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Daně

Paušál, nebo
výdaje?
Počítejte!
+— Jolana Nováková
redaktorka MF DNES

K

do podniká nebo si tím jen přivydělává, potřebuje plnohodnotný čtyřstránkový formulář
a k němu ještě Přílohu číslo 1.
Začněte vyplňováním přílohy. Vypočtené údaje pak zanesete do
hlavního formuláře.
Loňské změny nepřinesly malým
podnikatelům žádné závažné komplikace. Ti, kdo nepočítají konkrétní
výdaje, ale vyčíslují je procentem z
příjmů, mají dokonce výhodu. Mohou je totiž počítat z příjmů až 2 miliony korun, loni byl limit jen milion.
Přitom platí, že podnikatelé uplatňující výdaje takzvaným paušálem mohou využívat i slevu na vyživovanou
manželku či daňové zvýhodnění na
děti.

2

Paušální
výdaje
Když daníte paušálem, sečtete všechny příjmy a jako výdaj uvedete patřičné procento z nich. Výhoda paušálních výdajů je hlavně v jednoduchosti. Evidujete jen podnikatelské příjmy
a nemusíte se zatěžovat fakturami, paragony... za věci potřebné k vašemu
podnikání.
Lenčina činnost je obchodní a částečně i řemeslná – prodej vlastnoručních
výrobků na trzích. Na těch přitom pro-

PŘÍLOHA č. 1
PŘÍLOHA č. 1

je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2019 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 25 (dále jen „DAP“)

Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)

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

Vedu daňovou evidenci1)

1

946 000

102 Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona

578 200

103 (neobsazeno)

367 800

105 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zvyšující
– uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)
106 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující
– uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi
příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)
107 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou
rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona,
včetně člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu
108 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),
kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona,
včetně člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu
109 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která
připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona,
včetně člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu
110 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),
která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona,
včetně člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu

0
0
189 200
115 640

111 (neobsazeno)
112 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo
komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu,
označte svůj podíl znaménkem minus (–)

294 240

113 Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů podle § 7 zákona
(ř. 104 + ř. 105 – ř. 106 – ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 – ř. 110 – ř. 111 + ř. 112)
114 Dílčí základ daně z příjmů podle § 7 zákona po vynětí (ř. 113 – úhrn
vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 zákona)

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje o obratu a odpisech
Roční úhrn čistého obratu

Uplatněné odpisy celkem

B. Druh činnosti 2)
Název hlavní (převažující) činnosti

e-shop s výtvarnými potřebami

Z toho odpisy nemovitých věcí

Sazba výdajů
% z příjmů

Příjmy

Výdaje

60 %

893 000

535 800

80 %

53 000

42 400

946 000

578 200

CZ - NACE

Název dalších činností

řemeslná výroba šperků

Celkem
25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor č. 15

(1)
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Příjmy
946 000
Výdaje
402 000
Ke zdanění:
946 000 – 402 000 = 544 000
Daň:
544 000 x 15 % = 81 600
Daň po slevách
51 760

101 Příjmy podle § 7 zákona

104 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 – ř. 102)
nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta)

Příjmy z e-shopu
893 000
Výdaje z e-shopu
535 800
Příjmy z řemeslné činnosti
53 000
Výdaje z řemeslné činnosti
42 400
Výdaje celkem
535 800 + 42 400 = 578 200
Ke zdanění
946 000 – 578 200 = 367 800
Daň
367 800 x 15 % = 55 170
Daň po slevách
25 330

Spolupráce
s manželem
V praxi Lence s podnikáním pomáhá
manžel Leon – invalidní důchodce.
Sice sám nic nevyrábí, ale spravuje
stránky jejího e-shopu, připravuje zásilky na poštu a vyřizuje případné reklamace. Lenka Leonovu pomoc odhaduje na 20 % svého podnikání.
Uvede tedy Leona do daňového přiznání jako spolupracující osobu a
díky tomu si sníží příjmy i výdaje
o 20 %. Leon nemusí vést žádnou evidenci (to je věcí manželky), jen sám
odevzdá své daňové přiznání s vyčísleným podílem příjmů a výdajů (oněch
20 %). Leon bude muset podat Přehled zdravotní pojišťovně i správě
sociálního zabezpečení – protože
je však invalidní důchodce a
jeho příjem nepřekročil limit
78 476 korun, jako OSVČ vedlejší se tak nemusí hlásit k sociálnímu pojištění a zdravotní pojištění
bude počítat ze skutečného zisku.
Ve výsledku manželé ušetří 16 813
korun oproti situaci, kdy by Lenka
podnikala úplně sama (viz tabulka
naproti). — konzultace: ekofi.cz

Uplatňuji výdaje
procentem z příjmů1)

Vedu účetnictví1)

poplatník

3

Skutečné
výdaje
Lenka z našeho modelového
příkladu nejprve musí shromáždit, odůvodnit a zdokumentovat všechny výdaje.
Ty pak odečte od příjmů
946 000 korun. Obecná
pravidla pro evidování jednotlivých typů výdajů naleznete na následující dvoustraně.
Skutečné výdaje jsou u ní
402 000 korun a zahrnují:
nákupy zboží pro e-shop,
poštovné, paušální výdaje
za provoz auta, poměrná
část výdajů za telefon, internet, poplatky za správu e-shopu, další drobná vydání typu
kancelářské potřeby...
Lenka k podnikání využívá
auto, nechce však vést knihu
jízd, proto by mohla využít paušálu 4 000 korun měsíčně (auto
používá i k soukromým účelům),
za rok 48 000 korun – i tak by se
však musela přihlásit k platbě silniční daně.

6 2 6 2 1 2 / 0 3 4 1

Rodné číslo:

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.

dala zboží za 53 000 korun. U řemeslné činnosti může odečíst od příjmů
jako výdaj 80 procent, u obchodní činnosti 60 procent.

Porovnání
obou možností
Finančně i administrativně je pro Lenku výhodnější spočítat výdaje procentem z příjmů. Vypočtenou daň si sníží
o slevu na poplatníka ve výši 24 840 korun a slevu za zavedení EET 5 000 korun, na dani pak má zaplatit 25 330 korun.
Jako podnikatelka na plný úvazek
musí Lenka počítat i s platbou sociálního a zdravotního pojištění. To ji bude
stát dalších 80 186 korun. Celkem tedy
Lenka na dani a odvodech zaplatí za
rok 2019 částku 105 516 korun.

str. 1

C. Údaje o samostatné činnosti
Datum zahájení činnosti Datum přerušení činnosti

str. 2
Datum ukončení činnosti

Datum obnovení činnosti

Počet měsíců činnosti
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D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona
Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých Kč.
Na začátku zdaňovacího období

Na konci zdaňovacího období

1. Hmotný majetek
2. Peněžní prostředky v hotovosti*)
3. Peněžní prostředky na bankovních účtech*)
4. Zásoby
5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a zápůjček
6. Ostatní majetek*)
7. Dluhy včetně přijatých úvěrů a zápůjček
8. Rezervy
9. Mzdy
*) označené údaje jsou nepovinné

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2)
č. ř.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

poplatník uvede v celých Kč

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

poplatník uvede v celých Kč

1.
2.
3.
4.
č. ř.
1.
2.
3.
4.
F. Údaje o společnících společnosti 2)
Jste-li společníkem společnosti, která není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních společnících společnosti
Jména

Příjmení

DIČ

Podíl
na příjmech v %

Podíl
na výdajích v %

1.

Podnikatelka Lenka provozuje
e-shop s výtvarnými potřebami. Příjmy v roce 2019 byly 946 000 korun,
výdaje 402 000 korun, celkový zisk
tedy 544 000 korun. Protože může
využít paušální výdaje 60 %, udělá to
– je to pro ni výhodnější a hlavně administrativně méně náročné. Takže
příjmy zůstanou 946 000 korun, výdaje budou 567 600 korun, ke zdanění tedy 378 400 korun.
Kromě e-shopu začala Lenka v roce
2019 jezdit na trhy, kde prodává
své výrobky. Kvůli tomu se přihlásila
k EET, využívá systém malá pokladna, takže její reálné náklady na vedení EET jsou 360 korun za rok (na trhy

Foto: Shutterstock

Model

2.

jezdila před Velikonocemi a před Vánocemi). Může tak využít slevu 5 000
korun, protože podnikat s hotovostními příjmy začala až v roce 2019, tudíž se v té době i registrovala k EET.
Lence je 50 let, má už dospělé
děti, takže na ty si nic odečítat nebude. Je vdaná, její manžel Leon je
v invalidním důchodu, pobírá
12 000 korun měsíčně.
Lenka nemůže mít manžela jako
vyživovanou osobu (příjem z důchodu se započítává do limitu
68 000 korun). Leon jí však
s podnikáním pomáhá, takže může figurovat jako
takzvaná spolupracující
osoba.

3.
G. Údaje o spolupracující osobě 2)
Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, nebo osoba v rodinném závodě, uveďte údaje o spolupracující osobě
Jména
1.

Leon

Příjmení

Lepý

DIČ (RČ)

Podíl na příjmech a výdajích v %

620202/1512

20 %

2.
H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje
Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, nebo osoba v rodinném závodě, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje
Jména

Příjmení

DIČ

Podíl na příjmech a výdajích v %

1.
I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti 2)
DIČ
společnosti, kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentech
1)
2)

Z předtištěných možností v rámečku vyberte odpovídající variantu a označte křížkem
Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu

(2)

%
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Daně
Jak vypočíst
paušální výdaje
PŘÍLOHA Č. 1, STRANA 1
Záhlaví: V pravém horním rohu vyplňte
své rodné číslo. Když máte číslo devítimístné, nikam nedoplňujete žádnou
nulu.
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: Lenka může u svého podnikání
použít 60- a 80procentní paušál. Spočítala si (viz článek na této dvoustraně), že se
jí to vyplatí.
101) Vyplňte příjmy z podnikání nebo
jiné samostatné výdělečné činnosti.
Model: 946 000 korun 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: Lenka rozdělí příjmy na ty z obchodu s výtvarnými potřebami (893 000
s možností odečíst 60 % jako výdaj) a z řemeslné výroby šperků prodaných na trzích (53 000 s paušálem 80 %): 893 000 x
60 % + 53 000 x 80 % = 535 800 + 42 000 =
578 000.
104) Vypočtěte zisk, nebo ztrátu: řádek
101 minus řádek 102, číslo může být záporné (to platí v případě, že uplatňujete sku-

tečné výdaje, u paušálu to z podstaty věcí
není možné).
Model: 946 000 – 578 200 = 367 800.
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 nějakou věc dražší než 40 000
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: Lenka rozděluje na spolupracujícího manžela 20 % příjmů, tedy 946 000 x
20 % = 189 200.
108) Do kolonky vyplníte přerozdělené výdaje, pokud máte spolupracující osobu.
Spolupracující osoba pak nemusí příjmy

nebo výdaje nijak evidovat ani zdůvodňovat, prostě je přebírá od podnikatele, který záznamy řeší.
Model: 578 200 x 20 % = 115 640.
109) Pokud jste vy sami spolupracující
osobou, vepište část příjmů, která na vás
připadá.
Model: Lenka sem nepíše nic, její muž
bude mít na tomto řádku ve svém přiznání uvedeno 189 200.
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: Lenka sem nepíše nic, její muž
uvede na tomto řádku ve svém přiznání
115 640.
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 + 112 – 106 – 107 – 110 + 112.
Výsledek přeneste do řádku 37 na straně
2 základního formuláře.
Model: Lenka zapisuje 294 240 korun.
114) Týká se těch, kdo mají příjmy z ciziny.
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.
Model: Lenka řádky proškrtává.
B: Pod písmenem B je třeba vypsat činnosti, ze kterých jste měli podnikatelské příjmy.
Model: Lenka zapisuje „e-shop s výtvarnými potřebami“ a „řemeslná výroba šperků“ a příslušná procenta, příjmy a výdaje.

Skutečné a paušální výdaje pro daný model

základ daně
daň z příjmů po slevách
sociální pojištění
zdravotní pojištění
celkem zaplatí

skutečné výdaje
Lenka
544 000
51 760
79 424
36 720
167 904

Lenka *
367 800
25 330
53 699
24 827
103 856

paušálně vyčíslené výdaje
Lenka 80 % + Leon 20 % **
294 240
73 560
14 290
–
42 959
–
19 861
4 965
88 703

Poznámka: * vyčíslení paušálních výdajů, Lenka vše daní sama;
** vyčíslení paušálních výdajů, Lenka má spolupracující osobu s podílem 20 %

PŘÍLOHA ČÍSLO 1, STRANA 2
C: Tuto část vyplňujete pouze tehdy,
když ke změnám v době trvání živnosti došlo během roku 2019.
Tabulka D: Je určena podnikatelům, kteří
vedou daňovou evidenci. Jako podklad
tedy 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
jejich výši neměli mít přehled vy sami.
1. Hmotný majetek (ten, který evidujete,
protože byl například dražší než 40 000
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 koupí zásobu vyschlého dřeva, krejčí pořídí ve výprodeji
skladu látky, ze kterých bude následující
roky šít.
5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček – peníze, které jste někomu
půjčili nebo jež by měl někdo za vaše služby zaplatit, ale dosud to neudělal.
7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půj-

ček – 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: Lenka uvede v tabulce G údaje o
svém muži Leonovi. V tabulce H nevyplňuje Lenka nic, ale Leon ve svém vlastním daňovém přiznání vypíše údaje o Lence.
Bílá příloha pro případ 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
2019 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.
Nyní se můžete vrátit zpět k vyplňování
základního daňového formuláře. Jeho náhled najdete na následující dvoustraně.
STRANA 1 – nepřetiskujeme
Podrobný popis, jak vyplnit první stranu,
vyšel v příloze Daně 11. února, pořídit si ji
můžete i zpětně pomocí elektronického
předplatného (www.mfdnes. cz).

Za rok 2019 mohou podnikatelé počítat paušální výdaje 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

Paušály se dělí
do 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...

Paušální daň

Je něco úplně jiného než paušální vyčíslení
výdajů. Využívá ji jen málo podnikatelů.
Jak funguje: Podnikatel se domluví s finančním úřadem, že na dani z příjmů zaplatí konkrétní částku, nejméně však 600 korun.
O paušální daň se žádá na finančním úřadě
do konce ledna daného roku (pro roky 2019
ani 2020 už tedy nepožádáte), úřad o žádosti rozhodne do 15. května. Domluvenou
daň je třeba zaplatit do 15. prosince. K žádosti je nutné doložit předpokládané příjmy
a předpokládané náklady (ty musí být minimálně tak vysoké jako příslušné paušální výdaje) a i další informace, jako například předpokládané slevy na dani (ne však daňový bonus na děti), odečitatelné položky...
Výhody:
● není třeba podávat daňové přiznání
● předpoklad, že k vám nedorazí kontrola z
berňáku
● je možné paušální daň stanovit až na tři
roky.
Nevýhody:
● úřadování na počátku, daň alespoň 600 korun i tam, kde by se při normálním provozu nedanilo nic
● povinnost evidovat příjmy, pohledávky a
majetek
● nelze získat daňový bonus na děti (zvýhodnění ano, ale nikoli bonus – tedy peníze navíc)
● kdo má nakonec příjmy vyšší, než předpokládal, musí daňové přiznání beztak podat.

Nevíte si s daněmi rady?

Můžete se obrátit na daňového poradce či na
účetního. Daňový poradce za svou práci ručí
a vy si můžete odložit odevzdání daňového
přiznání na červenec. Toto privilegium účetní
nemají, bývají však levnější. Jednoduché daňové přiznání od daňového poradce stojí
v řádu tisíců korun. (jol)

Kdy je třeba platit
zálohy na daň
z příjmů
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.
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.
●

12

MLADÁ FRONTA DNES ❘ úterý 25. 2. 2020

Daně

duben

1

Ti, kdo podávají daňové přiznání sami, je
musí doručit finančnímu úřadu do 1. dubna,
pokud nevyužívají služeb daňového poradce.
● Pokud využíváte služeb daňového poradce, musíte o tom finanční úřad informovat.
●

duben

1

Přehled pro zdravotní pojišťovnu
musí odevzdat i podnikatelé, kteří
nemají povinnost podat daňové
přiznání (třeba ti, kdo si podnikáním přivydělávají a měli příjmy jen
do 15 000 korun za rok).

květen

4

● Podnikatelé musí odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu
a správu sociálního zabezpečení.
● Pokud využívají služeb daňového poradce, musí to doložit správě sociálního zabezpečení.
● Přehled pro SSSZ musí odevzdat i ti, kdo podnikají a z podnikání neměli příjmy, takže nemají povinnost podávat daňové přiznání.

Kam zařadit
nejasné výdaje?
Když si koupíte propisku, dostanete paragon, zařadíte ho
jako výdaj do evidence a je hotovo. Podobné je to s fakturou třeba za správu webových stránek.
Ale jsou náklady, se kterými to
podnikatelé nemají tak jednoduché a musí hodně přemýšlet, aby
neudělali chybu, kvůli které by
jim kontrola z finančního úřadu
vyměřila pokutu.
Mimochodem, kontrola na účetnictví či daňovou evidenci může
přijít standardně až čtyři roky po
tom roce, za který přiznáváte
daně. Když se však v té době finanční úřad ozve s nějakým požadavkem ohledně doměření daně,
může se lhůta znatelně prodloužit
– až na deset let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání.

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 pod-

nikatelských a soukromých nákladů. Ideální je se o tom poradit se
svým správcem daně, abyste později nenarazili.
Vhodný poměr stanovte i u telefonního paušálu, těžko totiž budete úředníkům tvrdit, že máte jediný telefon a ten využíváte výhradně k firemnímu telefonování, protože soukromé hovory řešíte posíláním poštovních holubů.

Dárky
Pěkná propiska darovaná při podpisu smlouvy. Obojek od výrobce
krmiva pro psy. Svinovací metr od
řemeslníka... Drobné pozornosti
obchodním partnerům či klientům jsou daňově odůvodnitelné.
Vejdou se sem propisky, hrnky, trika, diáře, powerbanky, flashky...
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 a předat ji
na jednání dámě z partnerské firmy. Tedy možné to samozřejmě
je, ale pak takový dárek nezkoušejte uplatňovat jako podnikatelský
výdaj.
Nesmí jít o věci, které jsou před-

mětem spotřební daně (alkohol, cigarety... výjimkou jsou tichá vína).
Obdarované je třeba evidovat,
u dražších dárků jmenovitě.

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 2019 nestihli k dani přihlásit, už si auto jako
náklad za loňský rok neuplatníte.
Výše daně je u osobních automobilů 1 200 až 4 200 korun ročně, podle objemu motoru.
Možnosti, jak automobil zahrnout do výdajů:
Paušál: U vozů evidovaných v majetku firmy a používaných jen k firemním účelům je měsíční paušál
5 000 korun; u těch, které používáte i soukromě, je měsíční paušál
4 000 korun. Knihu jízd mít nemusíte, pokud autem jezdíte sami (a
nejste plátcem DPH). Když řídí i zaměstnanci, je vhodné ji vést. Lze
uplatnit v prokázané výši výdaje
na údržbu, opravy, pojistné a odpisy (u aut v obchodním majetku) či

pronájem (u aut pronajatých). Parkovné zahrnout nelze.
Evidence dokladů: Vedete knihu
jízd, schováváte si doklady za nákup pohonných hmot i za jiné výdaje spojené s provozem auta. Pokud používáte vůz i k soukromým
účelům, musíte vhodně (například poměrem ujetých kilometrů)
náklady krátit.
Evidence kilometrů: Používáte vyhlášenou sazbu, ta je pro rok 2019
stanovena na 4,10 koruny za kilometr a náhrada pohonných hmot
na 33,60 koruny za litr nafty a
33,10 koruny za litr benzinu 96 oktanů a 37,10 Kč u benzinu 98. Od
roku 2020 platí i sazba za 1 kWh
elektřiny, je to 4,80 Kč. Nemusíte
vést knihu jízd, evidujete jen služební cesty. Nemůžete uplatňovat
žádné výdaje spojené s provozem
auta.

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)
poplatník
31

nanční úřad

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

32

Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst.12 zákona

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

0

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta

STRANA 2
2. oddíl – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
31) Zaměstnanci napíší roční hrubou mzdu od
všech zaměstnavatelů. Údaje jsou na Potvrzení o
zdanitelných příjmech, které vydá mzdová účetní.
32) Vyplňte, kolik za vás zaměstnavatel zaplatil na
sociálním a zdravotním pojištění. Částku najdete
opět na Potvrzení o zdanitelných příjmech.
33) Vypište, 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 pomoc daňového poradce.
34) Sečtete řádky 31 a 32 a odečtete řádek 33.
Model: Lenka nemá příjmy ze zaměstnání, nikam
nic nevypisuje.
35) Jen pro zaměstnance s příjmy z ciziny.
36) Opište řádek 34.
36 a) Týká se zaměstnanců, kteří měli příjmy ze zahraničí. Jinak opíšete údaj z řádku 36.
37) Kolonka je pro ty, kdo měli příjmy z podnikání.
Do řádku 37 napíší hodnotu z řádku 113 Přílohy
číslo 1 daňového přiznání.
Model: Lenka opisuje 294 240.
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.
40) Přepište řádek 209 z Přílohy číslo 2. Jde o příjmy, které máte například z příležitostných činností.
41) Sečtěte řádky 37, 38, 39 a 40, tedy jiné než zaměstnanecké příjmy. Píše se kladná i záporná hodnota.
Model: Lenka opisuje 294 240.
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.
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: 294 240.
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. Tématu jsme se věnovali
18. února.
52 a) Je určen podnikatelům investujícím do výzkumu a vývoje či do odborného vzdělávání.
54) Sečtěte řádky 46 až 53.
Model: 0.
55) Od řádku 45 odečtěte řádek 54.
Model: 294 240 – 0 = 294 240.
56) Údaj z řádku 55 zaokrouhlete na celé stokoruny
dolů.
Model: 294 200 korun.
57) Vypočtěte daň, sazba je 15 %.
Model: 294 200 x 0,15 = 44 140 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 2019
hrubý příjem vyšší než 1 569 552 korun. Daň se vypočte podle vzorce (hrubý příjem – 1 569 552) x 7 %.
60) Součet řádků 58 a 59.
61) Týká se těch, kdo 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.
STRANA 3
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.
64) Vyplňte částku, o kterou si každý může snížit daň
sám na sebe, za rok 2019 je to 24 840 korun.
65a) Týká se manželů, z nichž jeden má roční příjmy nižší než 68 000 korun. Daň lze snížit o 2 070
korun měsíčně.
65b) Pokud je vyživovaný manžel invalida 3. stupně
nebo má průkaz ZTP/P, odečtěte dvojnásobek, tedy
4 140 korun za každý měsíc vyživování.
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

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

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

294 240
0
0
294 240

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
43
44
45

294 240

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 ztráty – vzniklé a vyměřené za předcházející
zdaňovací období maximálně do výše ř. 41a

294 240
0
294 240

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

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem
Počet
měsíců

Částka podle § 15
46

Počet
měsíců

STRANA 2

36

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)

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

0

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
294 240
294 200
44 130

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta

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 na celé Kč nahoru (ř. 58 + ř. 59)

61

Daňová ztráta – zaokrouhlená na celé Kč nahoru
bez znaménka minus

44 130,00
0,00
44 130

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
62

Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63

Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona
2

přitom mít invalidní důchod. Napište částku 1 345 za
každý měsíc, kdy jste byli držiteli průkazu ZTP/P.
69) Studenti do 26 let (doktorandi denního studia
do 28 let) mohou odečíst dalších 4 020 korun za rok
či 335 korun za každý měsíc studia.
69a) Pokud vaše dítě chodí do předškolního zařízení a žije s vámi ve společné domácnosti, doložte potvrzení o tom, kolik ve školce platíte, částku až 13
350 korun za rok 2019 pak můžete uplatnit jako daňovou slevu. Tuto možnost využije jen jeden z rodičů.
69b) Podnikatelé, kteří v roce 2019 zavedli EET, mo-

hou odečíst slevu 5 000 korun.
70) Sečtěte řádky 62 až 69a.
Model: 24 840 + 5 000 = 29 840.
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: 44 130 – 29 840 = 14 290.
Neoznačené řádky v tabulce 2:
Údaje o dětech žijících v domácnosti. Vyplňte příjmení, jméno, RČ a dobu, po kterou s vámi děti žily.
Živíte-li více než čtyři, další uveďte na volný papír.
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Podnikatelé musí odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.
● Pokud využívají služeb daňového poradce, musí to doložit správě sociálního
zabezpečení.
● Přehled pro správu sociálního zabezpečení musí odevzdat i ti, kdo podnikají
a z podnikání neměli příjmy, takže nemají povinnost podávat daňové přiznání.
●

červenec

1

červenec

31

Přehled pro správu sociálního zabezpečení musí podat podnikatelé, kteří
nemají povinnost odevzdat daňové
přiznání (třeba ti, kdo si podnikáním
přivydělávají a měli příjmy jen do
15 000 korun za rok).

srpen

3

Máte dvě živnostenská
oprávnění? Zvolte pro
obě podnikání buď
výdaje skutečné, nebo
paušální. Kombinace
obojího není možná.
Blanka Marková, Ekofi.cz

Strava

Sami sobě můžete platit za jídlo jen
u služební cesty mimo provozovnu.
Při výjezdu na 5 až 12 hodin je za rok
2019 nárok na stravné 82 korun, při
akci trvající 12 až 18 hodin 124 korun,
při cestě delší než 18 hodin až 195 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.

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 po-

Tab. č. 1 ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)
Příjmení, jméno, titul
manželky (manžela)

Rodné číslo
Počet
měsíců

Částka podle § 35ba odst. 1
64

Počet
měsíců

24 840

písm. a) zákona (základní sleva na poplatníka)

čtu, tak co do luxusu). Je normální
mít v provozovně třeba osvětlení.
Designový lustr za 400 000 korun
možná daňově uspěje v noblesním
hotelu, v dílně truhláře bude působit poněkud podezřele.
Pokud je místo podnikání shodné
s vaším bydlištěm, budete opět výdaje dělit v poměru bydlím/podnikám
– třeba když si pořídíte bezpečnostní
kameru, vyměníte okna v celém
domě (tedy i v místnostech, kde
máte provozovnu).

Oblečení

Ošacení se dá použít jako daňově
uznatelný výdaj z podnikání, přesvědčíte-li úřad, že ho využíváte pouze ke své práci. Nesnažte se argumentovat tím, že podstatou vaší činnosti
je získávání kontaktů ve vyšší společnosti a za tím účelem potřebujete tři
obleky z renomovaného salonu.
Budete muset trochu papírovat –
sepsat si směrnici o využití pracovních oděvů ve firmě.
Další podmínkou je, aby oblečení
bylo viditelně a neodepnutelně označeno jménem a logem firmy. Odznáček v klopě saka neuspěje, nášivka
či potisk na triku a montérkách ano.
— Jolana Nováková,
Blanka Marková

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)

5 000
29 840
14 290

69b písm. h) zákona (sleva na evidenci tržeb)

STRANA 3

71

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)

Tab. č. 2

ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH S POPLATNÍKEM VE SPOLEČNĚ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI

Příjmení a jméno

Rodné číslo

1

2

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

1
2
3
4

0

Celkem
72

0

0

0

0

0

0

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)

0
14 290
0
0

6. ODDÍL – Dodatečné DAP
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

7. ODDÍL – Placení daně
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)

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

14 290
3

72) Daňové zvýhodnění na děti, které živíte:
první dítě – 1 267 korun za měsíc,
druhé dítě – 1 617 korun za měsíc,
třetí a další děti – 2 017 korun za měsíc.
Je-li dítě invalidní (má průkaz ZTP/P), je částka
dvojnásobná. Slevu může využít jen jeden z rodičů.
73) Opište částku z řádku 72, nejvýše 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: Lenka vypisuje 14 290.

Daně

Daně nejsnáze
vyřešíte přes počítač
Formuláře
Kde vzít správné tiskopisy?
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 zřízenu datovou schránku, musí 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
●

Účty
Kam poslat peníze?
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:
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.

K čemu jsou odpisy?

69a písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte)
70

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení musí podat ti, kdo u daňového přiznání využili služeb
daňového poradce. A uhradit
případné nedoplatky.

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 2019 je 60 300 korun, víc nikdo dostat nemůže. Podmínkou k vyplacení bonusu je to, aby rodič vydělal alespoň 80 100 korun za rok (pro rok
2019).
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.
7. oddíl – Placení daně
84) Podle potvrzení ze mzdové účtárny vepište, kolik vám zaměstnavatel během roku srazil na zálohách na daň.
85) Zaměstnanci nevyplňují, podnikatelé
uvedou zálohy na daň za rok 2019, které zaplatili ze svého podnikání.
86) Týká se jen mizivé části podnikatelů, kteří mají finančním úřadem stanovenu paušální daň (viz box na předchozí dvoustraně).
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 hodnotě záporné nemusíte daň platit (když jste hradili
zálohy nebo máte bonus na dítě, dostanete
dokonce peníze zpět).
Model: 14 290.
STRANA 4 – nepřetiskujeme
Přílohy DAP
Označte ve sloupci vpravo počet listů daného typu přílohy. Přílohy se dávají úřadu v originále, od všech si však uschovejte kopii.
Model: Lenka uvádí Přílohu číslo 1 o podnikatelských příjmech.
První bílá tabulka Týká se těch, kteří svěřují
růžové formuláře daňovému poradci.
Druhá bílá tabulka
Vepište datum a nezapomeňte na podpis!
Model: Lenka 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: Lenka má nedoplatek, tento oddíl nebude vyplňovat.
— Jolana Nováková,
konzultace: Blanka Marková, Ekofi.cz

Když si pro své podnikání koupíte potřeby v hodnotě nad 40 000 korun (za kus), nemůžete to jednorázově uvést jako výdaj z podnikání. Musíte hodnotu
rozdělit a odepisovat ji po částech tři až 50 let podle jednotlivých odpisových skupin:
1. odpisová skupina
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...
2. odpisová skupina
5 let, v 1. roce 11 %, dále 22,25 %
Příklady: automobily, motorová vozidla pro nákladní dopravu, nábytek, koně, čerpadla a zdviže,
chladicí a mrazicí zařízení, 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. odpisová skupina
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
30 let, v 1. roce 1,4 %, dále 3,4 %
Příklady: budovy, mosty, kašny, lanovky...
6. odpisová skupina
50 let, v 1. roce 1,02 %, dále 2,02 %
Příklady: hotely, obchodní domy...
Odpisy evidují i ti, kdo využívají paušální výdaje.
Sice je neuplatňují jako výdaj, ale pro případ, že by
v budoucnu přešli na vedení účetnictví či daňové
evidence, musí být jasné, jakou hodnotu věcí budou odepisovat.

DAŇOVÝ SERIÁL MF DNES
11. 2. Jednoduché daně
pro zaměstnance
18. 2. Přivýdělky (pronájmy,
brigády, ojedinělé příjmy)
25. 2. Daně pro malé
podnikatele
3. 3. Důchodci, studenti,
příjmy ze zahraničí
24. 3. Daně
na poslední chvíli
7. 4. Zdravotní
a sociální pojištění
Interaktivní daňové formuláře na www.idnes.cz/finance

