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ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2022/2023 

• platné formuláře k dani ze závislé činnosti 

• poskytnutí motorového vozidla pro služební i soukromé účely, nízkoemisní motorová 

vozidla 0,5% vstupní ceny 

• zvýšení maximálního limitu pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový 

paušál), příjem od daně osvobozený 

• válka na Ukrajině a souvislosti se zdaňováním příjmů ze závislé činnosti 

• příjmy ze závislé činnosti zdaňované zálohou na daň a daní vybíranou srážkou podle 

zvláštní sazby daně 

• slevy na dani 

• daňové zvýhodnění na děti 

• připravované/schválené legislativní změny k příjmům ze závislé činnosti 

• aktuální informace k přednášené problematice 

• dotazy posluchačů 

 

Ing. Hanuš KYTLER - ve FINANČNÍ SPRÁVĚ pracuje od roku 1991, jeho 

specializací je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

od zavedení nové daňové soustavy v oblasti kontrolní a následně 

metodické. Od roku 1993 problematiku této daně pravidelně přednáší 

na seminářích pro odbornou veřejnost. V současnosti je metodikem 

daně ze závislé činnosti na Generálním finančním ředitelství v Praze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost Alfa Software, s.r.o. zajistila tisk této brožury z podkladů dodaných jednotlivými 

lektory a nenese odpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti v podkladech obsažené.  
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Změny v tiskopisech k závislé činnosti 
2022/2023

Tiskopis (MFin 25 5459/1 vzor 27)

„Pokyny k vyplnění Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnost za zdaňovací
období roku 2022“ se použijí pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé
činnosti za zdaňovací období 2022.

Tiskopis (MFin 25 5490/1 vzor č. 22)

Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2022“ je povinnou přílohou
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022.

Vyhláška č. 249/2022 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech
celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
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Změny v tiskopisech k závislé činnosti 
2022/2023

Tiskopis (MFin 25 5457/B vzor č. 3)

Tiskopis byl rozšířen o novou slevu na dani podle ustanovení § 35 odst. 4 zákona
o daních z příjmů „Sleva za zastavenou exekuci“. Současně bylo provedeno nové
členění tiskopisu, které je v souladu s tiskopisem MFin 25 5460/1 Výpočet daně
a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022.

„Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období
2022“ je určena pro poplatníky, kteří žádají plátce daně o provedení ročního
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022 a nárokují slevu
za zastavenou exekuci. Starší vzory tiskopisu lze použít za předpokladu, že poplatníci
nebudou uplatňovat slevu za zastavenou exekuci a v případě použití vzoru č. 1
nebudou uplatňovat ani úroky z úvěru na financování bytových potřeb.
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Změny v tiskopisech k závislé činnosti 
2022/2023

Tiskopis (MFin 25 5460/1 vzor č. 27)

„Výpočet daně a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2022“ zahrnuje novou

slevu na dani podle § 35 odst. 4 zákona o daních z příjmů „Slevu za zastavenou

exekuci“.

Tiskopis (MFin 25 5460 vzor č. 31)

„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň

a daňovém zvýhodnění za období 2023“
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Změny v tiskopisech k závislé činnosti 
2022/2023

Tiskopis (MFin 25 5460/A vzor č. 10)

„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané
srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů za kalendářní měsíce 2023“

Finanční správa upozornila, že v listinné podobě budou plátcům daně k dispozici na
finančních úřadech a jejich územních pracovištích pouze tyto tiskopisy:

(MFin 255457 vzor. č. 26) „Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti“
(Mfin 25 5457/B vzor č. 3) „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového
zvýhodnění“.
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Předmět daně § 3 ZDP
ocenění nepeněžního příjmu § 6 od. 3 ZDP

Nepeněžní příjem se pro účely daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti oceňuje podle právního předpisu upravujícího oceňování
majetku cenou obvyklou. Výjimka § 6 odst. 6 - 1% vstupní ceny
motorového vozidla při poskytnutí zaměstnavatelem pro služební i
soukromé účely.

Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji
stejného, popřípadě obdobného majetku, nebo při poskytování stejné
nebo obdobné služby v obdobném obchodním styku v tuzemsku ke dni
ocenění.

 

11 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon o daních            
z příjmů, zákon o dani silniční a zákon o ochraně ovzduší

V § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů je nově definován příjem
zaměstnance ve výši 0,5 % vstupní ceny motorového vozidla při
bezplatném poskytnutí motorového vozidla pro služební i soukromé
účely, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona
upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání
veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
(nízkoemisní vozidla sněmovní tisk 160).

(senátní tisk 315)
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Zákon č. 142/2022 Sb.,

Poskytnutí:

- „běžného“ motorového vozidla - 1 % vstupní ceny

- nízkoemisního motorového vozidla - 0,5 % vstupní ceny

- postupně v průběhu kalendářního měsíce „běžného“ motorového
vozidla a nízkoemisního motorového vozidla a je-li nízkoemisní s nejvyšší
vstupní cenou – 0,5% vstupní ceny nízkoemisního

- současně více nízkoemisních motorových vozidel – 0,5 % z úhrnu vstupních
cen

- současně více „běžných“ motorových vozidel a více nízkoemisních
motorových vozidel - součet 1% z úhrnu vstupních cen „běžných“ vozidel a
0,5% z úhrnu vstupních cen nízkoemisních vozidel
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Zákon č. 142/2022 Sb.,

Zákon nabývá účinnosti 1. července 2022

Přechodné ustanovení:

Ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období
roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2022
skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije
§ 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

0,5 % u nízkoemisních motorových vozidel poprvé za červenec 2022
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Nízkoemisní vozidlo sněmovní tisk 160, 
senátní tisk 315 

Euro 5 a Euro 6

do 31. prosince 2025 silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které
nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů
pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování typu
motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel

od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030 silniční vozidlo kategorie M1,
M2 nebo N1, jehož provoz nemá žádné emise CO2
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Zákon č. 142/2022 Sb.,

Výklad MF k přechodnému ustanovení – důvodová zpráva:

Byla zvolena stejná konstrukce jako např. v případě zvyšování daňového zvýhodnění
na dítě v průběhu roku, kdy první věta přechodného ustanovení říká, že se nová
úprava použije za celé zdaňovací období, a druhá věta řeší pouze mzdy v průběhu
roku, aby nemuselo v průběhu roku docházet k přepočtu záloh. Vše se srovná
v rámci ročního zúčtování nebo DAP.

V první větě přechodného ustanovení se navrhuje, aby se ustanovení § 6 odst. 6
zákona o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
(tedy snížení procentuální částky vstupní ceny z 1 % na 0,5 % u nízkoemisního
motorového vozidla, která se považuje pro účely zákona o daních z příjmů za příjem
zaměstnance v souvislosti s bezplatným poskytnutím nízkoemisního motorového
vozidla zaměstnavatele ke služebním i soukromým účelům zaměstnance), použilo již
na celé zdaňovací období roku 2022, přestože tento zákon nabývá účinnosti až
v průběhu roku 2022.
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Zákon č. 142/2022 Sb.,
Druhá věta upravuje režim zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň. Ty se provádějí každý měsíc a záloha
se vypočte ze základu daně pro výpočet zálohy, kterým je v daném měsíci úhrn příjmů ze závislé činnosti
zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci za kalendářní měsíc, tedy včetně příjmu podle § 6 odst. 6
zákona o daních z příjmů plynoucího zaměstnanci v důsledku bezplatného poskytnutí služebního
motorového vozidla ke služebním i soukromým účelům zaměstnance. Proto se stanoví, že při zúčtování
mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob za kalendářní měsíce, které skončily před nabytím
účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle dosavadní právní úpravy, avšak od kalendářního měsíce, ve
kterém tento zákon nabývá účinnosti, se již při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy postupuje podle nové
právní úpravy. To znamená, že za tyto kalendářní měsíce (po nabytí účinnosti tohoto zákona) již bude při
zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob zohledněna nová právní úprava pro
určení příjmu z důvodu bezplatného užívání nízkoemisních motorových vozidel zaměstnavatele
zaměstnancem ke služebním i soukromým účelům zaměstnance (resp. příjem bude v těchto případech
nižší, než by byl podle dosavadní právní úpravy). V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění
potom bude zohledněn nižší základ daně z příjmů ze závislé činnosti též ve vztahu ke kalendářním
měsícům skončeným před nabytím účinnosti nové právní úpravy; zaměstnanci tak vznikne přeplatek na
dani vzhledem k tomu, že při výpočtu zálohy za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona byly zohledňovány dosavadní vyšší částky příjmů ze závislé činnosti v souvislosti
s bezplatným užíváním nízkoemisního motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnancem ke služebním i
soukromým účelům zaměstnance. V případě zaměstnanců, kteří nemají možnost využít ročního zúčtování
záloh a daňového zvýhodnění, se nižší částka příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíce skončené
přede dnem nabytí účinnosti projeví na základě podaného daňového přiznání za rok 2022.
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Kategorie vozidel

M – zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu
osob a jejich zavazadel:

M1 – motorová vozidla s nejvýše osmi místy k sezení, kromě místa k sezení řidiče
a bez prostoru pro stojící cestující, bez ohledu na to, zda je počet míst k sezení
omezen na místo k sezení řidiče

M2 – motorová vozidla s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče
a s maximální hmotností nepřesahující 5 tun, bez ohledu na to, zda tato motorová
vozidla mají prostor pro stojící cestující

N – zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu
zboží

N1 – motorová vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/858 
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Cestovní náhrady 2022

• Vyhláška č. 462/2021 Sb., o stanovení výše sazeb zahraničního
stravného pro rok 2022

• Vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

▪ Jednostopá vozidla a tříkolky 1,30 Kč/km

▪ Osobní silniční motorová vozidla 4,70 Kč/km 
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Vyhláška č. 511/2021 Sb. 

▪ Stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

99 Kč trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin

151 Kč                                    12 – 18 hodin

237 Kč                             déle než 18 hodin

▪ Stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

99 – 118 Kč trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin

151 – 182 Kč                                     12 – 18 hodin

237 – 283 Kč                              déle než 18 hodin
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Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2022

Peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál), je pro rok 2022

ve výši 82,60 Kč podle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů,

příjmem od daně osvobozeným.

Stravné při pracovní cestě 5-12 hodin = 99 Kč až 118 Kč.

70% z částky 118 Kč = 82,60 Kč.
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Vyhláška č. 511/2020 Sb. 

▪ Průměrná cena pohonných hmot

37,10 Kč benzin 95 oktanů

40,50 Kč benzin 98 oktanů

36,10 Kč motorová nafta

4,10 Kč kilowatthodina elektřiny,

6,00 Kč kilowatthodina elektřiny - vyhláška č. 47/2022 Sb. 

(účinnost 12. března 2022)
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Vyhláška č. 116/2022 Sb.

mění vyhlášku č. 511/2021 sb., o změně sazby základní náhrady za
používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních
náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

Podle § 189 odst. 2 zákoníku práce, pokud se změní některá z cen
o 20 % Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví vyhlášku.

Účinnost 14. května 2022

44,50 Kč benzin 95 oktanů

47,10 Kč motorová nafta
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Vyhláška č. 237/2022 Sb. 
Účinnost 20. srpna 2022

▪ Stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

120 Kč trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin

181 Kč                                    12 – 18 hodin

284 Kč                             déle než 18 hodin

▪ Stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

120 – 142 Kč trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hodin

181 – 219 Kč                                     12 – 18 hodin

284 – 340 Kč                              déle než 18 hodin

▪ benzín 98 oktanů 51,40 Kč
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Peněžitý příspěvek na stravování v roce 
2022

Od 20. 8. 2022 stravné při pracovní cestě 5-12 hodin = 120 až 142 Kč

70% z částky 142 Kč = 99,40 Kč

 

32 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2022/2023                                                                   Ing. Hanuš Kytler 
 
 

Alfa Software, s.r.o. 

Zdanění příjmů ze závislé činnosti

• Základ daně § 5

• Základ daně (dílčí základ daně) § 6 

• Sazba daně § 16

• Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti § 38h

• Zvláštní sazba daně § 36 

 

33 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Základ daně § 5 ZDP

odstavec 4

Příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené
poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období,
za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené
v tomto zdaňovacím období.
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Základ daně § 5 ZDP

odstavec 4

Příjmy vyplacené nebo obdržené po 31. dni po skončení zdaňovacího
období jsou příjmem zdaňovacího období, ve kterém byly vyplaceny
nebo obdrženy a zálohy sražené z těchto příjmů plátcem daně se
započítají u poplatníka na daňovou povinnost až v tom zdaňovacím
období, ve kterém budou vyplaceny nebo obdrženy.

% OČP = OČP/ČP x 100 (pokyn GFŘ D-22)
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Základ daně § 5 ZDP

odstavec 6

O příjem ze závislé činnosti zahrnutý v předchozích zdaňovacích
obdobích do dílčího základu daně (základu pro výpočet zálohy na daň),
k jehož vrácení existuje právní důvod, lze snížit u poplatníka příjem
ze závislé činnosti v kalendářním měsíci, popř. v následujících
kalendářních měsících ve zdaňovacím období, ve kterém k jeho vrácení
došlo. Příjem za daný kalendářní měsíc však může být snížen pouze do
výše, ve které byl poplatníkovi zúčtován.
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Základ daně § 6 odst. 12 ZDP 

Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy ze závislé činnosti.
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Průměrná mzda pro rok 2021

Nařízení vlády č. 381/2020 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok
2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za
rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a
základní výměru důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019 - 34 766 Kč

Výše přepočítacího koeficientu – 1,0194

Průměrná mzda pro rok 2021 – 35 441 Kč

4násobek průměrné mzdy pro rok 2021 – 141 764 Kč

48násobek průměrné mzdy pro rok 2021 – 1 701 168 Kč
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Průměrná mzda pro rok 2022

Nařízení vlády č. 356/2021 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok
2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu
za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020 - 36 119 Kč

Výše přepočítacího koeficientu – 1,0773

Průměrná mzda pro rok 2022 – 38 911 Kč

4násobek průměrné mzdy pro rok 2022 – 155 644 Kč

48násobek průměrné mzdy pro rok 2022 – 1 867 728 Kč
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Průměrná mzda pro rok 2023

Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok
2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu
za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a
základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 - 38 294 Kč

Výše přepočítacího koeficientu – 1,0530

Průměrná mzda pro rok 2023 – 40 324 Kč

4násobek průměrné mzdy pro rok 2023 – 161 296 Kč

48násobek průměrné mzdy pro rok 2022 – 1 935 552 Kč
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§ 16 – Sazba a výpočet daně pro základ daně

15 % pro část základu daně do 48násobku prům. mzdy a

23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy 
Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a odečitatelné položky = 2 000 000 Kč

Rok 2021:

1 701 168 Kč x 15 % + 298 832 Kč x 23 % = 255 175,20 Kč + 68 731,36 Kč = 323 906,56 Kč

Vypočtená daň po zaokrouhlení na celé koruny nahoru činí 323 907 Kč

Rok 2022:

1 867 728 Kč x 15 % + 132 272 Kč x 23 % = 280 159,20 + 30 422,56 Kč = 310 581, 76 = 310 582 Kč

Rok 2023:

1 935 552 Kč x 15 % + 64 448 Kč x 23 % = 290 332,80 + 14 823,04 Kč = 305 155,84 = 305 156 Kč
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§ 38h odst. 2 – Vybírání a placení záloh na daň          
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

15 % pro část základu pro výpočet zálohy do 4násobku průměrné mzdy a

23 % pro část základu pro výpočet zálohy přesahující 4násobek průměrné mzdy.

Základ pro výpočet zálohy na daň = 200 000 Kč

Rok 2021:

141 764 Kč x 15 % + 58 236 Kč x 23 % = 21 264,60 Kč + 13 394, 28 Kč = 34 658, 88 Kč

Vypočtená záloha na daň zaokrouhlená na celé koruny nahoru činí 34 659 Kč

Rok 2022:

155 644 Kč x 15 % + 44 356 Kč x 23 % = 23 346,60 Kč + 10 201,88 Kč = 33 548,48 Kč = 33 549 Kč

Rok 2023:

161 296 Kč x 15 % + 38 704 Kč x 23 % = 24 194,40 Kč + 8 901,92 Kč = 33 096,32 Kč = 33 097 Kč
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Rozhodná částka pro účast zaměstnanců    
na nemocenském pojištění

Rok 2021 - měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast                                
na nemocenském pojištění i na důchodové pojištění = 3 500 Kč.

Rok 2022

1/10 průměrné mzdy zaokrouhlená na 500 Kč dolů

1/10 x 38 911 = 3 891 zaokrouhleno = 3 500 Kč

Rok 2023

1/10 x 40 324 = 4 032 zaokrouhleno = 4 000 Kč

Dohody o pracovní činnosti s účastí na nemocenském pojištění v roce 2021 i 
v roce 2022 od částky 3 500 Kč.

V roce 2023 od částky 4 000 Kč – souvztažnost na § 6 odst. 4 ZDP. 
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Rozhodná částka pro účast zaměstnanců    
na nemocenském pojištění

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 320/2022 Sb.,

kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců   

na nemocenském pojištění od 1. ledna 2023.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 6 odst. 2 zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona
č. 470/2011 Sb., a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
vyhlašuje, že od 1. ledna 2023 částka rozhodná pro účast zaměstnanců
na nemocenském pojištění činí 4 000 Kč.
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Základ daně § 6 odst. 4 ZDP

Příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným
základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby
daně, pokud zaměstnanec u tohoto plátce daně neučinil prohlášení
k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 anebo nevyužije-li postup podle
§ 36 odst. 6 nebo 7 a jedná-li se o příjmy podle odstavce 1 (§ 6 odst. 1)
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Základ daně § 6 odst. 4 ZDP

písmeno a)

příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná
výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000
Kč,

nebo písmeno b)

příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní
měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském
pojištění.

rok 2020 - 3 000 Kč, rok 2021 a 2022 – 3 500 Kč, rok 2023 – 4 000 Kč 
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Srážková daň od 1. 1. 2023

§ 6 odst. 4 ZDP 

písmeno a)

limit 10 000 Kč u dohod o provedení práce se posuzuje vždy 
samostatně 

písmeno b)

limit 4 000 Kč se posuzuje v úhrnu příjmů podle § 6 odst. 1 s výjimkou 
dohod o provedení práce

Sazba daně podle § 36 odst. 2 písm. m) - 15%
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Zdanění odměny člena orgánu právnické 
osoby

• rezident - § 38h

• nerezident - § 22 odst. 1 písm. g) bod 6

Za příjmy ze zdrojů na území České republiky se považují odměny 

členů orgánů právnických osob bez ohledu na to, z jakého právního

vztahu plynou.

- § 36 odst. 1 písm. a) bod 1.  

15% zvláštní sazba daně – rezidenti EU, EHP, států se smlouvou

o zamezení dvojího zdanění

- § 36 odst. 1 písm. c) bod 1. a 2.

35% zvláštní sazba daně - ostatní nerezidenti  
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Slevy na dani § 35ba ZDP

§ 35ba odst. 1 písmeno a)

Základní sleva na poplatníka 30 840 Kč (2 570) – učiněné prohlášení 

▪ má nárok každý poplatník

▪ nedělitelná sleva

▪ nekrátí se, po skončení roku vždy 30 840 Kč 
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Základní sleva na invaliditu

§ 35ba odst. 1 písmeno c)  - 2 520 Kč (210 Kč měsíčně)  

▪ je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo 
druhého stupně

▪ zanikl-li poplatníkovi nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního
nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto
invalidního důchodu a starobního důchodu

▪ rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu I. nebo II. stupeň, 
potvrzení o výplatě, v případě souběhu důchodů potvrzení správce 
daně
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Potvrzení o splnění podmínek - 5458 vzor 10

§ 38l odst. 2 písmeno c)

Potvrzení správce daně podle místa bydliště poplatníka, o tom:

▪ že mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo

druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního

důchodu a starobního důchodu.

Doklady pro vydání předmětného potvrzení:

Občanský průkaz, Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu, 
Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu. 
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52

POTVRZENÍ
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Rozšířená sleva na invaliditu

§ 35ba odst. 1 písmeno d)  – 5 040 Kč (420 Kč měsíčně)

▪ je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně

▪ zanikl-li poplatníkovi nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu
třetího stupně a starobního důchodu

▪ poplatník je podle zvláštních právních předpisů invalidní ve třetím stupni,
avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla
zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni

▪ rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně, potvrzení o výplatě,
v případě souběhu potvrzení správce daně
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Potvrzení o splnění podmínek - 5458 vzor 10
§ 38l odst. 2 písmeno c)

Potvrzení správce daně podle místa bydliště poplatníka o tom:                 

▪ že mu zanikl nárok na invalidní důchod třetího stupně z důvodu
souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního
důchodu

▪ že je poplatník invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní
důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů
než proto, že není invalidní ve třetím stupni

Doklady pro vydání předmětného potvrzení:

Občanský průkaz, Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu,
Rozhodnutí o přiznání starobního důchodu.

Občanský průkaz, Posudek o invaliditě, Rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně.
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ZAHRANIČNÍ invalidní důchod

Základní slevu nebo rozšířenou na invaliditu lze uplatnit od okamžiku, 
kdy bude poplatníkovi invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého 
nebo třetího stupně přiznán podle § 86 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., 
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.   
V případě „zahraničního“ invalidního důchodu se nejedná o přiznání 
důchodu za podmínek stanovených českým právním předpisem.

NELZE PŘIZNAT SLEVY
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Sleva na držitele průkazu ZTP/P

§ 35ba odst. 1 písmeno e)

Sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč je-li poplatníkovi
přiznán nárok na průkaz

▪ měsíčně 1 345 Kč

▪ § 38l odst. 2 písm. d) – průkazem ZTP/P

▪ nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu

 

56 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2022/2023                                                                   Ing. Hanuš Kytler 
 
 

Alfa Software, s.r.o. 

ZAHRANIČNÍ ZTP/P 

Nárok na slevu na držitele průkazu ZTP/P je vázán na vznik nároku       
na tento průkaz podle podmínek z.č. 329/2011 Sb., o poskytování 
dávek osobám se zdravotním postižením.

V případě „zahraničního“ průkazu se nejedná o přiznání nároku              
za podmínek stanovených českým právním předpisem. 

NELZE PŘIZNAT SLEVU
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Sleva na studenta

§ 35ba odst. 1 písmeno f) 

Sleva na studenta ve výši 4 020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se
soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným
výcvikem, do 26 let věku, doktorský studijní program prezenční formou
až do dovršení 28let věku.

▪ měsíčně 335 Kč.

▪ § 38l odst. 2 písm. e) - potvrzení o studiu
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Slevy na dani podle § 35ba 

§ 35ba odstavec 2

Nerezidenti ČR v průběhu roku pouze sleva na poplatníka a sleva
na studenta.

Po skončení roku nerezidenti ČR, kteří jsou rezidenty EU, EHP i ostatní
slevy, ale za předpokladu nejméně 90 % celosvětových příjmů ze zdrojů
na území ČR – daňové přiznání.
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Poplatníci DPFO § 2 odst. 2 ZDP

Daňový rezident na území České republiky

▪ Má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje

▪ Má daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí         
ze zdrojů na území ČR, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

▪ Celosvětová daňová povinnost v ČR
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Poplatníci DPFO § 2 odst. 3 ZDP 

Daňový nerezident na území České republiky

▪ Není uveden v odstavci 2 nebo to o něm stanoví mezinárodní smlouva

▪ Poplatník, který se na území ČR zdržuje pouze za účelem studia nebo 
léčení

▪ Má daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy ze zdrojů       
na území ČR

▪ Omezená daňová povinnost
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Poplatníci DPFO § 2 odst. 4 ZDP

• Poplatníky obvykle se zdržujícími na území ČR jsou ti, kteří zde
pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to
souvisle nebo v několika obdobích; do doby 183 dnů se započítává
každý započatý den pobytu.

• Bydlištěm na území ČR se pro účely zákona rozumí místo, kde má
poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl
trvale se v tomto bytě zdržovat. (Pokyn GFŘ D-22)
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Rezident podle mezinárodní smlouvy                 
s Ukrajinou 103/1999 Sb.

Čl. 4 - Rezident

1. Výraz „rezident smluvního státu“ označuje pro účely této smlouvy
každou osobu, která je podle právních předpisů tohoto státu
podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého bydliště, stálého
pobytu, místa skutečného vedení, místa registrace nebo jakéhokoli
jiného podobného kritéria, a rovněž zahrnuje tento stát a jakýkoli nižší
správní útvar nebo místní úřad tohoto státu. Tento výraz však
nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v tomto státě
pouze z důvodu příjmu ze zdrojů v tomto státě nebo majetku tam
umístěného.
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Rezident podle mezinárodní smlouvy                 
s Ukrajinou 103/1999 Sb.

2. Jestliže fyzická osoba je podle ustanovení odstavce 1 tohoto článku
rezidentem obou smluvních států, bude její postavení určeno
následujícím způsobem:

a) předpokládá se, ze tato osoba je rezidentem toho smluvního státu,
ve kterém má stálý byt; jestliže má stálý byt v obou smluvních státech,
předpokládá se, že je rezidentem toho smluvního státu, ke kterému má
užší osobní a hospodářské vztahy (středisko životních zájmů);

b) jestliže nemůže být určeno, ve kterém smluvním státě má tato osoba
středisko svých životních zájmů, nebo jestliže nemá stálý byt v žádném
smluvním státě, předpokládá se, že je rezidentem toho smluvního
státu, ve kterém se obvykle zdržuje;
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Rezident podle mezinárodní smlouvy                 
s Ukrajinou 103/1999 Sb.

c) jestliže se tato osoba obvykle zdržuje v obou smluvních státech nebo
v žádném z nich, předpokládá se, že je rezidentem toho smluvního
státu, jehož je státním příslušníkem;

d) jestliže je tato osoba státním příslušníkem obou smluvních států
nebo žádného z nich, upraví příslušné úřady smluvních států tuto
otázku vzájemnou dohodou.

 

65 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Daňové zvýhodnění na děti § 35c, § 35d

měsíčně               rok

Jedno dítě               1 267              15 204

ZTP/P                       2 534              30 408

Druhé dítě              1 860              22 320

ZTP/P                       3 720              44 640

Třetí a další             2 320              27 840

ZTP/P                       4 640              55 680
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Daňové zvýhodnění na děti § 35c

Poplatník uvedený v § 2 odst. 3 (nerezident ČR) může daňové
zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je daňovým rezidentem členského
státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor
a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky
(§ 22) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které
nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou od daně osvobozeny
podle § 4, 6 nebo § 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou
podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje
poplatník potvrzením zahraničního správce daně.
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Daňové zvýhodnění na děti § 35c

odstavec 1

Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící         
s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU 
nebo státu tvořícího EHP.

§ 21e odstavec 4

Společně hospodařící domácností se pro účely daní z příjmů rozumí 
společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují 
náklady na své potřeby.
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Daňové zvýhodnění na děti § 35c

odstavec 1

Je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí
poplatníka, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady.

odstavec 4

Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl
příjem podle § 6 nebo 7 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy 97 200
Kč. (max. částka daňového bonusu 60 300 Kč ročně od roku 2021 zrušeno)

§ 35d odstavec 4

Měsíční daňový bonus – polovina min. mzdy 8 100 Kč (max. částka 5 025 Kč
zrušena od roku 2022)

Minimální mzda v roce 2022 – 16 200 Kč
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Daňové zvýhodnění na děti § 35c

odstavec 10

Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém
se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte
na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo
převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
příslušného orgánu.
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Daňové zvýhodnění na děti § 35c

odstavec 6

Za vyživované dítě poplatníka se považuje

• dítě vlastní

• osvojenec

• dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů

• dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo 
zletilosti v pěstounské péči

• dítě druhého z manželů

• vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud rodiče nemají dostatečné 
příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit

§ 38l poplatník prokazuje plátci daně úředním dokladem prokazujícím totožnost

dítěte
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Daňové zvýhodnění na děti § 35c

• nezletilé dítě

• zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán 
invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a 

1. soustavně se připravuje na budoucí povolání

2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo 
vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz

3. z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu je 
neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost
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Daňové zvýhodnění na děti

Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P zvyšuje 
se částka na dvojnásobek.

§ 38l odst. 3 písm. b)

Předložením průkazu ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem 
nebo rozhodnutím o přiznání tohoto průkazu.  
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Zákon č. 128/2022 Sb.,                                                                                         
o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na 
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace – účinnost od 

28.05.2022

§ 1 odst. 1 
za zdaňovací období roku 2022 lze podle § 15 odst. 1 zákona o daních
z příjmů od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu
nejvýše 30 % ze základu daně
nově definované účely bezúplatného plnění:
Podpora obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění
splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu
bezúplatného plnění.
Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým
osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce
bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých
lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.
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§ 15 odst. 9 zákona o daních z příjmů
U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se základ daně podle odstavců 1 až 8 sníží za
zdaňovací období, pouze pokud se jedná o poplatníka, který je daňovým rezidentem
členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a pokud
úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky podle § 22 činí nejméně 90 % všech
jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6, nebo jsou
od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou
podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů zahraničí prokazuje poplatník potvrzením
zahraničního správce daně.

Ustanovení § 15 odst. 9 se použije i v případě, jde-li o snížení základu daně
o hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého v roce 2022 poplatníkem daně
z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem Ukrajiny.
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Sněmovní tisk 254

Změna zákona č. 128/2022 Sb., o opatřeních v oblasti daní v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace, se mění takto:
V § 1 se doplňuje odstavec 6, který zní:

Poplatník daně z příjmů fyzických osob s příjmy ze závislé činnosti nemá
za zdaňovací období roku 2022 povinnost podat daňové přiznání, pokud by mu tato
povinnost vznikla jen z důvodu snížení základu daně o hodnotu bezúplatného
plnění poskytnutého v roce 2022 Ukrajině prostřednictvím zastupitelského úřadu
Ukrajiny na území České republiky.

§ 38g odst. 2 – daňové přiznání je povinen podat poplatník s příjmy ze závislé
činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění
poskytnutého do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 se neuplatní.
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Velvyslanectví Ukrajiny v ČR

Dar poskytnutý na zveřejněný účet č. 304452700/0300 Velvyslanectví
Ukrajiny v České republice lze prokázat výpisem z účtu, případně
ústřižkem složenky.

Na webových stránkách: https://czechia.mfa.gov.ua/cs/news/sbirka-na-
podporu-ukrajinske-armady, resp. https://supportukraine.cz, lze nalézt 
informace o příjemci daru a účelu daru.

Další účty veřejných sbírek organizovaných v souvislosti s konfliktem
na Ukrajině jsou zveřejněny na stránkách finanční správy.
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Zákon č. 128/2022 Sb.

Od daně z příjmů se osvobozuje:

Příjem zaměstnance podle zákona o daních z příjmů ve formě
poskytnutého ubytování ve zdaňovacím období roku 2022, je-li
poskytnuto zaměstnavatelem podle zákona o daních z příjmů tomuto
zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území
Ukrajiny z důvodu, že tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace.

Neuplatní se § 6 odst. 9 písm. i) a limit 3 500 Kč, hodnota
přechodného ubytování.
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Zákon č. 128/2022 Sb.,

Od daně z příjmů se osvobozuje:

Bezúplatný příjem poskytnutý v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí 
Ukrajiny.

Web FS Informace související s válkou na Ukrajině

Legislativa | Informace související s válkou na Ukrajině | Daně | Finanční správa 
(financnisprava.cz)
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Sněmovní tisk 254

Změna zákona č. 128/2022 Sb.

§ 3a včetně nadpisu zní:

Opatření v oblasti slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob

Do vlastního příjmu manžela podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů
se od zdaňovacího období roku 2022 nezahrnuje příspěvek pro solidární domácnost
podle zákona upravujícího opatření v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního
zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace.
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Sněmovní tisk 254

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pro rok 2023

Příjmy ze závislé činnosti od daně osvobozené § 6 odst. 9

písm. w) zvláštní odměna za výkon funkce člena okrskové volební 
komise a člena zvláštní okrskové volební komise.
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Sněmovní tisk 254

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pro rok 2023

V § 38g odst. 1 se částka 15 000 Kč nahrazuje částkou 25 000 Kč,

v pozměňovacím návrhu částkou 50 000 Kč.

Povinnost poplatníka podat daňové přiznání.

Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou 
předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč.
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Sněmovní tisk 254

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pro rok 2023

V § 38g odst. 2 se částka 6 000 Kč nahrazuje částkou 10 000 Kč,

v pozměňovacím návrhu částkou 20 000 Kč.

Limit jiných příjmů podle § 7 až § 10 pro účely ročního zúčtování záloh a 
daňového zvýhodnění.
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Sněmovní tisk 254

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pro rok 2023

V § 35ba odst. 1 písm. b) se částka 24 840 Kč 

nahrazuje částkou 30 000 Kč.

Zvýšení slevy na manželku
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Sněmovní tisk 254

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pro rok 2023

V § 10 odst. 3 písm. a) se částka 30 000 Kč nahrazuje částkou 50 000 Kč.

Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4 osvobozeny příjmy
z příležitostných činností nebo z příležitostných činností nebo
z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské
výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány
podnikatelem ……
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