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C: Tuto část vyplňujete pouze tehdy, když ke
změnám v době trvání živnosti došlo během
roku 2012.
Model: Ivo začal s podnikáním v září, vyplňuje
tedy datum a celkový počet měsíců podnikání
– čtyři.

Tabulka D: Tabulka je určena podnikatelům,
kteří vedou daňovou evidenci, neřešíte ji, když
uplatňujete výdaje paušálně ani když vedete
účetnictví (dříve podvojné).

K vyplnění kolonek na této straně tedy slouží
jako podklad například peněžní deník a jiné účet-
ní dokumenty. Do prvního sloupce opíšete údaje
z konce předchozího roku (naleznete je v minu-
lém daňovém přiznání), do druhého sloupce za-
nesete současný stav podle své evidence. Nepo-
vinné údaje vyplňovat nemusíte, protože nemají
vliv na daňovou povinnost. Finanční úřad vás
kvůli tomu nebude nijak postihovat.

1. Hmotný majetek:Hmotnýmajetek (ten, který
evidujete, protože byl například dražší než
40 000 korun, a tak ho odepisujete) měl na za-
čátku zdaňovacího období hodnotu jako na
konci předchozího období – opíšete z minulé-
ho daňového přiznání. Pak odečtete odpisy
a zapíšete hodnotu na konci roku.

4. Zásoby: Věci, které jste nakoupili, ale zatím
nepoužili k vytvoření zisku. Například kadeřni-
ce pořídí barvy na vlasy ve výhodné akci, truh-
lář nakoupí vyschlé dřevo, ze kterého bude ná-
sledující tři roky vyrábět.

5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů
a půjček: Peníze, které jste někomu půjčili
nebo jež by měl někdo za vaše služby zaplatit
a dosud to neudělal.

7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček:Nao-
pak, pokud máte někomu zaplatit vy a dosud
jste tak neučinili, je to váš závazek.

8. Rezervy: Ty, které tvoříte (pouze v případě,
že neuplatňujete výdaje paušálně) na budoucí
opravu podnikatelskéhomajetku. Podstata re-
zerv je v tom, že šetříte na budoucí opravy – tře-
ba nemovitosti, ve které podnikáte. Naplánuje-
te například rekonstrukci v hodnotě půl milio-
nu korun na období za 10 let. Každý rok pak še-
tříte 50 000 korun, které budete uplatňovat
jako výdaj a jež musíte mít složeny na zvlášt-
nímúčtu. Kdybyste však nakonec opravunedě-
lali, budete muset vše dodanit.

9. Mzdy: Do samostatného řádku se uvádějí
mzdy vyplacené zaměstnancům (takzvané
hrubémzdy – tedy to, comá pracovník v plato-
vém výměru).
Model: Ivo vypisuje hodnotu pořízených strojů.

Tabulka E: Tabulka vyčísluje podklady k vyplně-
ní řádku 105 a 106 (nepeněžité dary nebo nepe-
něžitá vydání). Údaje byste si měli během roku
vést v daňové evidenci či účetnictví. Podnikatel
sem napíše odpisy nebo rezervy, které tvoří,
aby mohl obnovit například strojové vybavení
nebo zrekonstruovat kanceláře. V této kolonce
se uvádí informace o tom, že podnikatel odepi-
suje část hmotnéhomajetku a výši letošního od-
pisu. Je potřeba vědět, do jaké odpisové skupi-
ny majetek patří, a zvolit rovnoměrné nebo

zrychlené odepisování. To, jaká byla pořizovací
hodnota vybavení, jakým způsobem se odepisu-
je a jaká je zůstatková hodnota strojů, přitom
člověk musí evidovat ještě samostatně, třeba
v knize hmotnéhomajetku nebo v počítačovém
souboru. Patří sem i náklady na služební cesty.
Model: Ivo zapisuje do druhé části tabulky od-
pisy strojů. Ty patří do druhé skupiny, a on zvo-
lil zrychlenou formu odepisování. V prvním
roce odečte 11 procent jejich hodnoty, nehraje
roli, že nepodnikal celý rok.

Tabulka F: Vyplňuje ten, kdo je členem sdruže-
ní bez právní subjektivity. Uvádí údaje ostat-
ních členů. Pokud je takových lidí víc než řád-
ků, 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.

Příloha
Kdo uplatňuje ztrátu, vyplňuje ještě přílohu,
která se celým názvem jmenuje Příloha k Při-
znání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňo-
vací období 2012 pro poplatníky uplatňující
odčitatelnou položku. Je to tentokrát bílý pa-
pír, ne růžový. Do tabulky uvedete ztrátu
z předchozího období, jakou její část jste již
v minulosti uplatnili, jakou uplatňujete teď
a kolik ještě zbývá. Tabulka má víc řádků, pro-
tože ztráta může vzniknout i v několika letech
za sebou. Je třeba ji uplatnit do pěti let od chví-
le, kdy vznikla. Kdo tak neučiní, tomu propad-
ne – nebude si ji moci odečíst od podnikatel-
ských příjmů a snížit tím daňový základ.
Model: Ivo s podnikáním teprve začal, žádnou
ztrátu uplatnit nemůže. A ačkoli je kvůli náku-
pu strojů fakticky v minusu, daňově mu ani
pro další období ztráta nevznikla – náklady na
stroje bude postupně odepisovat v dalších le-
tech. Tuto přílohu tedy Ivo nevyplňuje.

Učím na základní škole a účetní
mi odmítla udělat vyúčtování daní
za rok 2012 (prý to neumí). Jde při-
tom o to, že jako zaměstnanec
mám hypotéku. Je to její povin-
nost, nebo ne?
Povinnost zaměstnavatele provést
zaměstnanci roční zúčtování daně
z příjmů je zakotvena v zákoně o da-
ních z příjmů (§ 38ch). Aby povin-
nost vznikla, musí zaměstnanec
o provedení ročního zúčtování pí-
semně požádat nejpozději do
15. února následujícího roku. Kro-
mě toho musí do tohoto data pode-
psat prohlášení pro přiznání případ-
ných slev, daňového zvýhodnění na
dítě a musí doložit všechny podkla-
dy pro provedení ročního zúčtování
– ve vašem případě potvrzení banky
o výši zaplacených úroků.

Minulý rok v říjnu mi skončila ro-
dičovská (7 600 korun měsíčně).
Pak jsem byla vedena v evidenci

uchazečů o zaměstnání, podpora
v nezaměstnanosti byla 3 200 ko-
run. Od 20. prosince jsem zaměst-
nána na poloviční úvazek, měsíč-
ně si vydělám 5 935 korun. Může
si na mě manžel uplatnit slevu?
Slevu na dani ve výši 24 840 korun
může manžel uplatnit, pokud vaše
vlastní příjmy nedosáhly ročního
úhrnu 68 tisíc korun. Do příjmů se
nezahrnují dávky státní sociální
podpory, to znamená ani rodičov-
ský příspěvek. Vzhledem k výši pří-
jmů ze zaměstnání a podpory v ne-
zaměstnanosti jste zákonem stano-
venou hranici příjmů nedosáhla.
Slevu na manžela (manželku) je
možné uplatnit v daňovém přiznání
i v rámci ročního zúčtování – za-
městnavateli je v takovém případě
nutné doložit vaše čestné prohláše-
ní, že jste hranice příjmů nedosáh-
la. Žádost o roční zúčtování je však
zaměstnavateli nutné podávat nej-
později do 15. února. Pokud jste to

neudělali, podejte daňové přiznání
sami.

Jsme sourozenci, oba občané ČR,
zdědili jsme dům, který pronajímá-
me. Oba pracujeme celoročně v ci-
zině, domů jezdíme jen na část do-
volené. Můžeme si oba v daňovém
přiznání odečíst slevu na poplatní-
ka ve výši 24 840 korun?

Uplatnění slevy na poplatníka není
nijak podmíněno. Máte na ni nárok,
i když se dlouhodobě zdržujete
mimo území ČR.

Jsme sdružení vlastníků bytů, vybí-
ráme do společného fondu zálohy
a příspěvky na dodávku služeb pro
společné prostory, které jsou po
skončení roku vyúčtovány a vyrov-
nány s jednotlivými spoluvlastní-
ky. Vybíráme též příspěvky do fon-
du oprav. Peníze máme na běž-
ném účtu, kde úroky za rok nepře-
sahují 300 korun. Úřadu podává-
me prohlášení o tom, že jsme ne-
měli žádné příjmy podléhající zda-
nění. Postupujeme správně?
Společenství vlastníků jednotek pat-
římezi subjekty, které nejsou založe-
ny nebo zřízeny za účelem podniká-
ní. U nich jsou předmětem daně
z příjmů právnických osob vždy pří-
jmy z reklamy a z nájmu (pokud
tyto příjmy nejsou rozdělovány čle-

nům společenství) a předmětem
daně nejsou výnosy z činností vyplý-
vajících z poslání společenství, po-
kud související náklady jsou vyšší.
Z výběru či zúčtování záloh na služ-
by a příspěvků do fondu oprav ne-
vzniká společenství žádný zdanitel-
ný příjem. Úroky na běžném účtu
nejsou u neziskových subjektů před-
mětem daně. Váš postup je správný.

Půjčil jsem kamarádovi větší část-
ku peněz. Roční úrok z půjčky pře-
sáhne 20 tisíc korun. Dává se ten-
to příjem do daňového přiznání?
Pokud ano, kam ho mám zapsat?
Úroky jsou zdanitelným příjmem,
a protože přesahují limit 15 tisíc ko-
run (6 000 limit pro zaměstnance),
musíte je zahrnout do daňového při-
znání. Je to příjem podle § 8 zákona
o daních z příjmů (kapitálové pří-
jmy) a uvádí se na řádek 38.

Ondřej Homolka, daňový poradce,
bpv Braun Partners

„I úroky z půjčky
kamarádovi musíte
zdanit.“
Ondřej Homolka
daňový poradce,
bpv Braun Partners
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F. Údaje o účastnících sdružení 2)
Jste-li účastník sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních členech sdružení

Jména Př IDínemjí Č
Podíl Podíl

na příjmech v % na výdajích v %

.1

.2

.3

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.

azaN čátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období

1. Hmotný majetek

2. Peněžní prostředky v hotovosti*)

3. Peněžní prostředky na bankovních úč )*hcet

ybosáZ.4

5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjč ke

6. Ostatní majetek*)

7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček

8. Rezervy

9. Mzdy

*) označené údaje jsou nepovinné

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2)

č. ř. Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující poplatník uvede v celých Kč
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

1.

2.

3.

4.

č. ř. Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující poplatník uvede v celých Kč
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

1.

2.

3.

4.

G. Údaje o spolupracující osobě 2)

Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveďte údaje o spolupracující osobě

Jména Příjmení DIČ (RČ) Podíl na příjmech a výdajích v %

.1

.2

H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje

Jména Př IDínemjí Č Podíl na příjmech a výdajích v %

.1

I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti 2)

Daňové identi kační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní DIČ %
společnosti, kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentech

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

C. Údaje o podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
Datum zahájení činnosti Datum přerušení činnosti Datum ukončení činnosti Datum obnovení činnosti Počet měsíců činnosti

(2)

F. Údaje o úF. Údaje o úF častnících sdružení 2)2) 2

Jste-li účastník sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních členech sdružení

D. Tabulka pro poplatníkTabulka pro poplatníkT yíkyík , ktey, ktey ří vedou daří vedou dař ňovou evidenci podle § 7b zákona
VyplVyplV ňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých Kč.

azaN čátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období

1. Hmotný majetek

2. Peněžní prostředky v hotovosti*)

3. Peněžní prostředky na bankovních úč )*hcet

ybosáZ.4

5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjč ke

6. Ostatní majetek*)

7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček

8. Rezervy

9. Mzdy

*) označené údaje jsou nepovinné

.3

.2

.1

Podíl
na výdajích v %

Podíl
na příjmech v %ID ČPř ínemjíjíjJména

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

č. ř. Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující poplatník uvede v celých Kč
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

1.

2.

3.

4.

č. ř. Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující poplatník uvede v celých Kč
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a vývývývýdaji

1.

2.

3.

4.

G. Údaje o spolupracující osobě 2)2)2

Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveďte údaje o spolupracující osobě

Jména Příjmení DIČ (RČ) Podíl na příjmech a výdajích v %

.1

.2

H. Údaje o osobě, která rozděozděozd luje příjmy a výdajeříjmy a výdajeř

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje

Jména Př IDínemjíjíj Č Podíl na příjmech a výdajích v %

.1

I. Údaje o veřejné obchodní spoleřejné obchodní spoleř čnosti nebo komanditní společnosti 2)2) 2

Daňové identi kační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní DIČ %
společnosti, kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentechVašeho podílu v procentechV

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

C. Údaje o podnikání a jiné samostatné výděvýděvýd lečné činnosti
Datum zahájení činnosti Datum přerušení činnosti Datum ukončení činnosti Datum obnovení činnosti Počet měsíců činnosti

Počítejte se
slevou
Slevu na poplatníka uplatňujete
v plné výši, i když jste třeba začali
vydělávat až na podzim roku 2012.
Ostatní slevy se krátí podle toho,
kolik měsíců se vás týkaly.

Od vypočtené daně odečtěte:

24 840 Kč
na poplatníka (sám na sebe)

13 404 Kč
na dítě

26 808 Kč
na dítě ZTP/P

4 020 Kč
na studenta

24 840 Kč
na vyživovaného manžela

49 680 Kč
na vyživovaného manžela ZTP/P

2 520 Kč
na inval. důchodce 1. a 2. stupně

5 040 Kč
na inval. důchodce 3. stupně

16 140 Kč
na člověka se ZTP/P

Kalendář

2. dubna
Termín, kdy musíte
finančnímu úřadu nejpozději
doručit vyplněné formuláře
a případný nedoplatek na
daních.

2. května
Datum, do kterého vám
finanční úřad vrátí případný
přeplatek na daních.

Nejpozději tento den také
musíte odevzdat přehled
pro svou zdravotní
pojišťovnu
a pro správu sociálního
zabezpečení.

1. července
Den, do kterého finančnímu
úřadu doručují vyplněné
daňové přiznání ti, kdo
využili služeb daňového
poradce.

1. srpna
Datum, do něhož
odevzdáváte zdravotní
pojišťovně
a správě sociálního
zabezpečení vyplněný
přehled, pokud jste využili
služeb daňového poradce.

1 624
daňových poradců, kteří se
zabývají daní z příjmů fyzických
osob, aktuálně sdružuje
Komora daňových poradců.

Odpovědi
odborníka
na daňové
otázky
čtenářů

Na první straně
přílohy číslo 1

daňového
přiznání se
vyplňovaly
především

podnikatelské
příjmy, na té

druhé to budou
hlavně výdaje.

Příloha č. 1 Str. 2

Účetní, či daňový
poradce?
Jestli se bojíte, že uděláte chybu,
můžete využít služeb daňového
poradce nebo účetního. Obojí má
přednosti i nevýhody:

Daňový poradce
+Může odsunout podání daňového
přiznání a zaplacení daně na
pozdější termín, letos je to
1. červenec.

+ Za svou práci ručí a na způsobené
škody je povinně pojištěn.

– Jednodušší přiznání s daňovou
evidencí vyjde u daňaře řádově
na tisíce korun.

Seznam poradců najdete na
www.kdpcr.cz.

Účetní
+ Nižší cena: jednoduché přiznání
do 1 000 korun (účetní nabízejí
služby i na slevových serverech,
lze ušetřit ještě více).

– Nemůžete si odložit podání
přiznání a placení daní.

Jak se loni byznysu dařilo?
Vyčíslete to v tabulkách


