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Daně

Jaké jsou limity
Jolana Nováková
redaktorka MF DNES

J

ednoduché pravidlo by mohlo být takové, že kdo si k zaměstnaneckým příjmům přivydělal víc než 6 000 korun
za rok, bude daňové přiznání
podávat sám. Jenže to má spoustu různých „kdyby“.
Dohody
Když si přivyděláte dohodou o provedení práce do 10 000 korun měsíčně,
zaměstnavatel automaticky odvede
takzvanou srážkovou daň. Prostě
když jste si vydělali tisícikorunu, dostanete 850 korun, 150 korun (15 procent) odvede zaměstnavatel finančnímu úřadu. V tom případě už nemusíte nic řešit sami – zdravotní ani sociální pojištění se z takových peněz neplatí.

Mohou však být situace, kdy se člověku vyplatí i tyto peníze do daňového přiznání uvést. Třeba když si na
dohodu vydělá každý měsíc 9 000 korun, tak se mu zvýšený příjem může
hodit při žádosti o hypotéku.
6 000 korun
Jestliže si jako zaměstnanci přivyděláváte podnikáním, pronájmem nebo jiným nezaměstnaneckým způsobem,
platí pro vás tato roční hranice. Ten
jiný nezaměstnanecký výdělek se ofi-

„Ne každé pojistné
plnění je osvobozené
od daně z příjmů.
Pokud je náhradou
mzdy, potom se do
daňového přiznání
uvádí.“

ciálně jmenuje „ostatní příjmy“ a daňový zákon je řadí pod § 10.
15 000 korun
Daňové přiznání je povinné i pro ty,
kdo nemají zaměstnanecké příjmy,
ale za rok 2020 si vydělali víc než
15 000 korun – podnikáním, pronájmem nebo zmíněnými ostatními
příjmy. Toto pravidlo se tak týká zejména důchodců, studentů či lidí na
rodičovské dovolené. Naprostá většina penzí, stipendia ani rodičovský
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Rodné číslo:

PŘÍLOHA č. 2

Blanka Marková
daňová poradkyně Ekofi

/

1023

je součástí tiskopisu P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2020 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 26 (dále jen „DAP“)
Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení
§ 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná
místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z nájmu (§ 9 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy ze zdrojů v zahraničí

Příloha číslo 2 a
základní formulář

Uplatňuji výdaje procentem z příjmů (30 %)1)

poplatník

Z

aměstnanci obvykle sami daňové
přiznání nepodávají – vyrovnání
daně z příjmu za ně provede zaměstnavatel. Růžové formuláře musí
sami vyplnit ti, kdo měli dva různé zaměstnavatele ve stejnou dobu (návod
pro ně jsme zveřejnili minulý týden), a
pak ti, kdo si přivydělávají třeba pronájmem, investicemi či nějakou příležitostnou prací. Ti budou vyplňovat čtyřstránkový formulář daňového přiznání a
k němu ještě Přílohu číslo 2. Stejně jako
Petr z našeho modelového příkladu:

Modelový příklad
Petr je zaměstnanec, pracuje v logistickém centru. Celý rok 2020 chodil do práce,
covidová pandemie jeho zaměstnání neohrozila. Mzdu měl 25 000 hrubého, zaměstnavatel mu vyplatil celkem 300 000 korun,
odvody pojistného byly 101 400 a zálohy
na daň z příjmů 12 000 korun.
Petr pracoval systémem krátký/dlouhý týden a v době delšího volna si našel další výdělek. Tentokrát šlo o dohodu o provedení práce. Zde mu zaměstnavatel vyplácel
6 000 korun měsíčně, a protože to bylo do
10 000 korun za měsíc, zaměstnavatel rovnou strhával srážkovou daň 15 % a Petrovi
na účet přišlo 5 100 korun, pojistné se z takových dohod neodvádí.
Kamarádovi pomohl se stavbou, dostal za
to jednorázově 8 000 korun, pro práci si
pořídil ochranné pomůcky za 500 korun.
Petr má garsonku, ale před časem si našel
přítelkyni s větším bytem a nastěhoval se
k ní. Svou garsonku pronajímá za 12 000
korun měsíčně.
V roce 2020 vypověděl smlouvu životního pojištění, která se mu zdála nevýhodná. Platil na ni v předchozích osmi letech
1 000 korun měsíčně, pojišťovna mu po výpovědi vyplatila odstupné 82 000 korun.
S přítelkyní vychovávají dvouletého syna
a čtyřletou dceru; žena je se synem doma
na rodičovské, dcera chodí do školky, za
školkovné zaplatili v roce 2020 celkem
20 000 korun. Petr má ještě jednoho syna
z prvního manželství, na toho platí výživné
4 500 korun měsíčně.

PŘÍLOHA ČÍSLO 2
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 procent) namísto vedení evidence nákladů. Další políčko označte
křížkem, pokud příjmy pocházejí
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 má jít o pravidelný
pronájem, pokud něco půjčíte za
úplatu jen příležitostně, uvedete to
do přehledu ve spodní polovině této
strany formuláře (příjmy podle § 10).
Na řádku 201a „vypíchněte“ příjmy
z nájmu nemovitých věcí.
Model: Petr uvede 144 000 korun,
které získal pronájmem garsonky.
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
střechy u domu tedy nemůžete uplatnit celou, když třeba pronajímáte jen
jednu místnost. U pravidelných pronájmů můžete odečíst i paušální částku,
a to ve výši 30 procent příjmů.
Model: Petr měl zanedbatelné skutečné výdaje, uplatní tedy 30procentní
paušál: 144 000 x 30 % = 43 200.
203) Do této kolonky přenesete rozdíl mezi řádky 201 a 202, tedy mezi
příjmy a výdaji.
Model: 144 000 – 43 200 = 100 800.
204 a 205) Pokud uplatňujete skutečné výdaje, můžete tvořit rezervy na
opravu nemovitosti. V tom případě zapište částku, kterou si do rezervy dá-

Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů1)

ﬁnanční úřad

201 Příjmy podle § 9 zákona celkem

144 000

201a Příjmy podle § 9 zákona pouze z nájmu nemovitých věcí (z ř. 201)

144 000

202 Výdaje podle § 9 zákona

43 200
100 800

203 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 201 – ř. 202) nebo výsledek
hospodaření před zdaněním (zisk, ztráta)
204 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona
zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření
před zdaněním (zisk, ztráta)
205 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona
snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření
před zdaněním (zisk, ztráta)
206 Dílčí základ daně, daňová ztráta z nájmu podle § 9 zákona
(ř. 203 + ř. 204 – ř. 205)
Rezervy na začátku
zdaňovacího období

100 800
Rezervy na konci
zdaňovacího období

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)

Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

1
2

Druh příjmů podle § 10 odst. 1 zákona

Příjmy

Výdaje

1

2

3

F dodanění žp
96 000
A příležitostný příjem 8 000

500

Rozdíl

Kód2)

4

5

(sloupec 2 – sloupec 3)

96 000
7 500

3
4

103 500

Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmů
Číslo rozhodnutí
katastrálního úřadu
poplatník
207 Příjmy podle § 10 zákona
208 Výdaje podle § 10 zákona (maximálně do výše příjmů)
209 Dílčí základ daně připadající na ostatní příjmy podle § 10 zákona
(ř. 207 – ř. 208)

ﬁnanční úřad

104 000
500
103 500

) Označte křížkem odpovídající variantu.
2
) Pokud jste uplatnil výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby), uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „p“. Pokud příjmy plynou z majetku, který
je ve společném jmění manželů, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „s“. Pokud příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „z“. Pokud
je v tabulce uveden bezúplatný příjem a jedná se o nemovitou věc, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „n“.
1

25 5405/P2 MFin 5405/P2 - vzor č. 16

váte. 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: Petr využívá paušálně vyčíslené výdaje, rezervy netvoří, zapíše dílčí základ 100 800 korun.
Nečíslovaný řádek: V případě, že neuplatňujete výdaje paušálně a záro-

Co vše Petr
uvede v přiznání
Mezi příjmy zařadí mzdu od zaměstnavatele, potvrzení dostane ve mzdové účtárně. Pronájem – uvede
12 x 12 000 = 144 000 korun, využije
výdajový paušál 30 %.
Musí uvést i příjmy podle § 10 – dodanit úlevy uplatněné ze životního pojištění (nikoli odbytné 82 000, ale částku,
o niž si v minulosti snížil daňový základ, tedy 12 000 x 8 let = celkem
96 000), a protože kvůli tomuto dodanění přesáhnou příjmy podle § 10 limit
30 000 korun, musí uvést i 8 000, které
si příležitostně vydělal na stavbě u kamaráda. Zde může počítat s výdajem
500 korun na ochranné pomůcky.

veň tvoříte rezervy na opravy, uveďte jejich výši na počátku a na konci
roku 2020.
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 předepsané označení
A až G (viz box na této dvoustraně).
Výdaje: Do kolonky můžete napsat
pouze skutečné náklady, pokud jste je
měli. V této kategorii příjmů lze uplatnit výdaje paušálně pouze u zemědělské výroby (80 procent z příjmů), jinak musí jít o náklady reálné,které
doložíte evidencí.

Co jsou ostatní příjmy
A – Takzvaná příležitostná činnost
Příklady: zahrádkář prodá nadúrodu kedluben, rajčat, meruněk,
jablek..., chovatel prodá štěňata, koťata..., maminka připraví výzdobu na školní akademii, tatínek vyrobí za dobrou cenu police do školní klubovny, ajťák udělá na zakázku webové stránky, kutil opraví starou komodu, žena ušije maturitní šaty sousedčině dceři, soused vypomůže se stavbou pergoly, důchodce poseká sousedce zahradu,
majitel za úplatu zapůjčí živnostníkovi speciální šicí stroj, včelař prodá med – zde úplně neplatí třicetitisícová hranice osvobození: stačí,
když včelař nemá víc než 60 úlů a neprodává nic jiného než med
(tedy neprodává oddělky, medovinu, propolis, matky, vosk...).

B – Prodej nemovitostí
Uvádět nemusíte nemovitosti, které nejsou zapsané v obchodním majetku firmy a jež jste současně vlastnili více
než pět let nebo v nich bydleli déle než
dva roky (údaje platí pro rok 2020). 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 – 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 finančnímu úřadu připadat podezřelé – museli
byste doložit, že nejde o skryté podnikání.
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u přivýdělků?
příspěvek nejsou zdanitelné příjmy –
když mají lidé jen ty, daňové přiznání
nepodávají. Pokud si však přivydělají
víc, než stanoví limit, růžové formuláře budou vyplňovat.

doučování) by měly být podnikáním,
ojedinělý grafický návrh webových
stránek se sem vejde. Přitom se však
paradoxně do příležitostných příjmů
řadí prodej přebytků ze zahrádky,
kde se pravidelnost péče o plodiny
předpokládá. Za opakovanou činnost
se považuje i vlastnoruční tvorba a následný prodej výrobků – všechny ty šijící, pletoucí, malující... maminky na
rodičovské, které třeba přes Fler.cz
prodají jednou za čas svůj výrobek,
by měly mít živnost.

30 000 korun
Pokud nemáte jiné přivýdělky než
ostatní příjmy podle § 10, a jsou-li příležitostné, pak až do této částky nemusíte daňové přiznání podávat. Toto
pravidlo má poměrně složitý výklad.
Opakované činnosti (třeba pravidelné

důvod: nebyl překročen limit 100 000 Kč

nákup podílových listů
za rok prodej za

nákup podílových listů
100 000 Kč
za rok prodej za
102 000 Kč
příjmy: 102 000, výdaje 100 000,
zdaní se 2 000 Kč
důvod: byl překročen limit 100 000 Kč

NE

Benešov

nákup podílových listů
za čtyři roky prodej za

01 Daňové identiﬁkační číslo

1023
Otisk podacího razítka ﬁnančního úřadu

opravné

dodatečné

Důvody pro podání dodatečného
DAP zjištěny dne

ZÁKLADNÍ FORMULÁŘ,
1. STRANA
Záhlaví
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) Daňové identifikační číslo – pokud nepodnikáte, nemáte toto číslo
přidělené. V tom případě nevyplňujte.
2) Rodné číslo – nikam nedopisujte
žádné nuly, a to ani v případě, že
vaše rodné číslo je devítimístné.
3) DAP – udělejte křížek do okénka
řádné.
4) Kód rozlišení typu – tuto kolonku
neřešte, týká se těch, kdo podávají
přiznání za zemřelého.
5) Udělejte křížek do okénka NE – zaměstnanci obvykle ke svému přiznání poradce nepotřebují.
Za zdaňovací období – píšete rok
2020, a to i kdybyste byli zaměstnáni
či si přivydělávali jen část roku.

04 Kód rozlišení typu DAP2)
Datum
05 DAP podává daňový poradce na základě plné moci k zastupování

ano

ne

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1)

ano

ne

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů fyzických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období (kalendářní rok)

2020 nebo jeho část ) od

do

2

dále jen „DAP“

1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
06 Příjmení

07 Rodné příjmení*)

09 Titul*)

10 Státní příslušnost

Nový

08 Jméno(-a)

Petr

11 Číslo pasu

ČR

Adresa místa pobytu v den podání DAP
12 Obec
15 PSČ

265 01

13 Ulice / část obce

14 Číslo popisné/orientační

Pražská

16 Telefon / mobilní telefon*)

123 456 789

128/1

17 E-mail*)

18 Stát

penotr@penotr.cz

ČR

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje

Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.
19 Obec

20 Ulice / část obce

21 Číslo popisné/orientační

22 PSČ

Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval

Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.
23 Obec

24 Ulice / část obce

26 PSČ

27 Telefon / mobilní telefon*)

29 Kód státu – vyplní jen daňový nerezident

25 Číslo popisné/orientační
28 E-mail*)

29a Výše celosvětových příjmů
ano

30 Transakce uskutečněné se zahraničními spojenými osobami

1)

25 5405

Kč

ne

MFin 5405 vzor č. 26

1

V případě cenných papírů či nemovitostí jako výdaj uvedete kupní cenu,
byť jste ji platili dřív než v roce 2020.
Kód: poslední sloupec tabulky vyplňujete jen v následujících 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: Petr v této tabulce vyplní příjmy z pomoci sousedovi (A) 8 000
korun. Musí také dodanit vypovězené životní pojištění (F) 1 000 korun
x 12 měsíců x 8 let = 96 000 korun.
Výdaje zde nejdou uplatnit žádné;

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.

100 000 Kč
106 000 Kč

důvod: investice byla ve vlastnictví déle než
tři roky

C Z

Benešov

50 000 Kč
52 000 Kč

ANO

Územnímu pracovišti v, ve, pro

03 DAP1)
řádné

ve mzdové účtárně nutno podepsat požadavek na zúčtování daně a dodat potvrzení potřebná k uplatnění odpočtů a
slev. Kdo to nestihl, může podat daňové přiznání sám, ve
mzdové účtárně si vyžádá potvrzení o příjmech.

100 000 korun
Pokud je váš výdělek z investic, platí
ještě další pravidla. Daňové přiznání
musíte podat, když investice netrvala
déle než tři roky a příjem z ní přesáhl
100 000 korun.

NE

Středočeský kraj

/

15. únor

Příklady, kdy danit
přivýdělky z investic

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

791114

Zaměstnanec
daně mu řeší zaměstnavatel

A pozor, hranice 30 000 korun je
limit příjmu, nikoli zisku. Pokud nakoupíte materiál za 20 000 a 11 000
si vezmete za práci, celkem si řeknete o 31 000 a přiznání podávat budete.

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému ﬁnančnímu úřadu

02 Rodné číslo

Daňový kalendář

Co se v Petrových
formulářích neobjeví
Výživné na syna z prvního manželství nijak nesnižuje daňový základ.
Partnerka je na rodičovské, na ni
si slevu neuplatní, nejsou manželé.
Příjmy z dohody o provedení práce nemusí uvádět. Mohlo by to
pro něj být výhodné, kdyby třeba
potřeboval zvýšit příjmy kvůli lepší bonitě při žádosti o úvěr. Pokud
by jeho ostatní příjmy nebyly vysoké, mohlo by se také stát, že sražená daň bude tvořit přeplatek na
dani – i pak by bylo vhodné dohodu do daňového přiznání zařadit.

E – Příjmy z převodu
Typicky příjem z převodu družstevního bytu.
Pokud jste vy nebo vaši
příbuzní (v případě dědictví) podíl vlastnili déle
než pět let (od roku
2021 to bude 10 let),
uvádět jej v daňovém přiznání nemusíte.

82 000 korun, které mu pojišťovna
vyplatila, v daňovém přiznání řešit
nemusí.
Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu:
vyplňuje se u příjmů typu B – prodej nemovitosti, nebo v případě 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.
Model: 500 korun na ochranné rukavice a brýle.
209) Odečtěte od řádku 207 řádek
208, stejnou částku přeneste do řádku 40 na druhé straně daňového přiznání.
Model: 104 000 – 500 = 103 500.

F – Jiné ostatní příjmy
Sem patří například 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.

1. oddíl
Údaje o poplatníkovi
Vyplnění by nemělo být problematické, své nacionále zná každý. Pro jistotu popíšeme některé kolonky, jež by
mohly být nejasné:
7) Rodné příjmení – vyplňují většinou vdané ženy, muži jen výjimečně,
když po svatbě přijali jméno manželky.
9) Titul – údaj není povinný, když
máte titulů moc, nesnažte se je vměstnat do řádku.
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 nějaká chyba, snáze
ji napravíte, když vám pracovníci úřadu budou moci zavolat, než když budou posílat doporučený dopis.
19 až 22) Adresa místa pobytu, kde
se poplatník zdržoval – vyplníte v případě, že jste se čerstvě přestěhovali.
V roce 2020 jste třeba bydleli v Broumově a nyní jste v Benešově.
29 až 30) daňový nerezident je ten,
kdo nemá na území ČR trvalý pobyt
nebo se zde obvykle nezdržuje, ostatních se kolonka netýká.
Pokračování na další dvoustraně

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.
Konzultace: Ekofi.cz

Zaměstnanec s přivýdělky
či podnikatel bez daňového poradce
podává papírové formuláře

1. duben

termín pro odevzdání daňového přiznání a doplacení
daně.

1. květen

do tohoto data by vám finanční úřad měl odeslat přeplatek,
máte-li ho.

3. květen

termín pro podání přehledu ČSSZ a zdravotní pojišťovně.
Doplacení pojistného do osmi dnů po dni, ve kterém byl
nebo měl být podán přehled.

Zaměstnanec s přivýdělky
či podnikatel bez daňového poradce
podává elektronicky

3. květen

termín pro odevzdání daňového přiznání a doplacení daně,
lhůtu není třeba předem nijak oznamovat. Současně už neplatí povinnost, aby majitelé datové schránky podávali přiznání elektronicky, mohou zvolit i listinnou podobu.

1. červen

termín pro podání přehledu ČSSZ a zdravotní pojišťovně.
Doplacení pojistného do osmi dnů po dni, ve kterém byl
nebo měl být podán přehled.

31. květen

do tohoto data by vám finanční úřad měl odeslat přeplatek,
máte-li ho.

Podnikatel, který nemusí
podávat daňové přiznání,
protože má nízké příjmy

1. duben

nutno informovat finanční úřad o tom, že nebude podávat
daňové přiznání z důvodu nízkých příjmů.

8. duben

termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně.

31. červenec

termín pro podání přehledu ČSSZ.

Podnikatel s daňovým poradcem

1. duben

ti, kdo mají daňový přeplatek, mohou podat daňové přiznání s poradcem v tomto termínu. Pak mohou očekávat vrácení přeplatku dříve – začátkem května.

30. duben

zdravotní pojišťovně je třeba doložit, že daňové přiznání
zpracovává daňový poradce.

1. červenec

nejzazší termín pro odevzdání daňového přiznání a doplacení daně, není třeba předem na finanční úřad dokládat plnou moc daňovému poradci, tu lze dodat současně s daňovým přiznáním.

31. červenec

do tohoto data by vám finanční úřad měl odeslat přeplatek,
máte-li ho.

2. srpen

termín pro podání přehledu ČSSZ a zdravotní pojišťovně.
Doplacení pojistného do osmi dnů po dni, ve kterém byl
nebo měl být podán přehled.
Konzultace: Gabriela Ivanco, Mazars

DAŇOVÝ SERIÁL MF DNES
9. 2. Zjednodušené daně pro zaměstnance

16. 2.

Přivýdělky: pronájmy, brigády, ojedinělé příjmy

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

Daně pro malé podnikatele
Důchodci, studenti, příjmy ze zahraničí
Daně na poslední chvíli
Zdravotní a sociální pojištění

Interaktivní formuláře na www.idnes.cz/dane
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Daně

Základní formulář
2. oddíl – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
31) Zaměstnanci napíšou roční
hrubou mzdu od všech zaměstnavatelů. Údaje jsou na Potvrzení o
zdanitelných příjmech, které vydá
mzdová účetní.
Model: Petr zapíše mzdu od zaměstnavatele 300 000. Příjmy z
dohod o provedení práce uvádět
nemusí, zaměstnavatel už daň odvedl. Petrovi by se to vyplatilo, jen
kdyby byl třeba v penzi a neměl
zdanitelné příjmy – pak by s výhodou využil slevu na poplatníka.
32) Vyplňte, kolik za vás zaměstnavatel zaplatil na sociálním a zdravotním pojištění. Částku najdete na
Potvrzení o zdanitelných příjmech.
Model: Vypíše částku 101 400.
33) Vyplňte, když jste měli příjmy
ze zahraničí. Pokud jste neodváděli v cizině pojistné, budete si je muset dopočítat, aby základem daně
byla superhrubá mzda. Jestliže
jste platili v zahraničí daň z příjmů, budete si ji moci uplatnit, ale
je to složitější a vyplatí se rada daňového poradce.
34) Sečtěte řádky 31 a 32 a odečtěte řádek 33.
Model: 300 000 + 101 400 =
401 400.
35) Jen pro zaměstnance s příjmy
z ciziny.
36) Opište řádek 34.
36a) Týká se zaměstnanců, kteří
měli příjmy z ciziny. Jinak opíšete
údaj z řádku 36.
37) Kolonka je pro ty, kdo měli příjmy z podnikání. Do řádku 37 napíšou hodnotu z řádku 113 Přílohy
číslo 1 daňového přiznání (tématu
se budeme věnovat 23. února).

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: Petr zapisuje 100 800.
40) Přepište řádek 209 z Přílohy
číslo 2. Jde o příjmy, které máte například z příležitostných činností.
Model: Petr zapisuje 103 500 za
pomoc sousedovi a dodanění životního pojištění.
41) Sečtěte řádky 37, 38, 39 a 40,
tedy jiné než zaměstnanecké příjmy. Píše se kladná i záporná hodnota.
Model: 100 800 + 103 500 =
204 300.
41a) Kdo nemá příjmy z ciziny,
opíše údaj z řádku 41.
42) Součet řádků 36a a 41a, když je
kladný. Je-li řádek 41a záporný, zůstává hodnota řádku 36a. Je to proto, že o ztrátu z podnikání, pronájmu a ostatních příjmů si nelze snížit zaměstnanecké příjmy.
Model: 401 400 + 204 300 =
605 700.
43) Vyplňte hrubý příjem od zaměstnavatelů, případně snížený o
příjmy ze zahraničí, které se vyjímají ze zdanění.
44) Vyplňují pouze podnikatelé
uplatňující ztrátu z minulých let.
45) Odečtěte řádek 44 od řádku
42.
Model: 605 700.
3. oddíl – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

46 až 53) 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.
52a) Je určen podnikatelům investujícím do výzkumu a vývoje či do
odborného vzdělávání.
54) Sečtěte řádky 46 až 53.
Model: Petr odčitatelné položky
nemá, píše 0.
55) Od řádku 45 odečtěte řádek
54.
56) Údaj z řádku 55 zaokrouhlete
na celé stokoruny dolů.
Model: 605 700 korun.
57) Vypočtěte daň, sazba je 15 %.
Model: 605 700 x 0,15 = 90 855 korun.
4. oddíl – Daň celkem, ztráta
58) Opište řádek 57 či řádek 33 (ti,
kteří měli příjmy ze zahraničí).
59) Solidární daň. Platí ji ti, kdo
měli v roce 2020 hrubý příjem vyšší než 1 672 080 korun. Daň se vypočte podle vzorce (hrubý příjem
– 1 672 080) x 7 %.
60) Součet řádků 58 a 59.
Model: Petr opisuje 90 855 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.
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 2''Ë/ ± 'tOþt ]iNODG GDQČ ]iNODG GDQČ ]WUiWD
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poplatník

31

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

32

Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst.12 zákona

ﬁnanční úřad

300 000
101 400

33

Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 13 zákona

34

Dílčí základ daně podle § 6 zákona (ř. 31 + ř. 32 – ř. 33)

35

Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné
pojistné podle § 6 odst. 12 zákona

401 400

 'tOþt ]iNODG\ GDQČ ] SĜtMPĤ I\]LFNêFK RVRE SRGOH         D   ]iNRQD ]iNODG GDQČ D ]WUiWD
36

401 400
401 400
0

Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34)

36a Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí
(ř. 36 – úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona
nebo ř. 36)
37 Dílčí základ daně nebo ztráta ze samostatné činnosti podle
§ 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP)
38

Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39

Dílčí základ daně nebo ztráta z nájmu podle § 9 zákona
(ř. 206 přílohy č. 2 DAP)
Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona
(ř. 209 přílohy č. 2 DAP)

40
41

100
103
204
204
605
300

Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40).

41a Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 zákona po vynětí (ř. 41 – úhrn
vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 zákona nebo ř. 41)
42

Základ daně
(36a + kladná hodnota z ř. 41a)
Úhrn příjmů podle § 6 zákona od všech zaměstnavatelů po vynětí
(ř. 31 – úhrn vyňatých příjmů podle § 6 zákona od všech
zaměstnavatelů)
Uplatňovaná výše pravomocně stanovené ztráty
(maximálně do výše ř. 41a)

43
44
45

800
500
300
300
700
000

605 700

Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 – ř. 44)

 2''Ë/ ± 1H]GDQLWHOQp þiVWL ]iNODGX GDQČ RGþLWDWHOQp SRORåN\ D GDĖ FHONHP
Počet
měsíců

Částka podle § 15

46

Počet
měsíců

Odst. 1 zákona (hodnota bezúplatného plnění – daru/darů)

47

Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků)

48

Odst. 5 zákona (penzijní připojištění, penzijní pojištění
a doplňkové penzijní spoření)

49

Odst. 6 zákona (soukromé životní pojištění)

50

Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)

51

Odst. 8 zákona (úhrada za zkoušky ověřující výsledky
dalšího vzdělávání)

52

§ 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

52a § 34 odst. 4 (odpočet na podporu odborného vzdělávání)
53

Další částky

54

Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek
odčitatelných od základu daně (ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 +
+ ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 52a + ř. 53)
Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně
a položky odčitatelné od základu daně (ř. 45 – ř. 54)

55
56

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

57

Daň podle § 16 zákona

0
605 700
605 700
90 855

 2''Ë/ ± 'DĖ FHONHP ]WUiWD

58

Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka
z ř. 330 přílohy č. 3 DAP

59

Solidární zvýšení daně podle § 16a zákona

60

Daň celkem zaokrouhlená QD FHOp .þ nahoru (ř. 58 + ř. 59)

61

Daňová ztráta – zaokrouhlená QD FHOp .þ nahoru
EH] ]QDPpQND PLQXV

90 855
0
90 855

 2''Ë/ ± 8SODWQČQt VOHY QD GDQL D GDĖRYpKR ]YêKRGQČQt
62

Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63

Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona
2

Základní formulář
Neoznačené řádky v tabulce 1:
Řádek nahoře: Údaje o manželce
(manželovi) vyplňují ti, kteří si
chtějí odečíst slevu na vyživovaného manžela, jenž s nimi žije ve společné domácnosti (viz dále).
64) Vyplňte částku, o kterou si každý poplatník může snížit daň sám
na sebe, za rok 2020 je to 24 840
korun. Na počtu odpracovaných
měsíců nezáleží.
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
měsíce. Počet měsíců označte
v prvním okénku.
Model: Petrova partnerka sice
nemá na rodičovské zdanitelné
příjmy, ale protože nejsou manželé, nemůže si Petr slevu uplatnit.
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 (doktoran-

di 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 14 600 korun za rok 2020
pak můžete uplatnit jako daňovou
slevu. Tuto možnost využije jen jeden z rodičů.
Model: Petr je otec Sofie, žije s ní
ve společné domácnosti. Slevu si
tedy uplatnit může, nikoli však
celé školkovné 20 000 korun, ale
jen maximální částku 14 600.
70) Sečtěte řádky 62 až 69a.
Model: 39 440.
71) Od vypočtené daně z řádku
60 odečtěte slevy z řádku 70. Pokud vám vyjde záporné číslo, napište 0, protože u výše uvedených slev nikdy nenastane situace, že by vám stát něco doplácel.
Model: 90 855 – 39 440 = 51 415.
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:
první dítě – 15 204 korun za rok,
nebo 1 267 korun za každý měsíc,
kdy s vámi dítě žilo (platí pro ty,

které se v průběhu roku narodily
nebo ukončily studium),
druhé dítě – 19 404 korun za rok
nebo 1 617 korun za měsíc,
třetí a další děti – 24 204 korun za
rok nebo 2 017 korun za měsíc.
Je-li dítě invalidní (má průkaz
ZTP/P), je částka dvojnásobná. Slevu může využít jen jeden z rodičů.
Model: Petr odečítá zvýhodnění
za dvě děti, s nimiž žije v domácnosti. Na syna, na kterého jen platí výživné, je uplatnit nemůže. Ani
zaplacené alimenty se v daních nijak neprojeví.
73) Opište částku z řádku 72, maximálně však do výše řádku 71.
74) Vypočtěte řádek 71 minus
řádek 73 a výsledek zapište do kolonky. Částka, která vám vyšla, je
to, co máte zaplatit na dani.
Model: Petr zapisuje výši daně
16 807 korun.
75) Daňový bonus dostane ten,
kdo si vypočetl daň nižší (řádek
71) než daňové zvýhodnění na
děti (řádek 72). Nejvyšší možný daňový bonus pro rok 2020 je
60 300 korun, víc nikdo získat nemůže. Podmínkou k vyplacení bonusu je to, aby rodič vydělal alespoň 87 600 korun za rok (pro rok
2020).
76) Výše daňových bonusů na
děti, které již zaměstnavatel vyplatil – údaj je uveden na potvrzení
ze mzdové účtárny.
77) Vypočtěte: řádek 75 minus
řádek 76, výsledek jsou bonusy,
které vám stát má ještě doplatit.
6. oddíl – Dodatečné DAP
78 až 83) Nevyplňujte, určeno pro
ty, kdo v daňovém přiznání objeví
chybu a budou finančnímu úřadu
posílat opravu po termínu pro podání daňových formulářů.
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Příjmení, jméno, titul
manželky (manžela)

Rodné číslo
Počet
měsíců

Částka podle § 35ba odst. 1

64

24 840

písm. a) zákona (základní sleva na poplatníka)

65a) písm. b) zákona (sleva na manželku/manžela)
65b) písm. b) zákona (sleva na manželku/manžela,
která/který je držitelem ZTP/P)
66 písm. c) zákona (základní sleva na invaliditu – pro poživatele
invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně)
67 písm. d) zákona (rozšířená sleva na invaliditu – pro poživatele
invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně)
68

písm. e) zákona (sleva na držitele průkazu ZTP/P)

69

písm. f) zákona (sleva na studenta)

14 600

69a písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte)
69b písm. h) zákona (sleva na evidenci tržeb)
70
71

Ò'$-( 2 'ċ7(&+ ä,-Ë&Ë&+ 6 323/$71Ë.(0 9( 632/(ý1ċ +2632'$ěË&Ë '20È&1267,

2

Soﬁa Malá
Patrik Malý

1

Počet měsíců ve výši Počet měsíců ve výši Počet měsíců ve výši
na jedno dítě
na druhé dítě
na třetí a další dítě
bez ZTP/P se ZTP/P bez ZTP/P se ZTP/P bez ZTP/P se ZTP/P
3
4
5

Rodné číslo

Příjmení a jméno

1

39 440
51 415

Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
(ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69 + ř. 69a + 69b)
Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona (ř. 60 – ř. 70)

7DE þ 

2

166122/2010 12
190213/1611

12

12

12

3
4
Celkem

72

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

73

Sleva na dani (částka z ř. 72, uplatněná maximálně
do výše daně na ř. 71)

74

Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 – ř. 73)

75

Daňový bonus (ř. 72 – ř. 73)

76

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d
zákona (včetně případného doplatku na daňovém bonusu)

77

Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 – ř. 76)

34 608
34 608
16 807
0
0

 2''Ë/ ± 'RGDWHþQp '$3
78

Poslední známá daň

79

Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu (ř. 74 nebo ř. 75)
Rozdíl řádků (ř. 79 – ř. 78) : zvýšení (+) částka daně
se zvyšuje, snížení (–) částka daně se snižuje
Poslední známá daň – daňová ztráta podle § 5 zákona

80
81
82
83

Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu (ř. 61)
Rozdíl řádků (ř. 82 – ř. 81): zvýšení (+) – daňová ztráta
se zvyšuje, snížení (–) daňová ztráta se snižuje

 2''Ë/ ± 3ODFHQt GDQČ
84

Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
(po slevách na dani)

85

Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86

Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a zákona

87

Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

12 000

87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona
87b Sražená daň podle § 36 odst. 8 zákona
88

Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

89

Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona

90

Zaplacená daňová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 2 zákona
Zbývá doplatit (ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a
– ř. 87b – ř. 88 – ř. 89 – ř. 90) : (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

91

Počet
měsíců

4 807
3
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Daně

Pět otázek o dani z příjmů
Jolana Nováková
redaktorka MF DNES

Prodej
soukromého majetku

Prodal jsem starý obraz po rodičích, utržil jsem za něj 300 000
korun. Mám to řešit v daňovém
přiznání?
Ne, obraz byl vaším soukromým
majetkem. Kdybyste za něj utržil
víc než pět milionů korun, musel
byste takový příjem – byť by byl
osvobozený od daně – hlásit příslušnému správci daně nejpozději v termínu, ve kterém se podává daňové
přiznání. Tato povinnost se týká
věcí, které se nezapisují do speciálních rejstříků. Pokud by tedy šlo o
obraz, za nějž byl někdo ochotný
zaplatit přes pět milionů korun, potom musí prodávající finančnímu
úřadu tento příjem oznámit. Jestliže by šlo o umělecké dílo, které se
zapisuje do zvláštního seznamu,
hlásit se nic nemusí.
Na oznámení má nově Finanční
správa zvláštní tiskopis, ale nic se
nestane, když je sepíšete volnou
formou nebo přijdete za správcem
daně ohlásit věc do protokolu. Pozor, při nesplnění této povinnosti
hrozí pokuta minimálně 0,1 procenta z nepřiznaného příjmu, což je u
pěti milionů 5 000 korun.
Pokud jde o prodej soukromého
majetku, zdanění podléhá jen zisk
z prodeje nemovitostí, které jste
vlastnil méně než pět let (od roku
2021 to bude 10 let), nebo v nich žil
méně než dva roky. A z prodeje
aut, letadel či lodí, jejichž majitelem jste byl kratší dobu než rok. Platí, že příjem přiznat musíte, danit
budete jen v případě zisku.

Odpočet úroků
Manželka má byt na hypotéku,
kterou sjednávala ještě dřív, než
jsme se vzali. Platíme ji samozřejmě společně. Žena je teď na rodičovské a bez příjmů, mohu si
odečíst zaplacené úroky já?
Není to možné. Odpočet na zaplacené úroky může uplatnit jen ten,
kdo je zapsán na smlouvě o úvěru,
tedy vaše manželka. Můžete se ale

obrátit na banku s žádostí o změnu
smlouvy (bude zpoplatněna) a nechat se do dokumentu připsat jako
druhý dlužník. V tom případě si
příští rok budete moci zvýhodnění
uplatnit.

Sleva na poplatníka
V roce 2020 jsem byl evidován
na úřadě práce a do zaměstnání nastoupil až v říjnu. Jak vyso-

kou slevu na poplatníka mohu
uplatnit?
I když jste pracoval jen část roku,
můžete si uplatnit celou slevu na
poplatníka ve výši 24 840 korun.
Pro vás bude výhodné podat si daňové přiznání sám. S velkou pravděpodobností se vám totiž vrátí zálohy na daň, které za vás odvedl
zaměstnavatel za říjen až prosinec
2020, protože zaměstnavatel v
běžném měsíci počítá jen s poměr-

nou částí slevy na poplatníka, celkem na vás tedy uplatnil slevu jen
3 x 2 070 = 6 210 korun.

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

Dary na charitu
Daroval jsem peníze v rámci různých sbírek i formou DMS.
Mohu si o ně snížit daňový základ?
Daňový základ si můžete snížit,
jestliže je váš dar nejméně 1 000
korun a nejvýše 30 procent základu daně. Platí přitom, že se jednotlivé dary mohou sčítat. Podmínkou však je, že od příjemců daru
budete mít potvrzení, což v případě pouličních sbírek ani DMS není
pravděpodobné. Pokud jste však
posílal peníze přes účet, oslovte
příjemce s prosbou o potvrzení.
Nestihl jste však termín 15. února,
dokdy bylo třeba předat podklady
mzdové účtárně zaměstnavatele;
jestli chcete dar uplatnit, budete si
muset podat daňové přiznání
sám.

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 721-7
7622561/0710
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

Střídavá péče a
zvýhodnění na děti
Jsme rozvedení a děti máme ve
střídavé péči. Jak na ně můžeme
uplatnit slevu?
Podmínkou je, že rodiče neuplatní
zvýhodnění současně: v daňovém
přiznání musíte uvést takový počet měsíců, aby dohromady u vás
obou a u jednoho dítěte nepřesáhl
zvýhodňované období jeden rok.
Zároveň k daňovému přiznání přiložte vy i vaše bývalá manželka
prohlášení, v němž uvedete, na
které měsíce kdo z vás zvýhodnění
uplatňuje.
Foto: Shutterstock

Variabilní symbol platby
je vaše rodné číslo bez
lomítka. Platit můžete i
hotově, přímo v pokladně finančního úřadu.
Anebo poštou, složenkou typu A.

Konzultace: Blanka Marková, Ekofi

Základní formulář
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PŘÍLOHY DAP:

7. oddíl – Placení daně
84) Podle potvrzení ze
mzdové účtárny vepište,
kolik za vás zaměstnavatel během roku odvedl na
zálohách na daň.
Petr
zapíše
Model:
12 000.
85) Zaměstnanci nevyplňují, podnikatelé uvedou
zálohy na daň za rok
2020, 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 90) Tyto kolonky
jsou pro skupinu poplatníků, kteří v daňovém přiznání uvedli příjmy,
z nichž jim byla stržena
daň srážkou.
91) Od řádku 74 odečtěte
cifry z řádků 77, 84, 85,
86, 87, 87a, 88, 89 a 90.
Vyjde-li kladná hodnota,
budete doplácet, při záporné nemusíte daň platit
(když jste hradili zálohy
nebo máte bonus na dítě,
dostanete dokonce peníze zpět).
Model: 16 807 – 12 000 =
4 807. Petr si k zaměstnání přivydělává pronájmem a drobnou prací
a ještě dodaňuje životní
pojištění. Bude muset doplatit 4 807 korun na dani
z příjmů.

Jak zaplatit
daň?

Ve sloupci uveďte počet listů příloh.
Název přílohy
Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“
Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)“
Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ včetně Samostatných listů 1. oddílu
Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém
zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)
Doklad o poskytnutém bezúplatném plnění (daru)

1
1

Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků z tohoto úvěru
Potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, penzijní pojištění, nebo doplňkové penzijní spoření
Potvrzení o zaplacených příspěvcích na soukromé životní pojištění
Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
Potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů vynaložených za umístění vyživovaného dítěte
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

1

Důvody pro podání dodatečného DAP
Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani
Potvrzení výše příjmů od zahraničního správce daně
Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí (§ 10 zákona)
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona
Příloha pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona
Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 10 odst. 1 písm. h) bod 1 zákona a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně z těchto příjmů
Další přílohy výše neuvedené
Počet listů příloh celkem

Údaje o podepisující osobě3):

3

Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum

18022021

Otisk
razítka

) Označte křížkem odpovídající variantu.
) Údaj vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v případech uvedených
v § 239b, § 239c a § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve
znění pozdějších předpisů.
3
) Údaje o podepisující osobě budou vyplněny pouze v případě, kdy je
DAP zpracováno a podáno osobou odlišnou od daňového subjektu.
*) Označené údaje jsou nepovinné.

1

2

Otisk podacího razítka ﬁnančního úřadu

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení:
přeplatku na dani z příjmů fyzických osob ....................................................................................................................................... Kč.
Přeplatek zašlete na adresu: ...................................................................................................................................................................

Přílohy DAP
Označte ve sloupci vpravo počet listů daného typu přílohy
podle toho, kterou přikládáte. Přílohy se dávají finančnímu úřadu v originále, od
všech si však uschovejte kopii.
Model: Petr má celkem tři přílohy: Přílohu číslo 2 daňového přiznání (pronájem, ostatní příjmy), Potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele, Potvrzení o zaplaceném školkovném.
První bílá tabulka – Prohlašuji, že… Zaměstnanci se obvykle jejím vyplňováním nemusí
zabývat. Týká se těch, kteří
svěřují růžové formuláře daňovému poradci.
Druhá bílá tabulka – Do kolonky Datum vepíšete, kolikátého je, a do políčka Vlastnoruční podpis se podepíšete –
když zapomenete, budete
muset na úřad znovu.
Model: Petr píše datum a podepisuje se.
Pokud máte přeplatek, je třeba ve třetí bílé tabulce Žádost
o vrácení přeplatku vyplnit
jeho výši. Zvolíte, zda si chcete nechat peníze poslat poštou na adresu, nebo na bankovní účet (to je rychlejší). I
když daňové přiznání vyplníte a odevzdáte teď, finanční
úřad bude peníze posílat až v
průběhu dubna. Nakonec napíšete datum a opět se vlastnoručně podepíšete.
Model: Petr má nedoplatek,
tento oddíl nebude vyplňovat.ˇ

nebo vraťte na účet vedený u ..................................................................................... č. .......................................................................
kód banky ......................................................................................... speciﬁcký symbol ........................................................................
Vlastník účtu ................................................................... měna, ve které je účet veden ........................................................................
V ..................................... dne ............................... Podpis daňového subjektu (podepisující osoby3)) ................................................
4

— Jolana Nováková,
konzultace: Blanka Marková, Ekofi.cz

Kde vzít
formuláře?
Můžete zajít osobně na
finanční úřad a tam si formuláře daňového přiznání vyzvednete. Obvykle
leží u vrátnice nebo u podatelny a jsou zdarma.
● Pohodlnější však je vyplňovat je elektronicky – zadáte jen nejnutnější údaje
a výpočty se provedou automaticky – snížíte tak riziko chyb. Formuláře naleznete na stránkách www.financnisprava.cz v sekci
Daňové tiskopisy; elektronický formulář je přehledný, doplněný o vysvětlivky, které se objeví, když
kurzorem bez kliknutí najedete na vyplňované
okénko.
● Ti, kdo mají zřízenou datovou schránku, mohou
(ano, od letoška to konečně není povinnost, ale
možnost) podávat daňové přiznání elektronicky.
Z nabídky formulářů daňové správy si vyberou ten
ve sloupci označeném
EPO, vyplní jej a kliknutím
odešlou právě prostřednictvím své datové schránky.
● Využijte zdarma chytré
interaktivní formuláře na
www.idnes.cz/dane.
● Zdá se, že po dlouhém
slibování budou na konci
února zprovozněny i stránky Mojedane.cz, jejich prostřednictvím by též mělo
jít jednoduše podat daňové přiznání.
●

