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Daně

str. 1

Ať už podnikáte naplno, nebo si tímto PŘÍLOHA ČÍSLO 1
způsobem jen přivyděláváte, musíte sami
podat daňové přiznání. Jak na to?

S

881211

4 možnosti,
jak vést výdaje
z podnikání

firemním hospodařením se
podnikatelé mohou vyrovnat hned několika způsoby.
Příjmy musí evidovat všichni, hlavní rozdíl je v tom, jak
vyčíslovat výdaje:

✗

800 000
480 000

320 000
0
0
180 000
108 000

ní daně. Od toho dne opět musíte evidovat příjmy a výdaje. Na konci období podáte řádné daňové přiznání.

4

Výdajový
paušál
Podnikatel eviduje jen příjmy, jednotlivé výdaje neuplatňuje, vše řeší odečtením určitého procenta z příjmů (30 až
80 procent, viz dále). Paušální výdaje
mohou podnikatelé odpočítávat z částky až dva miliony korun. Co je nad ni,
to do daňového základu zahrnou celé.
Přitom mohou současně uplatňovat
slevu na vyživovanou manželku i daňové zvýhodnění na děti.
Příklad: podnikatel s příjmy
2 300 000 korun a s paušálem 40 % vypočte daňový základ:
příjmy: 2 300 000 korun
výdaje: 2 000 000 x 40 % =
800 000 korun
daňový základ: 2 300 000 –
800 000 = 1 500 000 korun.

1

Daňová
evidence
Na jedné straně příjmy, na druhé straně výdaje podložené paragony,
smlouvami a fakturami. Taková vydání musí vždy souviset s podnikáním –
finančnímu úřadu by mohlo být podezřelé, že si kadeřnice do nákladů zahrnuje krmení pro psy, což u psího trenéra nepřekvapí. Výdaje, které by
mohly vzbuzovat pochybnosti, rozebíráme podrobněji na třetí straně
dnešní daňové přílohy.

2

Účetnictví
Povinnost vést účetnictví (dříve
se jmenovalo podvojné) mají podnikatelé od obratu 25 milionů korun ročně nebo ti, kteří se pro to
rozhodnou dobrovolně.

Paušály se dělí do několika
kategorií:
80 % zemědělská výroba, lesní
a vodní hospodářství, řemeslné živnosti: rolník, rybář, řezník, pekař, kožešník, zámečník,
zedník, instalatér, hospodský,
manikér, kadeřník... Úplný seznam najdete v příloze číslo 1
živnostenského zákona.
60 % ostatní živnosti: geolog, optik, zprostředkovatel
úvěrů, účetní, masér, chovatel zvířat, lektor, finanční poradce, poskytovatel ubytování –
zjednodušeně ti, kdo mají k podnikání živnostenské oprávnění, ale
přitom nejsou uvedeni v příloze číslo
1 živnostenského zákona.
40 % svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů: advokáti, lékaři, notáři,
architekti, pojišťovací poradci, umělci...
30 % pronájmy: pronájem bytu,
domu, pozemku, nebytových prostor;
patří sem i pravidelný pronájem movitých věcí, třeba automobilu, nějakého
stroje.

3

Paušální
daň
Je určena podnikatelům s příjmy do milionu korun za rok,
kteří pak platí 5 994 korun měsíčně. Není třeba podávat daňové přiznání, avšak nelze uplatnit slevy ani zvýhodnění. O paušální daň se žádá v lednu na formuláři zveřejněném na portále
GFŘ elektronicky či v tiskové podobě (pro rok 2022 už tedy nepožádáte), nebo do deseti dnů od zahájení podnikání. Podmínkou je, že nejste současně zaměstnáni.
Částku 5 994 korun tvoří daň
z příjmů (100 korun), sociální
(3 267 korun) a zdravotní pojištění (2 627 korun). Výše plateb se
odvíjí od minimálního pojistného, pro každý rok bude stanovena vyhláškou.
Kromě toho, že není třeba
podávat daňové přiznání,
se nemusíte obávat kontroly z finančního úřadu. Nevýhodou je naopak zvýšená
byrokracie na počátku a to, že
nelze získat daňový bonus na
děti ani uplatnit jiné slevy.
Pokud v průběhu roku budete mít
příjmy například z prodeje majetku
nebo se necháte zaměstnat, máte povinnost oznámit do 15 dní, že nastaly
důvody pro ukončení režimu paušál-

Když podnikatel zvolí jeden způsob
evidování výdajů a později zjistí, že by
pro něj byl výhodnější jiný, může jej
změnit. Musí však podat dodatečné daňové přiznání za předchozí období
a vyčíslit pohledávky a závazky. Aby
neudělal chybu, měl by správný postup konzultovat s daňovým poradcem.

248 000

A. Údaje o obratu a odpisech

B. Druh innosti 2)

lektor BOZP

Modelový
příklad
Teodor Veselý začal podnikat v roce
2021 jako lektor bezpečnosti práce.
Podnikáním si v tom roce vydělal
800 000 korun.
Pak by daňový základ byl 320 000 korun, z něj vypočtená daň 48 000 korun. Po uplatnění slevy na poplatníka
(27 840 korun) by Teo zaplatil 20 160
korun.

Jenže Teodor žije s družkou Lenkou.
Ona sama příjmy nemá, neboť ještě
studuje. Protože však žijí v jedné domácnosti a ona mu často pomáhá
s administrativou spojenou s podnikáním, Teo ji může uvést jako takzvanou
spolupracující osobu. Převést na ni
smí až 30 procent příjmů (nebo až
180 000 korun) a výdajů. Díky tomu
ušetří, protože i Lenka bude moci využít slevy na poplatníka. Ve výsledku
Lenka nezaplatí nic a Teo místo
20 160 jen 9 360 korun.

60 %

800 000 480 000

800 000 480 000
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C. Údaje o samostatné innosti

1.1. 2021
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D. Tabulka pro poplatníky, kte í vedou da ovou evidenci podle § 7b zákona

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2)

F. Údaje o spole nících spole nosti 2)

G. Údaje o spolupracující osob

Protože reálné výdaje neměl vysoké,
rozhodl se, že náklady bude vyčíslovat
paušálně. V jeho případě je možné
odečítat 60 procent. Podle toho by
mohl uplatnit výdaje až 480 000 korun.

1111

Lenka

2

)

Stará

8954110111

H. Údaje o osob , která rozd luje p íjmy a výdaje

I. Údaje o ve ejné obchodní spole nosti nebo komanditní spole nosti 2)

23 %
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Daně

„Platby za povinná pojištění – sociální a zdravotní –
podnikatelé do výdajů neuvádějí. Nic na tom nemění to,
že byla zrušena takzvaná superhrubá mzda.“
Blanka Marková, daňová poradkyně Ekofi.cz

Podnikatelé a covid podpora

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: Teodor využívá paušál, zaškrtne poslední okénko.
101) Vyplňte příjmy z podnikání
nebo jiné samostatné výdělečné
činnosti.
Model: 800 000 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: 800 000 x 60 % =
480 000.
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: 800 000 – 480 000 =
320 000.

105) Zde se vyplňují nepeněžní příjmy či daňové úpravy. Když třeba
ke klientovi místo sjednané finanční odměny chodíte zdarma na obědy nebo vám servisuje auto. 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. Na manžela nebo manželku,
kteří se podílejí na provozování
firmy, lze jako na spolupracující
osobu přerozdělit až 50 procent
podnikatelových příjmů (i výdajů). Platí přitom, že nejvyšší částka, která může být přerozdělena,
je 540 000 korun za celé zdaňovací období nebo 45 000 korun za
měsíc. Dokonce je možné část příjmů převést i na „nemanžele“ –
podmínkou je jen sdílení jedné domácnosti. Na takovou osobu lze
převést až 30 procent příjmů. Nejvýše to smí být 180 000 korun za
zdaňovací období (15 000 korun
měsíčně). 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).
Model: Teodor na Lenku může převést 30 %, nejvýše 180 000.
108) Do kolonky vyplníte přerozdě-

lené výdaje, pokud máte spolupracující osobu. Ta pak nemusí příjmy
ani výdaje nijak evidovat ani zdůvodňovat, prostě je přebírá od podnikatele, který záznamy řeší.
Model: 180 000 x 60 % = 108 000.
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.
Model: Tyto kolonky Teo nevyplňuje, ve svém daňovém přiznání je
ale vypíše Lenka.
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: 320 000 + 108 000 –
180 000 = 248 000.
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.

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

Kdo má příjmy z podnikání nebo honoráře (protože ty se také daní podle § 7 daňového zákona), bude vyplňovat Přílohu číslo 1. Je v ní mnoho kolonek, které mluví úřední řečí, ale útěchou vám může být, že ty složité formulace se většiny lidí netýkají. Abyste však nebyli v nejistotě,
zda zrovna vy máte něco vyplňovat, popisujeme obě stránky formuláře. Základnímu tiskopisu, ve kterém vypočtete daň a uplatníte slevy, se
budeme věnovat zase v příštím týdnu.

C: Tuto kolonku vyplňujete pouze
tehdy, když ke změnám v době trvání živnosti došlo během roku
2021.
Tabulka D: Je určena jen podnikatelům, kteří vedou daňovou evidenci. Netýká se tedy těch s paušálně vyčíslovanými výdaji ani těch,
kdo mají účetnictví. Jako podklad
slouží například peněžní deník a
jiné účetní dokumenty. Do prvního sloupce opíšete údaje z konce
předchozího roku (naleznete je v
minulém daňovém přiznání), do
druhého sloupce zanesete současný stav podle své evidence.
Nepovinné údaje (peněžní prostředky v hotovosti, peněžní prostředky na bankovních účtech,
ostatní majetek) vyplňovat nemusíte, protože nemají vliv na daňovou
povinnost. Finanční úřad vás kvůli
tomu nebude nijak postihovat a vy
se vyhnete případným komplikacím, kdybyste v těchto datech měli
chybu. To samozřejmě neznamená, že byste o nich neměli mít přehled vy sami.
1. Hmotný majetek (ten, který evidujete, protože byl například dražší než 80 000 korun, a tak ho odepisujete) měl na začátku zdaňovacího období hodnotu jako na konci
předchozího – opíšete z minulého
daňového přiznání. Pak odečtete
odpisy (uvedené v tabulce E na
téže stránce) a zapíšete konečnou
hodnotu majetku v závěru roku.
4. Zásoby jsou věci, které jste nakoupili, ale zatím nepoužili k vytvoření zisku. Například truhlář výhodně pořídí zásobu vyschlého
dřeva, krejčí nakoupí ve výprodeji
skladu látky, ze kterých bude následující roky šít.
5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček – peníze, které jste někomu půjčili nebo které

by měl někdo za vaše služby zaplatit, ale dosud to neudělal.
7. Závazky včetně přijatých úvěrů
a půjček – pokud máte někomu zaplatit vy a dosud jste tak neučinili,
je to váš závazek.
8. Rezervy, které tvoříte (to lze
pouze v případě, že neuplatňujete
výdaje paušálně) na budoucí opravu podnikatelského majetku. Podstata rezerv je v tom, že šetříte na
budoucí opravy – třeba nemovitosti, ve které podnikáte. Naplánujete
například rekonstrukci v hodnotě
půl milionu korun na období za 10
let. Každý rok pak šetříte 50 000
korun, které budete uplatňovat
jako výdaj. Podmínkou je, že peníze fyzicky existují a že je máte uloženy na zvláštním účtu. Kdybyste
však nakonec opravu nedělali, budete muset vše dodanit.
9. Do samostatného řádku se uvádějí mzdy vyplacené zaměstnancům (hrubé mzdy – tedy to, co má
pracovník v platovém výměru).
Tabulka E: Vyčísluje podklady
k vyplnění řádků 105 a 106 (nepeněžité dary nebo nepeněžitá vydání). Údaje byste si měli během roku
evidovat. Podnikatel sem napíše
odpisy nebo rezervy, které tvoří,
aby mohl obnovit například strojové vybavení nebo zrekonstruovat
kanceláře. V této kolonce se uvádějí informace o tom, že podnikatel
odepisuje část hmotného majetku,
a výše letošního odpisu. Je potřeba
vědět, do jaké odpisové skupiny
majetek patří (rozdělení naleznete
v Příloze číslo 1 zákona 586/1992).
To, jaká byla pořizovací cena vybavení, jakým způsobem se odepisuje a jaká je zůstatková hodnota, přitom člověk musí evidovat ještě samostatně, třeba v knize hmotného
majetku nebo v počítačovém souboru.

Do tabulky E patří i náklady na služební cesty.
Tabulka F: Vyplňuje ten, kdo je členem podnikatelské společnosti.
Uvádí údaje ostatních členů. Pokud je takových lidí více než řádků,
napíše je na zvláštní papír.
Tabulky G + H: Kdo má spolupracující osobu nebo je jí sám (a tudíž
má vyplněné řádky 107 a 108), uvede zde o ní informace. V posledním sloupci zapíše, kolik procent
na ni přerozděluje.
Model: Teodor do oddílu G vyplní
údaje o Lence.
Přílohu § 34 odst. 1 vypisujete
v případě ztráty z podnikání (nepřetiskujeme): Kdo uvádí skutečné
výdaje, může uplatnit ztrátu z minulých období. Vyplňuje pak ještě
přílohu, která se celým názvem
jmenuje Příloha k Přiznání k dani z
příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021 pro poplatníky
uplatňující odečitatelnou položku.
Je to tentokrát bílý papír, ne růžový. Stáhnout si ho můžete z internetu na stránkách Finanční správy.
Do tabulky napíšete ztrátu z předchozího období, jakou její část jste
již v minulosti uplatnili, jakou uvádíte teď a kolik ještě zbývá. Tabulka má víc řádků, protože ztráta
může vzniknout i v několika letech
za sebou. Je třeba ji uplatnit do pěti
let od chvíle, kdy nastala. Kdo tak
neučiní, tomu propadne a nebude
si ji moci odečíst od podnikatelských příjmů.
Máte vyplněno? Nyní budete vypisovat základní formulář. Do jeho řádku 37 přenesete údaj, který jste vypočetli v kolonce 113 Přílohy číslo 1.
Základní formulář jsme vyplňovali v daňové příloze minulý týden a budeme se mu věnovat
opět v týdnu příštím.

1. Kompenzační bonus

Přímá podpora 1 000 korun denně pro pandemií poškozené
OSVČ, společníky malých s. r. o. a
osoby pracující na DPČ a DPP. Nezahrnuje se do základu daně,
nemá tedy dopad ani na vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění. Pokud podnikatel
vede daňovou evidenci, zanese
částku kompenzačního bonusu v
peněžním deníku do jiných příjmů neovlivňujících základ daně.
Oprávněně žádat mohou poplatníci, kteří mají v důsledku restrikcí
pokles tržeb minimálně 30 procent ve srovnávacím období. Úbytek tržeb však nesmí být způsoben jinými důvody než dopadem
krizových, mimořádných či
ochranných opatření, péčí o dítě
podnikatele či jeho zaměstnance
v souvislosti s onemocněním covid-19 nebo nařízenou karanténou či izolací podnikatele.

2. Program Antivirus
Zdroj: Michal Jelínek, Markéta Szotkowská, V4 Group

Záhlaví: V pravém horním rohu vyplňte své rodné číslo. Když máte
devítimístné, nikam nedoplňujte
žádnou nulu.

Uznatelným výdajem pro zaměstnavatele je náhrada mzdy vyplacená zaměstnanci. Pokud vede podnikatel daňovou evidenci, zanese
příspěvek jako ostatní zdanitelný
příjem (mzdy a odvody jsou evidovány ve výdajích ovlivňujících základ daně). Vyplacená mzda bude
výdajem.

3. Dotace COVID

V současné době jde především
o obecné dotační programy COVID adventní trhy, COVID nepokryté náklady – sektorová podpora, COVID 2022 – sektorová podpora a COVID bus. Podnikatelé s
daňovou evidencí uvedou dotace

jako příjem. Ten, kdo uplatňuje
výdajový paušál, je zahrne do zdanitelných příjmů. Podnikatelé vedoucí účetnictví je zaevidují jako
provozní výnosy.

4. DPH

Aktuálně je prominuta DPH pouze u diagnostických zdravotnických prostředků pro testování na
onemocnění covid-19 a očkovacích látek, a to do 31. prosince
2022. Dalším opatřením je prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH v důsledku nepříznivého zdravotního stavu spojeného s proděláním nemoci covid-19, a to při splnění předepsaných podmínek.

5. Dary od obcí

Některé obce mohou poskytovat
peníze podnikatelům, kteří měli
pronajatou provozovnu, v níž nemohli kvůli epidemii vykonávat
svoji činnost. Dar musí evidovat
jako zdanitelný příjem.

6. Testování zaměstnanců

Zaměstnavatelé byli povinni od
17. ledna do 18. února 2022 opět
nechávat své zaměstnance testovat na covid. Peníze na tyto testy
jsou daňově uznatelným výdajem. Obdobné je to u ochranných
pomůcek, jako jsou roušky, respirátory, dezinfekční prostředky, rukavice. V souvislosti s povinným
testováním byl zaveden příspěvek
na testy – až 60 korun na jeden
test na jednoho zaměstnance. Příspěvky se evidují jako dotace na
úhradu provozních nákladů a
jsou zdanitelným provozním výnosem.

Podnikatel bez daňového poradce
– podává papírové formuláře

duben

1
1
2

květen
květen

květen

2

květen

31
1

červen

duben

1
8
31

duben
červenec

duben

1
30

duben
červenec

1
31
1

termín pro odevzdání daňového
přiznání a doplacení daně.
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.
– 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.
termín pro podání přehledu zdravotní pojišťovně.
termín pro podání přehledu ČSSZ.
Podnikatel 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 je třeba 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.

červenec
srpen

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. Zdroj: Mazars
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Daně

Podnikatelské
náklady, s nimiž
bývají potíže

Kdy je třeba využít odpisy
Zdá se to snadné: v jednom roce věc
koupíte a ve stejném roce částku uplatníte jako výdaj. Jenomže když si pro
své podnikání pořídíte potřeby v hodnotě nad 80 000 korun (za kus), nemůžete to udělat takto jednorázově. Hodnotu předmětu budete po částech odepisovat v několika následujících letech.
Třech až padesáti, podle jednotlivých
odpisových skupin.
Odpisy musí evidovat i ti, kdo využívají
paušální výdaje. Sice je neuplatňují
jako náklad (protože výdaje počítají
jako procento z příjmů), ale pro případ,
že by v budoucnu přešli na vedení účetnictví či daňové evidence, musí být jasné, jakou hodnotu věcí budou odepisovat.

řízení, prodejní automaty, průmyslové
myčky nádobí, traktory, obráběcí a tvářecí stroje, stroje pro stavební práce,
pistole, rozhlasové a televizní přijímače, zdravotnické přístroje a zařízení,
přesné váhy, časoměrné přístroje,
sportovní potřeby...

3 roky, v 1. roce 20 %, dále 40 %
Příklady: nástroje a nářadí, kancelářské stroje a počítače, hospodářská zvířata kromě koní, kancelářské a školní
potřeby, televizní kamery, měřicí, zkušební, navigační přístroje, kola...

30 let, v 1. roce 1,4 %, dále 3,4 %
Příklady: budovy, mosty, kašny, lanovky...

1. odpisová skupina

2. odpisová skupina

K

dyž podnikatel kupuje něco, co
potřebuje pro své podnikání,
shromažďuje účtenky a faktury a
eviduje je. Tedy pokud nevyužívá
paušál. Někdy to je to snadné.
Jste tesař a koupíte sekeru. Jste poradce a
koupíte šanon a propisku. Vždy platí, že
výdaje musíte být schopni odůvodnit –
kdyby poradce uplatnil v nákladech sekyru, bylo by to zvláštní a finanční úřad by
při kontrole mohl požadovat vysvětlení.
A pak jsou výdaje, které mají zvláštní režim či je lze zahrnout jen za určitých podmínek.

1

Nájem, energie,
komunikace...
Máte-li provozovnu mimo
bydliště, můžete si výdaje
na nájem, vodu, elektřinu,
internet... uplatnit celé.
Když podnikáte z domácí
adresy, stanovte rozumný poměr podnikatelských a soukromých nákladů. Ideální je
se o tom poradit se svým správcem daně,
abyste později nenarazili – různé finanční
úřady totiž mohou na konkrétní věc hledět odlišně. Vhodný poměr zvolte i u telefonního paušálu, těžko totiž budete úředníkům tvrdit, že máte jediný telefon a ten
využíváte výhradně k firemnímu telefonování, protože soukromé hovory řešíte voláním z okna.

2

200 až 4 200 korun ročně, podle objemu
motoru. Možnosti, jak automobil zahrnout do nákladů:
a) Reálné výdaje podle dokladů
Je potřeba schovávat paragony. Za každý
km lze připočíst náhradu ve výši 4,40 koruny (sazba pro osobní auta a rok 2021) na
amortizaci. Spotřeba se počítá podle údaje v technickém průkazu.
b) Cestovní náhrady dle km
Není nutné si schovávat účtenky od benzinek, počítá se s cenami pohonných hmot
danými vyhláškou pro rok 2021:
27,80 Kč/l benzinu 95
(od 19. 10. 2021 33,80 Kč/l)
31,50 Kč/l benzinu 98
27,20 Kč/l nafty
5 Kč/1 kWh elektřiny.
Za každý ujetý km lze přičíst základní náhradu, u osobních aut 4,40 koruny. Spotřeba se bere dle údaje v technickém průkazu.
c) Paušální výdaj za dopravu
Auto musí být evidované v majetku firmy.
U vozů využívaných pouze ke služebním
účelům lze uvést jako výdaj 5 000 korun

Dárky

Drobné pozornosti obchodním partnerům či klientům
jsou daňově odůvodnitelné. Vejdou se sem propisky, hrnky, trička, diáře,
powerbanky, flashky, vzorky vlastních výrobků... Musí však jít o předměty do maximální hodnoty 500 korun za kus. A co je
důležité, musí být označené logem firmy.
Takže nejde jen tak koupit třeba kytici,
předat ji na jednání dámě z partnerské firmy a výdaj označit jako podnikatelský. Nesmí jít o věci, které jsou předmětem spotřební daně (alkohol, cigarety..., výjimkou jsou tichá vína). Obdarované je třeba
evidovat, u dražších dárků jmenovitě.

3

Foto: Shutterstock

5 let, v 1. roce 11 %, dále 22,25 %
Příklady: automobily, motorová vozidla
pro nákladní dopravu, nábytek, koně,
čerpadla a zdviže, chladicí a mrazicí za-

Automobil
Chcete-li provoz auta uplatnit jako náklad, musíte být
přihlášeni k silniční dani a
platit ji. A to i když vůz nemáte zapsaný v podnikatelském majetku, ale jezdíte svým soukromým nebo půjčeným. Jestli jste se do konce ledna 2021 nestihli k dani přihlásit, už
si auto jako výdaj za loňský rok neuplatníte. Výše daně je u osobních automobilů 1

„Nevíte si rady?
S účetnictvím vám
pomůže účetní,
s daněmi se obraťte na
daňového poradce.
S poradcem můžete
odložit podání přiznání
do konce června,
účetní tuto možnost
nemají.
Daňový poradce má
pro svou činnost
pojištění ze zákona,
účetní takovou
povinnost nemá.“
Blanka Marková, Ekofi.cz

za měsíc. Pokud automobil máte i k soukromým aktivitám, je možné využít snížený paušál 4 000 korun za měsíc. V paušálu se skrývají nejen náklady na pohonné
hmoty, ale i parkovné.

4

Strava

Sami sobě můžete platit za
jídlo jen u služební cesty
mimo provozovnu. Při tuzemském výjezdu na 5 až 12
hodin je za rok 2021 nárok
na stravné 91 korun, při akci trvající 12 až
18 hodin 138 korun, při cestě delší než 18
hodin až 217 korun. O cestách je třeba vést
evidenci (datum, od–do, místo a důvod).
Účtenky za pracovní oběd s klientem si do
nákladů nedávejte – museli byste prokazovat, že výdaje souvisely s následnou zakázkou, a to není jednoduché.

5

Když výdaje převýší příjmy, je podnikatel ve ztrátě. Tu vykáže v daňovém přiznání a v následujících pěti letech ji
může (i postupně) odečíst od daňového
základu.
Využití ztráty v budoucnu může a nemusí nastat. Pokud podnikatel do pěti let
nevykáže zisk, nárok na uplatnění ztráty
se promlčí.
Protože kvůli pandemii mnozí podnikatelé příliš nevěří v to, že jejich byznys
bude v takové kondici, aby měli ztrátu
od čeho odečítat, mohou využít přechodné ustanovení novely daně z příjmů a
ztrátu si odečíst zpětně. Pokud byli
úspěšní ve dvou předchozích obdobích,
podají dodatečné daňové přiznání a o
ztrátu z roku 2021 si sníží třeba daňový
základ z roku 2019. Díky tomu jim finanční úřad vrátí část dříve zaplacené
daně. Je to pochopitelně administrativně náročnější – podnikatel vlastně podává daňová přiznání dvě – jedno řádné
za rok 2021 a jedno dodatečné za rok,
kdy chce uplatnit ztrátu. Zároveň se tím
prodlužuje lhůta k případné kontrole ze
strany finančního úřadu.

10 let, v 1. roce 5,5 %, dále 10,5 %
Příklady: parní kotle, trezory, klimatizační zařízení, lodě...

4. odpisová skupina

20 let, v 1. roce 2,15 %, dále 5,15 %
Příklady: oplocení, vnější osvětlení budov a staveb, koupaliště, skleníky a fóliovníky...

5. odpisová skupina

6. odpisová skupina

50 let, v 1. roce 1,02 %, dále 2,02 %
Příklady: hotely, obchodní domy...
Způsobů odpisování je několik, kromě
uvedeného standardu ještě zrychlené
či mimořádné. Konkrétní metodu je
dobré konzultovat s daňovým poradcem.

Kdy není
třeba platit zálohy
Když si člověk přivydělává podnikáním a zároveň je zaměstnaný a
příjmy ze zaměstnání tvoří víc než
50 procent.
● Pokud si za minulé období vypočetl daň z příjmů nižší než 30 000
korun – pozor jde o daň před uplatněním slev. Máte-li například daň
50 000, díky slevě na poplatníka budete platit jen 50 000 – 27 840 = 22
160 korun, ale zálohy se vás týkat
budou.
●

Výpočet záloh
Poslední daňová povinnost 30 až
150 tisíc korun: zálohy jsou pololetní ve výši 40 procent poslední daňové povinnosti.
● Poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 tisíc korun: zálohy jsou čtvrtletní ve výši 25 procent
poslední daňové povinnosti.
●

Vybavení

S technikou, nábytkem či
stroji, které potřebujete k
provozu, nebude problém,
pokud podnikáte jinde, než
bydlíte. Jako obvykle platí,
že věci by měly mít smysluplné využití
(jak co do počtu, tak co do luxusu). Okázalý nábytek, který projde advokátní kanceláři, bude podezřelý u švadleny či zámečníka. Pokud je místo podnikání shodné s
vaším bydlištěm, budete výdaje dělit v poměru bydlím/podnikám – třeba když uděláte novou střechu či fasádu domu.
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Ztráta

3. odpisová skupina

Oblečení

Ošacení se dá použít jako daňově uznatelný výdaj z podnikání, přesvědčíte-li úřad,
že ho využíváte pouze ke
své práci. Tady jsou trochu
bity profese „kravaťáků“ – jako náklad lze
snáz uznat montérky než zakázkový oblek. Budete muset papírovat – sepsat si
směrnici o využití pracovních oděvů ve firmě (ano, i sami pro sebe, když jste OSVČ).
Další podmínkou je, aby oblečení bylo viditelně a neodepnutelně označeno jménem a logem firmy.
Dokdy hrozí kontrola
Kontrola na účetnictví či daňovou evidenci může přijít do tří let od konce
lhůty pro podání daňového přiznání.
Když se však v té době finanční úřad
ozve s nějakým požadavkem na doměření daně, může se lhůta znatelně
prodloužit – až na deset let od jejího
počátku. Po celou tu dobu je třeba
schraňovat všechny doklady o příjmech, výdajích, odpisech…

Kam poslat peníze
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:
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.

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

