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Prověřte své daňové výhody
Odpočitatelných položek a slev na daních z příjmů mohou využít živnostníci i zaměstnanci

D ANA JAKEŠOVÁ
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Chybně uplatněné
zvýhodnění může
znamenat pozdější
potíže v podobě
sankcí ze strany
správce daně

řed dvěma roky doznaly daně poměrně velkých změn, od té doby
se ale nic zásadního nezměnilo. Daňové výhody, tedy slevy i odpočty, jsou tak
totožné s těmi za rok 2018.
„Odpočitatelná položka snižuje základ daně, kdežto sleva snižuje již přímo daňovou povinnost,“
vysvětluje Vladimíra Přibylová,
členka výboru Komory certifikovaných účetních. Oboje mohou
využívat jak zaměstnanci, tak živnostníci bez ohledu na to, zda stanovují své náklady paušálem, anebo podle skutečných výdajů.
V daňovém přiznání za rok
2019 tak lze uplatnit slevu na poplatníka, která činí stejně jako
v předchozích letech 24 840 korun. „Tuto slevu mohou poplatníci uplatnit bez ohledu na délku trvání činnosti, druh příjmu či jiné
podmínky,“ vysvětluje Jan Mašek, daňový poradce ze společnosti Kodap. Jinými slovy, nárok na
tuto slevu mají všichni poplatníci, tedy zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské i podnikatelé, kteří měli alespoň část
roku zdanitelné příjmy. Sleva se
vždy uplatňuje v plné výši, bez
ohledu na to, že činnost trvala třeba jen několik měsíců.

zákona o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání.
„V tomto případě je možné odečíst maximálně deset tisíc korun,
vyšší je u osob se zdravotním postiženým,“ dodává Mašek.
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Co vám sníží daňový základ
„V daňovém přiznání si je možné
uplatnit rovněž slevu na manžela
či manželku žijící s poplatníkem
ve společně hospodařící domácnosti v případě, že nemá vlastní
příjem přesahující za zdaňovací
období 68 tisíc korun,“ doplňuje
Mašek. Ta činí 24 840 korun;
v případě manžela či manželky,
jimž je přiznán nárok na průkaz
ZTP/P, pak dvojnásobek.
Ani daňové zvýhodnění na vyživované děti se nijak nezměnilo:
na první dítě činí 15 204 korun,
na druhé 19 404 korun a třetí a další děti 24 204 korun.
Co se ale změnilo, je výše školkovného, tedy slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení. Sleva
se totiž odvíjí od minimální mzdy
– ta pro rok 2019 činila 13 350 korun. Pozor ale, zvýhodnění na děti
i školkovné si může uplatnit jen jeden z rodičů. Máte-li například
dvě děti, může si je obě dát do daní
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jeden rodič – anebo třeba každý
z rodičů uplatní jedno dítě. Takto
vynaložené výdaje ovšem budete
muset doložit potvrzením ze školky.
Studenti, kteří při studiu pracují, zase mohou uplatnit slevu na
studenta, a to ve výši 4020 korun.
Držitelé průkazů ZTP/P mohou
využít slevu 16 140 korun. Základní sleva na invaliditu činí
2520 korun.
Kromě toho lze do daňového
přiznání zahrnout celou řadu odpočitatelných položek. Základ
daně si tak je možné snížit o příspěvek na penzijní připojištění

(smlouvy uzavřené před 1. lednem 2013) či příspěvek na doplňkové penzijní spoření (smlouvy
uzavřené po 1. lednu 2013), a to
v maximální částce 24 tisíc korun. „Pozor ale, v tomto případě
lze odečíst ze základu daně částku, která v rámci měsíčního příspěvku převyšuje částku tisíc korun,“ zdůrazňuje Jan Mašek. Na
maximální částku 24 tisíc korun
tak dosáhne pouze ten, kdo si do
třetího důchodového pilíře odkládal tři tisíce korun měsíčně.
„Odečíst si můžete také zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění, maximálně však

v částce 24 tisíc korun,“ říká Markéta Dubová, daňová poradkyně
firmy BDO. Tato částka je maximem i v případě, že byste měli
uzavřeno víc pojistných smluv.
„Pokud jste v uplynulém roce
darovali krev či kostní dřeň, máte
nárok na odčitatelnou položku za
každý odběr krve ve výši tří tisíc
korun a za odběr kostní dřeně
20 tisíc korun,“ vysvětluje Přibylová. Tyto odběry totiž patří mezi
dary na vymezené dobročinné
účely.
A do daní si lze uplatnit rovněž
úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle

Uleví i úroky z hypotéky
V daňovém přiznání lze uplatit
rovněž úroky z hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření
použitého poplatníkem na financování bytových potřeb. „Maximálně lze v rámci této odčitatelné
položky snížit základ daně o částku 300 tisíc korun. Pokud tedy
úvěr trvá po celý rok,“ popisuje
Mašek. Jinak, při trvání úvěru po
část roku, je možné takto uplatnit
za každý měsíc 1/12 této částky,
to znamená maximálně 25 tisíc
korun měsíčně.
Abyste tak mohli učinit, je
však třeba splnit řadu podmínek.
Tou základní je, že úvěr je použit
na financování bytové potřeby,
která slouží k trvalému pobytu poplatníka (tedy vás), jeho rodičů,
dětí a podobně. „Pokud slouží například k podnikání nebo pronájmu, nelze úrok jako odpočet od
základu daně použít,“ vysvětluje
Dubová.
V každém případě ať už jde
o daňovou slevu, anebo odpočet,
ověřte si dobře, že na ně skutečně
máte nárok. „Chybně uplatněné
zvýhodnění může totiž znamenat
pozdější potíže v podobě sankcí
ze strany správce daně,“ dodává
Přibylová.
Autorka je spolupracovnice redakce

Nenechte daně na poslední chvíli
Termín pro podání přiznání
k dani z příjmů fyzických
osob se nezadržitelně blíží.
Zbývá už jen šest týdnů.
Nejvyšší čas začít dávat
dohromady podklady, abyste
vše stačili správně a včas.
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osledním dnem pro odevzdání řádného daňového
přiznání je letos 1. duben.
To je ovšem nejzazší termín. Lepší je mít určitě přiznání vyřešené
dříve, abyste na vše měli dostatek
času. „Pokud si poplatník musí
nebo chce podat sám daňové přiznání, má několik možností,“ říká
Markéta Dubová, daňová poradkyně ze společnosti BDO.
Ti, kdo nepatří k příznivcům
moderních technologií, si mohou
vyzvednout papírový formulář na
některém z finančních úřadů. Nezapomeňte si vzít také Pokyny k vyplnění, kde je přesně krok za krokem popsáno, jak postupovat. Formulář je i v databázi tiskopisů na
webu www.financnisprava.cz. Můžete jej stáhnout ve formátu PDF,
vytisknout a vyplnit vlastnoručně.

Nebo můžete využít jeho interaktivní podobu (aplikace EPO)
a vyplnit ho elektronicky. „Doporučujeme ho vyplňovat na daňovém portálu finanční správy Adisepo.mfcr.cz. V tomto formuláři
jsou zabudované různé kontroly,
které poplatníka upozorní například na to, které kolonky jsou povinné nebo neumožní uplatnit vyšší slevu, než je uvedena v zákoně,“ radí Dubová.
Výhodou elektronického formuláře je, že obsahuje jednoduchého průvodce pro vyplňování
přiznání. Provede vás jednotlivými oddíly tiskopisu, přenáší údaje
do navazujících kolonek, zajišťuje logickou kontrolu vazeb zpracování s upozorněním na případné chyby a vypočte správnou daňovou povinnost.
Jak přiznání doručit
Vyplněný formulář daňového přiznání můžete finančnímu úřadu
doručit osobně na podatelnu nebo
ho poslat poštou či elektronicky.
„Při využití poštovních služeb se
za termín podání považuje den předání zásilky poskytovateli poštovních služeb,“ říká Jan Mašek, daňový poradce z firmy KODAP.
Elektronické podání je možné
opět přes daňový portál, a to buď

Na jaký účet poslat daně
■

Čísla účtů pro platbu daně z příjmů fyzických osob

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Finanční úřad pro Ústecký kraj
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Finanční úřad pro Pardubický kraj
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Finanční úřad pro Zlínský kraj

s využitím elektronického podpisu, přístupu do datové schránky,
nebo dodatečného potvrzení. „To
znamená, že poplatník odešle přiznání elektronicky přes daňový
portál bez elektronického podpisu či vyplnění přihlašovacích údajů do datové schránky. Po podání
se vygeneruje potvrzení podání,
které je v tomto případě nutné vytisknout a podepsané doručit na finanční úřad do pěti dnů,“ vysvětluje Dubová. Za den podání je
v tomto případě považován den,

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

kdy bylo přiznání elektronicky
odesláno (ne až den potvrzení).
Má-li poplatník (či jeho zástupce) datovou schránku, musí přiznání podat elektronicky ve správném formátu prostřednictvím datové schránky nebo přes portál
a podepsat elektronicky nebo prostřednictvím přístupových údajů
do datové schránky. Elektronické
formy podání daňového přiznání
mají své nesporné výhody.
„Takové podání je naprosto průkazné, kdo, kdy a kam podání pro-

vedl,“ říká Vladimíra Přibylová
z výboru Komory certifikovaných
účetních. „Podání je navíc provedeno prakticky ihned. A nespornou výhodou je i šetření papíru.“
Kdy a jak uhradit daň
Pokud vám v daňovém přiznání
vyjde povinnost daň doplatit, musíte tak učinit ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy nejpozději
1. dubna. „Pozor ale, v případě
bezhotovostní úhrady se daň považuje za uhrazenou až v den připsání na příslušný účet finančního úřadu, nikoliv v den provedení příkazu,“ zdůrazňuje Mašek. Jestliže
vám naopak vyjde přeplatek, je
nutné podat žádost o jeho vrácení.
Tu je možno podat samostatně
i jako součást daňového přiznání.
„V případně, že byste daňové
přiznání nepodali v řádném termínu, lze to napravit ještě v následujících pěti pracovních dnech bez jakékoliv sankce,“ dodává Mašek.
Podobná je i tolerance pro pozdní
zaplacení daně – čtyři pracovní
dny. V případě delšího prodlení budete muset uhradit úrok z prodlení
(REPO sazba ČNB zvýšená
o 14 p. b.). Nutno podotknout, že
tato úleva platí letos naposledy.
Od příštího roku kvůli novele daňového řádu už nejspíš platit nebude.

Daňové novinky
roku 2019
Vyšší minimální mzda
■ K 1. 1. 2019 došlo ke zvýšení
minimální mzdy na 13 350 korun.
Vyšší školkovné
■ Výše minimální mzdy má vliv na
výši slevy za umístění dítěte
(školkovného). Její maximální výše
tak pro rok 2019 činí 13 350 korun.
Vyšší mez pro přiznání
daňového bonusu
■ Na daňový bonus (zvýhodnění
na dítě je vyšší než daň po
uplatnění ostatních slev
a odpočtů) dosáhne poplatník
s ročním příjmem alespoň
80 100 korun.
■ Jedná se o příjmy ze zaměstnání
nebo z podnikání – příjmy
z kapitálového majetku nebo
pronájmu se do limitu nezahrnují.
Vyšší limit srážkové daně
■ Od 1. 5. 2019 se srážkovou daní
zdaňují kromě dohod o provedení
práce do 10 tisíc korun všechny
příjmy ze závislé činnosti do
3000 korun (dříve 2500 korun),
pokud zaměstnanec nemá
u zaměstnavatele podepsané
prohlášení poplatníka.
Nižší sazba pojistného
■ Od 1. 7. 2019 se kvůli zrušení
karenční doby snížila sazba
pojistného na sociální zabezpečení
placeného zaměstnavatelem
z 25 % na 24,8 %.
■ V důsledku toho došlo i ke snížení
základu daně, tzv. superhrubé
mzdy – hrubá mzda se nově
nenavyšuje o 34 %, ale jen 33,8 %.
Výhodnější limit solidární daně
■ Zvýšení hranice pro solidární
zvýšení daně – v roce 2019 činí
limit příjmů pro povinnost odvodu
solidárního zvýšení daně
1 569 552 korun.
Vyšší limit výdajových paušálů
■ Pro rok 2019 lze uplatnit výdaje
paušálem opět maximálně
z příjmů 2 000 000 korun. Oproti
roku 2018 je tak hranice
zdvojnásobena.
■ Pro 80% paušál lze uplatnit
výdaje maximálně 1,6 milionu
korun, pro 60% paušál výdaje
maximálně 1,2 milionu korun, pro
40% paušál výdaje maximálně
800 tisíc korun a pro 30% paušál
maximálně 600 tisíc korun.

Novinky pro
příští rok
Projeví se až v přiznání za letošek,
které budete vyplňovat v roce 2021.
Vyšší minimální mzda
■ Minimální mzda stoupne na
14 600 korun.
Vyšší školkovné
■ Sleva za umístění dítěte se zvýší
na 14 600 korun.
Vyšší práh daňového bonusu
■ V důsledku zvýšení minimální
mzdy se zvedne výše příjmů
potřebná pro vznik nároku na
daňový bonus – v roce 2020 bude
minimální limit 87 600 korun.
Solidární daň od vyšší hranice
■ S růstem průměrné mzdy se
zvýší také limit pro rozhodné
příjmy podléhající solidární dani
na 1 672 080 korun.
Podání daňového přiznání
■ Dosud platila pro podání
daňového přiznání a úhradu daně
tolerance až do pěti pracovních
dnů po splatnosti. Tuto toleranci
novela daňového řádu ruší,
nebude žádná. Novinka by měla
začít platit v průběhu roku 2020.
EET
■ Od 1. května 2020 odstartují
poslední dvě vlny EET.

Daně 2019
V tomto týdnu
každý den
speciální
příloha LN

Po Zaměstnanci
Út Živnostníci
St Důchodci, studenti a rodiče
Čt Zdravotní a sociální pojištění
Pá Daňové přiznání řádek
po řádku

