu z podnikání a budete si o ni chtít zvýšit
výdaje v následujícím období.
● Dostáváte příjmy ze zahraničí a zároveň i z činnosti v tuzemsku.
● Máte příjmy jen od zaměstnavatele, ale v roce 2020
máte základ daně vyšší než 1 672 080 korun (odpovídá měsíční mzdě 139 340 korun) a budete platit solidární daň.
● Jste-li OSVČ, v roce 2020 jste neměli příjmy z této činnosti a nemáte ani žádné jiné, oznamte to správci daně podáním nulového přiznání nebo alespoň prohlášením, že
jste loni neměli žádné zdanitelné příjmy.
● Dostali jste dar hodnotnější než 15 000 korun od někoho
nepříbuzného.
● Vyhráli jste v loterii a její organizátor daň neodvedl.
● Obdrželi jste pojistné plnění, které je náhradou mzdy (například u pracovního úrazu).
● Máte příjmy z prodeje cenných papírů, které jste vlastnili
kratší dobu než tři roky.
● Vypověděli jste předčasně penzijní připojištění nebo životní pojistku, které jste si uplatňovali v odpočtech.
● Máte příjem z prodeje nemovitostí, jež jste vlastnili kratší
dobu než pět let nebo v nich nebydleli ani dva roky.
● Máte příjmy z prodeje aut, lodí, letadel, které jste nevlastnili ani rok.
●

NE
Jste pouze zaměstnaní. I když uplatňujete úroky z hypotéky, dary charitě, platby životního pojištění – to za vás vyřeší zaměstnavatel, jestliže jste mu dali potvrzení. Pokud to
nestihnete do 15. února, můžete si podat daňové přiznání
sami a slevy uplatnit.
● Máte-li jen příjmy z více zaměstnání za sebou, můžete
požádat svého posledního zaměstnavatele o provedení
ročního zúčtování záloh, musíte mu však dodat potvrzení
o zdanitelných příjmech od předešlých zaměstnavatelů.
● Nemáte příjmy nebo jen ty, které jsou od daně osvobozené (například podpora v nezaměstnanosti, rodičovská, výživné, nemocenská, stipendium a pojistná plnění, která se
netýkají náhrady mzdy).
● Máte kromě zaměstnání jen příležitostné příjmy (§ 10) do
30 000 korun za rok.
● Máte výdělky daněné srážkovou daní (dividendy, podíly
na zisku, úroky z vkladů, dohody o provedení práce do
10 000 korun měsíčně, honoráře za příspěvky do médií do
10 000 korun za měsíc...).
● Vaše příjmy jsou pouze ze závislé činnosti v zahraničí,
které jsou vyňaty ze zdanění v ČR.
● Dědili jste po někom. Nebo jste dostali dar od příbuzných
– výše tohoto daru není rozhodující.
● Vyhráli jste v loterii a její organizátor daň odvedl.
● Máte příjem z prodeje nemovitostí, které jste vlastnili déle
než pět let nebo v nich bydleli alespoň dva roky.
● Máte příjmy z prodeje aut, lodí, letadel, jež jste vlastnili
více než rok.
● Dostali jste pojistné plnění, které není náhradou mzdy –
třeba peníze z havarijního či úrazového pojištění.
●

Přehled je jen základní, v případě pochybností se obraťte na daňového poradce.

DAŇOVÝ SERIÁL MF DNES
9. 2.

Zjednodušené daně pro zaměstnance

16. 2.
23. 2.
2. 3.
23. 3.
30. 3.

Přivýdělky (pronájmy, brigády, ojedinělé příjmy)
Daně pro malé podnikatele
Důchodci, studenti, příjmy ze zahraničí
Daně na poslední chvíli
Zdravotní a sociální pojištění

Interaktivní formuláře na www.idnes.cz/finance

