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Začíná každoroční daňový seriál JEDNODUCHÝ FORMULÁŘ
MF DNES, první díl přináší rady
především pro zaměstnance
Středočeský kraj

Českém Brodě

Kdo vždy
vyplňuje
přiznání sám?
J
ste „jen“ zaměstnaní? Pak vyřízení daňových povinností
nejspíš necháváte na zaměstnavateli. Vy do mzdové účtárny do 15. února dodáte potvrzení nutná k uplatnění slev či daňových odpočtů a máte hotovo. A funguje to, i když jste u jednoho zaměstnavatele nepracovali celý rok, ale
po několika měsících přešli k jinému. Stačí, když poslednímu zaměstnavateli donesete potvrzení o příjmech od toho původního.
Někdy si však i zaměstnanci z nějakého důvodu roční zúčtování daně
raději dělají sami – například nechtějí, aby se v práci vědělo, že polovinu
svého platu posílají útulku pro
psy nebo že si vzali hypotéku, na jejíž splátky taktak
vydělají. Či během roku
změnili místo a rádi by
utajili, že teď mají trojnásobný plat.
A pak jsou situace,
kdy i zaměstnanec
souboj s administrativou
podniknout
musí, ať se mu chce,
nebo ne, protože zaměstnavatel mu daně
zpracovávat nebude.

9502101111

✗

2021
Kočí

Dva zaměstnavatelé
najednou
Jste třeba servírka a pracujete na krátký a dlouhý týden.
A ve volných dnech pak uklízíte v kanceláři u jiného zaměstnavatele. Pokud jste byli zaměstnáni a současně pracovali formou dohody o pracovní činnosti,
budete podávat daňové přiznání
vždy.
Jestliže jste s druhým zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o provedení
práce, budete daňové přiznání muset podat při výdělku nad 10 000 korun měsíčně. U nižších příjmů zaměstnavatel strhl srážkovou daň
a vy se můžete rozhodnout, zda se
růžovými formuláři chcete zabývat,
nebo ne. Může to být výhodné, třeba když díky penězům z DPP překonáte hranici příjmů nutných pro přiznání bonusu na dítě a také v případě, že budete předkládat výši příjmů k žádosti o úvěr. Bude vám stačit zjednodušený daňový formulář,
vyplníte ho podle modelu na této
dvoustraně.

Petr

282 01

1234/5

Nádražní

Český Brod

Výnosnější přivýdělky
Je jedno, jestli podnikáte, investujete, pronajímáte, prodáváte vlastnoručně vyrobené věci či jste dostali honorář za odborný článek. Pokud
máte k zaměstnání ještě jiný příjem
vyšší než 6 000 korun za rok, daňové
přiznání musíte vyplnit sami. A protože daňové zákony jsou plné libůstek,
u příležitostných příjmů podle § 10,
které se právně správně jmenují
„ostatní“, nemusíte daně řešit, dokud nepřesáhnou 30 000 korun za
rok. Ale o tom až v dalších dílech daňového seriálu.
U přivýdělků vám zjednodušený
formulář stačit nebude, potřebovat
budete plný tiskopis s přílohami, jejich vyplnění se budeme věnovat
v příštích týdnech.
Dodanění odpočtů
Člověk by to ani nepovažoval za příjem, přesto musí podat daňové
přiznání, pokud v minulosti využíval daňových výhod penzijního připojištění či životního pojištění a později smlouvu předčasně vypověděl. Dosud uplatněné
odpočty musí takzvaně dodanit.
Ani tentokrát nestačí zjednodušený formulář, bude třeba „velké“ daňové přiznání s přílohami.

✗

123 456 789

peko@peko.cz

ČR
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7849
Mojí banky
Českém Brodě
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Petr Kočí
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JEDNODUCHÝ FORMULÁŘ
314 000

12

314 000

4 500

4 500

309 500

I když si budete
daňové přiznání
zpracovávat sami,
musíte to ve mzdové
účtárně ohlásit –
výměnou dostanete
potvrzení
s potřebnými údaji
o příjmech, zálohách
na daně či
odvedeném
pojistném.

46 425

zákona

46 425

27 840
0
0
0

Kočí Pavel

211111/1111

0
0
0
27 840
18 856

2

3

3

2 534
2 534
16 051

2

0
0

23 900
-7 849

Modelový
příklad
Petr Kočí pracoval jako skladník. Do
března byl zaměstnán na dobu určitou,
zaměstnavatel mu však neprodloužil
smlouvu. Celkově si tam vydělal 90 000
korun, zaměstnavatel za něj zaplatil zálohu na daň z příjmů 6 540 korun.
V dubnu až červnu byl registrován na
úřadu práce, celkem dostal podporu
54 000 korun.

V září se Petr oženil. Syn Pavel se mu
narodil v listopadu.
Petr splácí úvěr ze stavebního spoření, na úrocích loni zaplatil 4 500 korun. Spoří si v penzijním připojištění, měsíčně posílá 500 korun.
Od července nastoupil do jiné firmy,
vydělal si tam 224 000 korun hrubého,
zaměstnavatel odvedl zálohu na daň
17 360 korun.

Daňové přiznání si Petr podá sám,
aby využil plnou slevu na poplatníka,
tedy i za měsíce, kdy byl registrován
na úřadu práce.

2
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Pokud jste prodali majetek, který není ve veřejných registrech, třeba
v katastru nemovitostí, za víc než pět milionů korun a tento příjem je
osvobozený od daně, nemusíte podávat daňové přiznání. Přesto o tom
musíte informovat finanční úřad alespoň dopisem. Blanka Marková, daňová poradkyně Ekofi

Sedm daňových změn
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 – píšete rok
2021, a to i když jste byli zaměstnáni jen část roku.
1. oddíl – Údaje o poplatníkovi

Vyplnění by nemělo být problematické, své nacionále zná každý. Pro
jistotu popíšeme některé kolonky,
jež by mohly být nejasné:
6) Rodné příjmení – vyplňují hlavně vdané ženy, muži jen výjimečně, když po svatbě přijali jméno
manželky.
8) Titul – údaj není povinný, když
máte titulů moc, nesnažte se je
vměstnat do řádku.
11) Číslo popisné/orientační –
v obcích, kde nejsou orientační čísla, vyplníte jen číslo popisné.
13) a 14) Telefon a e-mail – kdyby
se v přiznání našla chyba, snáze ji
napravíte, když vám pracovníci
úřadu budou moci zavolat, než
když budou posílat doporučený
dopis.
16) až 19) Adresa místa pobytu,
kde se poplatník zdržoval – vypl-

níte v případě, že jste se čerstvě
přestěhovali. V roce 2021 jste třeba bydleli v Klatovech a nyní jste
v Táboře.
20) a 21) Daňový nerezident je
ten, kdo nemá na území ČR trvalý
pobyt nebo se zde obvykle nezdržuje, ostatních se kolonka netýká.
Prohlášení – nevyužíváte-li služeb
daňového poradce, první část vynechte. Věnujte se až druhému rámečku.
Daňový subjekt – sem napište datum vyplnění a podepište se. Jako
zaměstnanec neřešíte ani razítko,
to je zde uvedeno právě pro případ, že by vás zastupoval poradce.
Třetí rámeček Žádost – tuto část
zatím vynechte, vrátíme se k ní po
vyplnění údajů na následující straně.

V

šichni bychom chtěli nízké daně.
A také jednoduché, jasné, přehledné. A hlavně podmínky, které se nebudou každou chvíli měnit.
Přesto se každoročně nějaká ta novinka objeví, většinou však jde jen o hranice pro daňové povinnosti či úlevy.
Co bude při vyplňování daňového přiznání jiné než loni?

1.

Konec
superhrubé mzdy
V potvrzení o příjmech od zaměstnavatele vám už nebude motat hlavu superhrubá mzda. Ta už v roce 2021 nebyla.
Zaměstnanci pocítili úlevu už při běžné
výplatě, kdy zaměstnavatel vypočítával
zálohy z nižší částky. Daň z příjmů se
prostě počítá z hrubé mzdy, nikoli ze
superhrubé, navýšené o odvedené pojistné.

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

2.
2. oddíl – Základ daně podle § 6
22) Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů – zde sečtěte všechny částky, které jste dostali od jednotlivých zaměstnavatelů a jsou
uvedeny na 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: Petr Kočí sečte hrubou
mzdu od obou zaměstnavatelů
90 000 + 224 000 = 314 000. Podpora v nezaměstnanosti se nezapočítává.
23) Nic se nevyplňuje.
24) Základ daně – opíšete řádek
22.
3. oddíl – Nezdanitelné části
Sem zapisujete údaje, díky nimž
budete počítat daň z nižšího základu. Co lze odečíst? Viz box na této
dvoustraně.
25) až 30) Vyplňujte částky, na které máte nárok podle potvrzení od
jednotlivých institucí. Z dokumentů si udělejte kopii, k přiznání budete přikládat originál.
Model: Petr platí úvěr ze stavebního spoření, má potvrzení od spořitelny na 4 500 korun uhrazených
na úrocích. Penzijní spoření v daních neuplatní, musel by na ně posílat víc než 1 000 korun měsíčně.
31) Úhrn – sečtěte všechny údaje
z řádků 25 až 30.
Model: 4 500.
32) Snížený základ daně – odečtěte kolonka 24 minus kolonka 31. Zaokrouhlete na stokoruny dolů.
Model: 314 000 – 4 500 = 309 500.
4. oddíl – Daň celkem
33) Daň se počítá jako 15 procent
z částky v kolonce 32. Ti, jejichž daňový základ je vyšší než 1 701 168
korun, přičítají 23 procent z částky
převyšující tuto hranici.
Model: 309 500 x 15 % = 46 425.
34) Nevyplňuje se nic.
35) Vypočtenou daň zaokrouhlete
na celé koruny nahoru.
5. oddíl – Slevy a zvýhodnění
Tabulka č. 1
Údaje o manželovi/manželce –
vyplňujete jen tehdy, když měli
váš manžel či manželka v roce 2021
nižší příjmy než 68 000 Kč (započítává se důchod, nemocenská či mateřská, naopak nekalkuluje se s rodičovskou a sociálními dávkami).
36) Základní sleva – zapište
27 840 korun, a to i když jste byli
zaměstnáni jen část roku.
Model: Petr píše 27 840.
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 Kč. Jak bylo
uvedeno, příjmy vyživovaného
manžela (mzda, zisk z podnikání,

důchody, mateřská, nemocenská)
nesmí za rok převýšit 68 000 Kč.
Model: Petrova žena měla příjmy
vyšší, slevu nelze uplatnit.
38) Když je vyživovaný manžel držitelem průkazu ZTP/P, nevyplňujete kolonku 37, ale tuto. Za každý
měsíc vyživování si zapíšete 4 140
korun.
39) Základní invalidita – když je
vám přiznána invalidita v 1. či 2.
stupni, za každý měsíc uvedete 210
korun.
40) Rozšířená invalidita – máte-li
přiznánu invaliditu ve 3. stupni, zapisujete částku 420 korun za měsíc.
41) ZTP/P – jste-li držiteli průkazu
ZTP/P, uveďte 1 345 korun za každý měsíc, na jehož počátku jste
průkaz vlastnili.
42) Student – pokud studujete, 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 2021 lze odečíst
až 15 200 korun za umístění dítěte
v předškolním zařízení. Měsíčně to
odpovídá částce 1 266,60 koruny,
na počtu měsíců však nezáleží – pokud dítě chodilo do školky jen
v prosinci a školkovné bylo 15 200
korun, lze tuto částku uplatnit. Nejde o peníze zaplacené za stravné
či kroužky, ale skutečně za místo
ve školce.
44) Úhrn slev – sečtěte údaje v kolonkách 36 až 43.
Model: Petr zapisuje 27 840.
45) Daň po uplatnění slev – odečtěte řádek 44 od 35.
Model: 46 425 – 27 840 = 18 585.
Tabulka č. 2
Úlevu na jedno dítě a jedno období
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.
Údaje o dětech – vypište jména
a rodná čísla dětí. Do dalších sloupců (3 až 5) pak uvedete počet měsíců, po které s vámi dítě žilo v domácnosti. Každé dítě, na které
uplatňujete zvýhodnění, má svůj
sloupec. Pokud máte víc potomků,
použijte volný papír.
Model: Petr zapisuje syna, přidává
počet měsíců 2.
46) Sem sečtěte celkové úlevy podle následujícího přehledu. U dítěte ZTP/P se počítá dvojnásobek.
Elektronické formuláře výpočet
provedou za vás.
1. dítě – 1 267 korun/měsíc,
2. dítě – 1 860 korun/měsíc,
3. a další dítě – 2 320 Kč/měsíc.
Model: 1 267 x 2 = 2 534.
47) Opište buď kolonku 45, nebo
46, zapište tu cifru, která je nižší.
Model: Petr opisuje řádek 45, tedy
2 534 korun.

48) Daň po uplatnění slevy – kolonky 45 minus 47.
Model: 18 585 – 2 534 = 16 051.
49) Na daňový bonus má nárok rodič, který si v roce 2021 vydělal
více než 91 200 korun. Bonus nově
není omezený. Vypočtete ho:
řádek 46 minus řádek 47.
50) Úhrn vyplacených bonusů –
údaj naleznete na potvrzení od zaměstnavatele v řádku 9 nebo 14.
51) Rozdíl zjistíte výpočtem: řádek
49 minus řádek 50. Kladné číslo
znamená, že dostanete od státu peníze.
6. oddíl Placení daně
52) Úhrn záloh najdete v potvrzení
od zaměstnavatele v řádku 8. Sečtěte je od všech zaměstnavatelů.
Model: Zaměstnavatelé Petrovi
strhli na zálohách na daň: 6 540 +
17 360 = 23 900.
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).
Model: 16 051 – 0 – 23 900 – 0 – 0 =
–7 849. Petr zaplatil na zálohách
víc, než bylo třeba – dostane peníze zpět.
Přílohy DAP
Zaškrtněte počet příloh, které k formuláři přikládáte. Určitě to budou
potvrzení o zdanitelných příjmech
od zaměstnavatelů. Ke každému
zvýhodnění či slevě (kromě slevy
27 840 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, a potvrzení od
zaměstnavatele manželky (manžela), z něhož je patrné, že partner
slevu nevyužívá.
Model: Petr doloží dvoje potvrzení o příjmech od zaměstnavatelů
a potvrzení o zaplacených úrocích.
Pokud máte doplácet, pošlete peníze finančnímu úřadu. Má-li stát
dát něco vám, vraťte se na 1. STRANU:
Tabulka dole
Žádost o vrácení přeplatku – výši
přeplatku jste si vypočetli na řádku
55. Peníze si raději nechte poslat
na účet, je to o něco rychlejší. Stát
však má na doručení čas až do
2. května. Číslo účtu vyplnit zvládnete, specifický symbol vypisovat
nemusíte.
Model: Petr píše číslo účtu a přidává částku, kterou dostane zpět, tentokrát bez znaménka minus, 7 849
korun.
A opět se nezapomeňte podepsat!

Návrat
progresivní daně
Když se řekne progresivní daň, lidem
s nadprůměrnými příjmy to zní strašidelně. Změna však není veliká, protože současně s návratem daňové progrese je zrušena takzvaná daň solidární. Výsledek je takový, že příjmy do
1 701 168 korun jsou zdaněny 15 procenty, co tuto částku přesahuje, spadá do daňové sazby 23 procent. Týká
se lidí s měsíčním příjmem přes
141 764 korun.

3.

Zvýšená sleva
na poplatníka
Vyšší sleva na poplatníka (= uplatňuje
ji každý prostě za to, že platí daně) se
už loni promítla do měsíčních výplat.
V roce 2021 je její výše 27 840 korun,
takže měsíčně zaměstnavatelé snižovali zaplacené zálohy o 2 320 korun.
Kdo zaměstnavatele nemá, bude mít
ze slevy vyšší o tři tisíce radost až při

vyplňování formulářů. Sleva na vyživovaného manžela/manželku, která
byla dosud stejně vysoká jako sleva na
poplatníka, zůstává v původní výši
24 840 korun.

4.

Vyšší zvýhodnění
na druhé a další děti
Radost mají i rodiče dvou a více dětí –
u nich se daňové zvýhodnění též zvýšilo na 22 320 a 27 840 korun ročně.
U prvního potomka zůstává zvýhodnění na částce 15 204 korun.

5.

Vyšší sleva
za školkovné
Rodiče menších dětí uvítají vyšší slevu
za docházku do předškolního zařízení
– za rok 2021 si mohou daně snížit až
o 15 200 korun, výše odpovídá minimální mzdě. Jestli se chcete ohradit,
že minimální mzda je o tisícovku vyšší, vězte, že to platí až v roce 2022, takže tuhle slevu uplatní rodiče až za rok.

6.

Vyšší povinný výdělek
pro získání bonusu na dítě
Zvýhodnění na dítě je jediná daňová
úleva, která při dobré konstelaci výdělků může znamenat, že rodiče dostanou od státu nějaké peníze navíc.
Může to být do výše nároku na slevu,
rodič si vypočte zápornou daň a současně měl loni příjmy vyšší než 91 200
korun.

7.

Možnost
odpočtu více darů
Výjimečně platí pravidlo, že dary na
dobročinné účely, o které si člověk
může snížit daňový základ (a vypočítat si tak nižší daň), mohou dosahovat
až 30 procent z příjmů. Běžně je tato
hranice patnáctiprocentní, byla zvýšena dočasně v době pandemie pro období let 2020 a 2021.

Odečitatelné položky řešte,
i když vám daně zpracuje zaměstnavatel
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, musíte mu dodat příslušná potvrzení 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 tohoto 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)

Seriál
Daně za rok 2021

10. 2.
17. 2.
24. 2.
1. 3.
.
22. 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

