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Daně
Odečitatelné položky

Když nějaké peníze zaplatíte na podporovaný účel, můžete o určitou částku snížit daňový základ, ze kterého vypočtete daň. Ve
skutečnosti tak ušetříte 15 % (sazba daně)
x částka, kterou jste zaplatili (věnovali, naspořili...). Pokud jste žádali o zúčtování
daně z příjmů svého zaměstnavatele, dodali jste příslušná potvrzení do 15. února.

Dobročinné dary
a dárcovství krve
Odečíst můžete min. 1 000 Kč, max. 30 % daňového základu. Jde o klasické dary na charitu, ale třeba i dětským oddílům, sportovním
klubům, obcím… Potvrzení o daru zasílá většina organizací elektronicky. Pokud darujete peníze na bankovní účet, který je zveřejněn u neziskových organizací, které se zabývají výhradně charitou, a posíláte měsíčně pravidelné platby, lze uplatnit částku i
na základě výpisu z banky. U darování krve
se jeden odběr počítá jako dar 3 000 Kč.
Ušetříte: 15 procent z darované částky

Úroky z úvěrů na bydlení
Úroky z hypoték a ze stavebního spoření.
Daňový základ lze snížit max. 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 % ze zaplacených úroků, maximálně 45 000 Kč (22 500 Kč u úvěrů sjednaných v roce 2021)

Životní pojištění
Ročně se dá odečíst 24 000 Kč ze zaplaceného pojistného, příspěvek zaměstnavatele se do tohoto limitu nepočítá. Smlouvu je
třeba mít alespoň 5 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 max. 24 000 Kč ročně, nutné je
přitom naspořit vlastními silami (nezapočítává se tedy případný příspěvek zaměstnavatele) 36 000 Kč (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)

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

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

Všechno, co jste letos chtěli vědět

O DANI
Z
PŘÍJMŮ,
ale neměli se koho zeptat
PŘIVÝDĚLKY

Vyrobil jsem kamarádce nábytek do kuchyně. V podstatě
za náklady. Ona ale potřebovala doklad o zaplacení, tak
jsme sepsali dohodu. Inkasoval jsem 60 000, ale výdaje
byly 58 000 korun. Teď mi kolega říkal, že bych měl podat
daňové přiznání. Je to tak?
Ano, kolega má pravdu. Existují
sice hranice, do kterých není
třeba podávat daňové přiznání
(viz boxy na této dvoustraně),
ale ty se vždy týkají příjmů, nikoli zisku. A váš příjem byl
60 000 korun. Můžete však proti němu postavit výdaje 58 000,
takže daň budete počítat z
2 000 korun. O příjmech a výdajích byste si měl vést evidenci.

Baví mne rukodělné činnosti
– háčkování, paličkování, vyšívání. Své výrobky vystavuji
na internetu a občas i nějaký
prodám. Příjmy nejsou vysoké, vejdou se do 6 000 korun za rok, takže nemusím
podávat daňové přiznání.
Ale nejsem si jista, jak je to
s tou pravidelnou činností –
prý bych měla mít živnostenský list. Je to nutné i při tak
nízkých příjmech?
Skutečně jde o pravidelnou činnost, a protože předem nemůžete nízké příjmy předpokládat, měla byste mít živnostenské oprávnění. Pokud jste současně zaměstnaná a týká se vás
pardon na zdanění přivýdělků
do 6 000 korun, nebudete povinna sama podávat daňové přiznání, můžete požádat o zúčtování zaměstnavatele. Finančnímu úřadu nemusíte nic oznamovat, mohou vás však vyzvat,
abyste prokázala nízké příjmy.
V roce 2021 jsem si přivydělal tím, že jsem známému připravil webové stránky
s e-shopem. Strávil jsem tím
docela dost času, a tak jsme
se dohodli na odměně
40 000 korun. Vím, že musím podat daňové přiznání,
ale netuším, jak je to s výdaji
– ty skutečné nejsou vysoké,
kolem 5 000 korun. Nemohl
bych použít procentní výdajový paušál?

RODIČE A DĚTI

Jsem student a zároveň podnikám. Bydlím v domě u rodičů. Nejsme si jisti, jak je to
se slevami, které můžeme
uplatnit.
Dobrou zprávou je, že v podstatě všechny. Vy si uplatníte
slevu na poplatníka (27 840 korun) i slevu na studenta (335
korun měsíčně, tj. za rok
4 020 korun). Vaši rodiče
(přesněji jeden z nich) pak mohou uplatnit i zvýhodnění za
vyživované dítě, pokud vám
ještě nebylo 26 let.

Záleží na tom, jak budete peníze přiznávat. Protože píšete, že
jde o ojedinělou záležitost,
předpokládám, že je to takzvaný ostatní příjem podle § 10 zákona o dani z příjmů. Tam lze
uplatnit procentní výdaje jen
u zemědělských činností, jinak
je nutné uvádět výdaje skutečné. Na druhou stranu u § 10 nemusíte řešit následné sociální
a zdravotní pojištění. Výdajový
paušál 60 procent byste mohl
využít, kdybyste na činnost měl
živnostenské oprávnění. Pokud
jste současně zaměstnán, při
příjmu 40 000 byste nemusel
řešit sociální pojištění (až do
příjmu 42 540 korun za rok),
zdravotní pojištění byste platil
ze skutečného zisku.
K třicátým narozeninám
jsem od svého dědečka dostal velkorysý finanční dar
na pořízení domu – osm milionů korun. Je to část z toho,
co získal prodejem firmy.
Jde o dar od příbuzného, musím ho danit?
Dar v příbuzenské linii není
předmětem daně z příjmů
a daň darovací již neexistuje.
Z vašich peněz vám tedy kvůli
daním nic neubude. Máte však
povinnost správci daně (finančnímu úřadu) oznámit, že jste
obdržel částku nad 5 000 000
korun. V případě, že byste dostal něco, co se dá dohledat ve
veřejných registrech (například
v katastru nemovitostí), tuto povinnost nemáte.

„Odesíláte-li
daňové přiznání
elektronicky,
máte o měsíc
více času, než
když formuláře
nesete na úřad
osobně či
posíláte poštou.“
Blanka Marková, daňová
poradkyně Ekofi.cz

Studuji v kombinovaném
studiu a sestra v řádném.
Obě současně pracujeme,
shodou okolností ve stejné
firmě. Mně však mzdová
účetní odmítla přijmout potvrzení o studiu. Je to správně?
Odpověď je poněkud komplikovanější. Záleží totiž na vašem věku a také na tom, jakou
školu studujete. Takže slevu
na studenta můžete využívat
standardně do 26 let, v případě doktorandského studia do
28 let. Současně platí, že slevu
mohou uplatnit studenti vysoké školy (i distančního či kombinovaného studia), pokud
však studujete střední školu,
nelze slevu využít u dálkové,
distanční, večerní nebo kombinované formy. Jde-li o daňové
zvýhodnění, které uplatňují
vaši rodiče, pokud k vám mají
vyživovací povinnost, platí to
samé, jen hranice věku je vždy
26 let (na doktorandské studium se v tomto případě nehledí).
Máme roční dcerku, přítelkyně je na rodičovské dovolené. Mohu si uplatnit zvýhodnění na dítě, když nejsme sezdaní? A slevu na vyživovanou manželku? Přítelkyně nemá příjem, jen rodičovskou.
Zvýhodnění na dítě uplatnit
můžete – jste rodič, žijete v jedné domácnosti. Sleva na vyživovanou manželku však není
pro vás – píšete, že nejste sezdaní a manželství je podmínka této úlevy.

●

KDY MUSÍTE PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A KDY NE
Jste zaměstnaní, ale vaše ostatní výdělky, například z pronájmu, přesáhly
6 000 korun ročně.
● Máte jednoho hlavního zaměstnavatele a současně ve stejném období i jiné
příjmy ze závislé činnosti – nejčastěji
dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, jestliže je daň
z nich daní zálohovou.
● Nejste zaměstnaní a máte
příjem z podnikání, pronájmu
či z takzvaných ostatních činností vyšší než 15 000 korun za rok.
Týká se to například důchodců, studentů, lidí na rodičovské.
● Vykazujete ztrátu z podnikání a budete si o ni chtít zvýšit výdaje v následujícím období.
● Dostáváte příjmy ze zahraničí a zároveň i z činnosti v tuzemsku.
● Jste-li OSVČ, v roce 2021 jste neměli
příjmy z této činnosti a nemáte ani žádné jiné, oznamte to správci daně podá●

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

Ti, kdo mají dobrovolně zřízenou datovou
schránku, mohou (ano, už to není povinnost, ale možnost) podávat daňové přiznání
elektronicky. Teoreticky lze vyplněné formuláře i přiložit k datové zprávě, kterou odešlete na úřad, pokud tak uděláte ve formátu
PDF, budou je muset úředníci přepisovat,
proto tuto variantu moc nepodporují.
●

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

ním nulového přiznání nebo alespoň
prohlášením, že jste loni neměli žádné
zdanitelné příjmy.
● Dostali jste dar hodnotnější než
15 000 korun od někoho nepříbuzného.
● Vyhráli jste v loterii více než milion korun.
● Obdrželi jste pojistné plnění, které je
náhradou mzdy (například u pracovního úrazu).
● Máte příjmy z prodeje cenných
papírů, které jste vlastnili kratší
dobu než tři roky.
● Vypověděli jste předčasně penzijní
připojištění nebo životní pojistku, které
jste si uplatňovali v odpočtech.
● Máte příjem z prodeje nemovitostí, jež
jste koupili do roku 2020 a vlastnili je
méně než pět let (u nemovitostí koupených od roku 2021 bude hranice 10 let),
nebo v nich nebydleli ani dva roky.
● Máte příjmy z prodeje aut, lodí, letadel, které jste nevlastnili ani rok.

ANO

● Jste pouze zaměstnaní. I když uplatňujete úroky z hypotéky, dary charitě, platby životního pojištění – to za vás vyřeší zaměstnavatel, jestliže jste mu dali potvrzení. Pokud jste to nestihli do 15. února, můžete si
podat daňové přiznání sami a slevy uplatnit.
● Máte-li jen příjmy z více zaměstnání za
sebou, můžete požádat svého posledního
zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh, musíte mu však dodat potvrzení o zdanitelných příjmech od předešlých zaměstnavatelů.
● Nemáte příjmy nebo jen ty, které jsou od
daně osvobozené (například podpora v nezaměstnanosti, rodičovská, výživné, nemocenská, stipendium a pojistná plnění,
která se netýkají náhrady mzdy).
● Máte kromě zaměstnání jen příležitostné příjmy (§ 10) do 30 000 korun za rok.
● Máte výdělky daněné srážkovou daní (dividendy, podíly na zisku, úroky z vkladů,
dohody o provedení práce do 10 000 ko-

NE

run měsíčně, honoráře za příspěvky do
médií do 10 000 korun za měsíc...).
● Vaše příjmy jsou pouze ze závislé činnosti v zahraničí, které jsou vyňaty ze zdanění v ČR.
● Dědili jste po někom. Nebo jste dostali
dar od příbuzných – výše tohoto daru není
rozhodující.
● Vyhráli jste v loterii částku do milionu korun.
● Máte příjem z prodeje nemovitostí, které jste koupili do roku 2020
a vlastnili je alespoň pět let (nemovitosti
koupené od roku 2021 dále je třeba vlastnit déle než deset let), nebo v nich bydleli
alespoň dva roky.
● Máte příjmy z prodeje aut, lodí, letadel,
jež jste vlastnili déle než rok.
● Dostali jste pojistné plnění, které není náhradou mzdy – třeba peníze z havarijního
či úrazového pojištění.
Přehled je jen základní, v případě pochybností
se obraťte na daňového poradce.
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Daně

Není mi jasný princip daňového
bonusu na děti. Je to tak, že
mohu mít něco jako zápornou
daň? Že mi stát dá peníze navíc?
Přesně tak. Jen je třeba splnit podmínky. Tou hlavní je, že máte děti,
které vyživujete a žijete s nimi v jedné domácnosti (alimenty se tedy nepočítají). Druhou podmínkou je, že
jste si v roce 2021 vydělal v zaměstnání či podnikáním alespoň 91 200
korun. Pokud to splňujete a vypočtete si daň nižší, než je celkové daňové zvýhodnění na děti, stát vám vyplatí rozdíl mezi těmito částkami.
Například: daň po slevách vám vyjde 5 000 korun, daňové zvýhodnění na jedno dítě je za rok 15 204 korun. Stát vám doplatí 10 204 korun
rozdílu.
Syn se nám narodil v lednu 2021,
manželka byla na mateřské, pak
na rodičovské. Které příjmy se
počítají do limitu 68 000 korun
za rok pro uplatnění slevy na vyživovanou manželku?
Do limitu se počítají příjmy ze zaměstnání, z podnikání, z pronájmu
i ostatní příjmy. Také důchody
a příjmy z nemocenské, tedy i peněžitá podpora v mateřství. Rodičovský příspěvek, sociální dávky a případné výživné na jiné děti nikoli.

Pronajímám chalupu prostřednictvím služby Booking. Prý to
z hlediska daní může být problém.
Komplikací může být, že ačkoli
s vámi Booking komunikuje v češtině, je to poskytovatel zahraniční.
Vás se pak bude týkat povinnost
platit DPH. To je daň, která se obvykle malých podnikatelů či pronajímatelů netýká. Vaší povinností
bude registrovat se k této dani, podávat v měsících, kdy došlo k příjmu přes Booking, přiznání k DPH
a odvést daň 21 procent. Povinnost
podávat kontrolní hlášení se vás netýká.

PODNIKATELÉ

Kdy je třeba platit zálohy? A musím je hradit, i když mám podnikání jen jako přivýdělek?
Když si jako podnikatel vypočtete
daň vyšší než 30 000 korun (po
odečtení slevy na poplatníka), je potřeba, abyste platil zálohy na daň
z příjmů. Platí to i v případě, že jste
současně zaměstnán a vaše příjmy
z podnikání tvoří víc než 50 procent.

Slevy na dani
O slevy si přímo snižujete vypočtenou daň – ušetříte tedy celou
uvedenou částku. Nemůžete
však jít do minusu a doufat, že
vám stát vyplatí něco navíc, v nejlepším případě neplatíte žádnou
daň.
Na sebe (na poplatníka)
27 840 Kč/rok
Na vyživovanou manželku
2 070 Kč/měs.
Na studenta (poplatník
je student)
335 Kč/měs.
Školkovné
až 15 200 Kč/rok/dítě
Zdravotně postižení:
Invalidní 1. a 2. stupně
210 Kč/měs.
Invalidní 3. stupně 420 Kč/měs.
ZTP/P
1 345 Kč/měs.

Jsem v penzi, stále chodím do
práce a ještě podnikám. V podnikání eviduji skutečné výdaje.
Jsem přihlášena k silniční dani,
ale auto nemám v obchodním
majetku firmy. Mohu si náklady
na provoz vozu odečíst paušálem 4 000 korun za měsíc?
Můžete, ale variantou je i vést knihu jízd a za každý ujetý kilometr lze
přičíst základní náhradu, u osobních aut 4,40 koruny. Spotřeba se
bere podle údajů v technickém průkazu a náklady na pohonné hmoty
lze vyčíslovat podle následujících
možností:
a) Reálné výdaje podle paragonů.
b) Cestovní náhrady dle km – není
nutné si schovávat účtenky od benzinek, počítá se s cenami pohonných hmot danými vyhláškou, za
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.
V roce 2020 jsem byl jako podnikatel ve ztrátě, v roce 2021 také.

Zdědila jsem po babičce garsonku. Protože mám svou bytovou
situaci vyřešenou, budu ji pronajímat. Není mi jasné, jestli se někde musím registrovat nebo stačí jen prostě podat daňové přiznání.
Varianta B je správně. Povinnost registrovat se nemáte, bude stačit podat daňové přiznání.

Mám hypotéku na byt, který
jsem si koupila ještě před manželstvím. Teď jsem na rodičovské a nemám zdanitelné příjmy.
Můžeme si zaplacenými úroky
nějak snížit daňový základ ? Třeba manžel, nebo si úroky „schovat“ na dobu, kdy budu v práci?
Bohužel, ani jedno není možné. Jedinou cestou by bylo, kdyby se
manžel stal spoludlužníkem – to
musíte vyjednat s bankou, počítejte
s tím, že si za to ústav bude účtovat
poplatek, bývá mezi 1 000 a 5 000
korun. To však nelze udělat zpětně.
Pokud byste změnu sjednali teď,
bude si manžel odečítat úroky až za
duben až prosinec roku 2022.

Stala jsem se dárkyní krve, v minulém roce jsem byla na odběru
třikrát. Nejsem si jista, zda si
mohu snížit daňový základ, když
mi proplatili cestovné a dostala
jsem poukaz na občerstvení.
Ano, v takovém případě je možné
snížit si daňový základ, jízdné a poukazy na občerstvení tomu nebrání. Ve vašem případě půjde o celkem 9 000 korun snížení základu,
tedy úsporu na dani z příjmů 1 350
korun. Nezapomeňte, že je třeba
doložit k daňovému přiznání potvrzení o odběrech.

Koupil jsem byt, který budu pronajímat. Přečetl jsem si, že splátku hypotéky, kterou jsem si na
byt vzal, nemohu použít jako výdaj, ale mohu uplatňovat takzvané odpisy. Smím současně použít i 30procentní paušál?
Skutečně musíte evidovat odpisy.
V případě nemovitosti budou rozloženy na 30 let a budou v prvním
roce 1,4 procenta kupní ceny,
v dalších letech 3,4 procenta. Takže například u garsonky za dva miliony jde v prvním roce o 28 000,
v dalších letech o 68 000 korun za
rok. Existuje i varianta zrychleného odepisování, zde je výpočet složitější, 30 let zůstane zachováno,
ale v prvních letech odepisujete
více.
Evidovat odpisy musíte v každém
případě. Pokud se rozhodnete pro
daňovou evidenci, a tudíž vyčíslení
reálných výdajů, odpisy budou
činit jeden z těchto evidovaných výdajů. Když zvolíte 30procentní paušál, budete odpisy jen evidovat, ale
jako výdaj je neuplatníte – je to proto, aby byla jasná aktuální hodnota
majetku v případě, že byste se v budoucnu rozhodl pro změnu a začal
vést evidenci. Pozor však, odpisy
není možné uplatnit vůbec, pokud
jste nekoupil byt, ale „jen“ družstevní podíl.

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

Na doporučení finančního poradce jsem si předělal životní pojištění, abych platil nižší pojistné. Původní smlouvu jsem vypověděl a založil novou. Jak je to
s daňovými úlevami?
Záleží na tom, jak vše proběhlo. Problém je, že původní smlouva byla
ukončena, nikoli přepracována na
novou. Ukončením došlo k tomu,
že máte povinnost dosavadní daňové úlevy dodanit (za deset let zpětně). Vyhnete se tomu v případě, že
pojišťovna neposlala odkupné na
váš účet, ale rovnou na konto, kam
platíte za nové pojištění.

Foto: Shutterstock

Co jsou „ostatní příjmy“ podle § 10

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

ODČITATELNÉ POLOŽKY

Koupil jsem na hypotéku byt
pro syna. Ten zatím bydlí stále
s námi (je mu 13 let), takže byt
pronajímáme. Jak je to s možností odpočtu úroků?
Úroky nemůžete uplatnit jako odečitatelnou položku, protože neřešíte svou bytovou potřebu. Můžete je
uplatnit jako náklad proti příjmům
z nájmu (úroky, nikoli celou hypoteční splátku).

PRONÁJMY

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

Bojím se, že rok 2022 nebude
o moc lepší. Nepropadne mi ztráta z roku 2020?
O ztrátu si můžete standardně snížit
daňový základ v následujících pěti
letech, takže máte čas až do roku
2025. V době pandemie navíc platí
opatření, které umožňuje ztrátu započíst proti příjmům z předchozího
období (viz box na této dvoustraně). Znamená to však podání dodatečného daňového přiznání.

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 být schopni doložit, že nejde o skryté podnikání, ale
opravdu máte tolik kabelek, které neunosíte.
D Prodej cenných papírů
Pokud cenné papíry prodáte do tří let od
doby, co jste je nabyli, musíte je uvést do daňového přiznání, jestliže jste je odprodali za
více než 100 000 korun.
E Příjmy z převodu
Typicky příjem z převodu družstevního bytu.
Pokud jste vy či vaši příbuzní (v případě dědic-

— Jolana Nováková
Konzultace:
Blanka Marková, Ekofi.cz

Kam poslat peníze
tví) podíl vlastnili déle než deset let, uvádět jej
v daňovém přiznání nemusíte.
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.
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.

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
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

721-77628031/0710
721-77628111/0710
721-77627231/0710
721-77627311/0710
721-77629341/0710
721-77621411/0710
721-77628461/0710
721-77626511/0710
721-77622561/0710
721-67626681/0710
721-77628621/0710
721-47623811/0710
721-77621761/0710
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.

Poplatník
bez daňového
poradce
podává papírové
formuláře

duben

Termín pro odevzdání daňového přiznání
a doplacení daně.

květen

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

květen

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

1
1

2

podává DP
elektronicky

květen

Termín pro odevzdání daňového přiznání
a doplacení daně,
lhůtu není třeba předem oznamovat.

květen

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

červen

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

2

31
1

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

duben

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

duben

Termín pro podání
přehledu zdravotní
pojišťovně.

červenec

Termín pro podání
přehledu ČSSZ.

1

8

31

Podnikatel (ale
i jiný poplatník)
s daňovým
poradcem

duben

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

duben

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

červenec

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

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

1

30
1

31

srpen

1

Termín pro podání
přehledu ČSSZ a
zdravotní pojišťovně.
Doplacení pojistného do osmi dnů po
dni, ve němž byl
nebo měl být podán
přehled.
Zdroj: Mazars

