Daň z příjmů FO

ROK 2019

Slevy na dani
základní sleva na poplatníka

24.840 Kč / rok

§ 35ba ZDP

sleva na manžela

24.840 Kč / rok

§ 35ba ZDP

sleva na manžela ZRP/P

49.680 Kč / rok

§ 35ba ZDP

základní sleva na invaliditu

2.520 Kč / rok

§ 35ba ZDP

rozšířená sleva na invaliditu

5.040 Kč / rok

§ 35ba ZDP

sleva na držitele průkazu ZTP/P

16.140 Kč / rok

§ 35ba ZDP

sleva na studenta

4.020 Kč / rok

§ 35ba ZDP

sleva za umístění dítěte

skutečné výdaje do min.
mzdy pro dítě
§ 35bb ZDP

sleva na evidenci tržeb

max 5.000 Kč

daňové zvýhodnění na 1. dítě

15.204 Kč/rok

daňové zvýhodnění na 2. dítě

19.404 Kč/rok

daňové zvýhodnění na 3. dítě

24.204 Kč/rok

§ 35bc ZDP

§ 35c ZDP
max. bonus 60.300 Kč/rok

Paušální výdaje
příjmy podnikatele ze zem. výroby, lesního a
vodního hosp.

80 %

§ 7 odst. 7 pís. a)

příjmy podnikatele z řemeslných živností

80 %

§ 7 odst. 7 pís. a)

příjmy podnikatele z ostatních živností mimo
živností řemeslných

60 %

§ 7 odst. 7 pís. b)

příjmy z využití práv a poskytnutí práv vč. práv
autorských
40 %

§ 7 odst. 7 pís. c)

příjmy podnikatele z jiného podnikání, k němuž
je potřeba oprávnění
40 %

§ 7 odst. 7 pís. c)

příjmy z výkonu nezávislého povolání

40 %

§ 7 odst. 7 pís. c)

příjmy z nájmu majetku zařazeného v obch.
Majetku

30 %

§ 7 odst. 7 pís. d)

příjmy z nájmu podle § 9 ZDP

30 %

§ 9 odst. 4

ostatní příjmy dle § 10 ZDP, jde-li o příjmy ze
zem. výroby

80 %

§ 10 odst. 4, §7 odst. 7 pís. a)
Dary

úhrnná hodnota > 2 % ze ZD nebo úhrnná
hodnota ≥ 1.000 Kč

max. 15 % ze ZD

§ 15 odst. 1

Sazba daně z příjmů FO
sazba daně

15 %

§ 16 ZDP

solidární zvýšení daně

7 % z (§ 6 + § 7) > 48
násobek prům. mzdy
(1.569.552 Kč)

§ 16a ZDP
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Daň z příjmů PO
Sazba daně z příjmů PO
sazba daně z příjmů PO

§ 21 ZDP
(existují i jiné sazby daně)

19 %
Mateřská a dceřinná společnost

minimální podíl

10 %

doba nepřetržité držby min. podílu

12 měsíců

mateřská společnost

§ 19 odst. 3 pís. b) ZDP
Směrnice Rady 2011/96/EU

dceřinná společnost

§ 19 odst. 3 pís. c) ZDP
Směrnice Rady 2011/96/EU
Dary
max. 10 % z upraveného
ZD
§ 20 odst. 8 ZDP

hodnota každého daru ≥ 2.000 Kč

ROK 2019

Sleva na dani - zaměstnanci se zdravotním postižením

za každého zaměstnance se zdravotním
postižením

18.000 Kč za každého
tohoto zam. nebo
poměrná část

§ 35 odst. 1-4 ZDP

za každého zaměstnance s těžším zdravotním
postižením

60.000 Kč za každého
tohoto zam. nebo
poměrná část

§ 35 odst. 1-4 ZDP

Daň z příjmů - společná ustanovení
Odpisy
odpisová skupina

minimální doba
odepisování

příklady majetku

1. odpisová skupina

3 roky

počítače, kancelářské stroje a zařízení

2. odpisová skupina

5 let

poplach. zařízení, obráběcí stroje, os.
automobily, nákl. motor. vozidla, přívěsy
a návěsy, nábytek

3. odpisová skupina

10 let

pece, zdvihací zařízení, výtahy,
klimatizační zařízení

4. odpisová skupina

20 let

oplocení, dálková trubní, elektrická a
telekomunikační vedení

5. odpisová skupina

30 let

budovy, silnice, , nádrže, jímky,

50 let

budovy hotelů a jiných ubyt. zařízení,
administrativní budovy, budovy
obchodních domů (prod. plocha nad
2.000 m2)

6. odpisová skupina
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Cestovní náhrady
Sazby stravného v tuzemsku
pracovní cesta 5-12 hodin / kal. den

státní organizace

ostatní

pracovní cesta 5-12 hodin / kal. den

82-97 Kč

≥ 82 Kč

333/2018 Sb.

pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše 18
hodin / kalednářní den

124-150 Kč

≥ 124 Kč

333/2018 Sb.

pracovní cesta delší jak 18 hodin / kalendářní
den

195-233 Kč

≥ 195 Kč

333/2018 Sb.

Krácení stravného za každé bezplatné jídlo (snídaně, oběd, večeře)
o 70 % pro cestu 5 až 12 hodin
o 35 % pro cestu nad 12 do 18 hodin
o 25 % pro cestu nad 18 hodin
Vybrané základní sazby stravného v cizí měně
Maďarsko

35 EUR

254/2018 Sb.

Německo

45 EUR

254/2018 Sb.

Polsko

40 EUR

254/2018 Sb.

Rakousko

45 EUR

254/2018 Sb.

Slovensko

35 EUR

254/2018 Sb.

ROK 2019

Sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel
silniční motorová vozidla

4,10 Kč/km

333/2018 Sb.

jednostopá vozidla a tříkolky

1,10 Kč/km

333/2018 Sb.

Průměrné ceny PHM pro zaměstnance
BA 95

33,10 Kč / litr

333/2018 Sb.

BA 98

37,10 Kč / litr

333/2018 Sb.

nafta

33,60 Kč / litr

333/2018 Sb.

Mzdy
Minimální mzda
od 1.1.2019

79,80 Kč/hod.

13.350 Kč/měs

273/2018 Sb.

Zaručená mzda
1. skupina

79,80 Kč / hod.

13.350 Kč / měs.

273/2018 Sb.

2. skupina

88,10 Kč / hod.

14.740 Kč / měs.

273/2018 Sb.

3. skupina

97,30 Kč / hod.

16.280 Kč / měs.

273/2018 Sb.

4. skupina

107,40 Kč / hod.

17.970 Kč / měs.

273/2018 Sb.

5. skupina

118,60 Kč / hod.

19.850 Kč / měs.

273/2018 Sb.

6. skupina

130,90 Kč / hod.

21.900 Kč / měs.

273/2018 Sb.

7. skupina

144,50 Kč / hod.

24.180 Kč / měs.

273/2018 Sb.

8. skupina

159,60 Kč / hod.

26.700 Kč / měs.

273/2018 Sb.

Roční fond pracovní doby
rok 2019 (bez placených svátků)

251 dnů

2.008 hod.
(8 hod. prac. doba)

rok 2019 (s placenými svátky)

261 dnů

2.088 hod.
(8 hod. prac. doba)
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Zdravotní pojištění
vyměřovací základ OSVČ
(část příjmů po odpočtu výdajů)

50 %

výše popjistného z vyměřovacího období za
rozhodné obd.

13,50 %

maximální vyměřovací základ OSVČ

od r. 2013 se nepoužívá

minimální vyměřovací základ OSVČ

16.350 Kč

pojistné z minimálního vyměřovacího základu
OSVČ

2.208 Kč

vyměřovací základ poj. u osoby za kterou je
plátcem poj. stát

12x 50% průměrné mzdy …
(viz nařízení vlády 213/2018 Sb.)

7.540 Kč

297/2017 Sb.

měs. pojistné u osoby za kterou je plátcem poj.
stát
1.018 Kč

297/2017 Sb.

vyměřovací základ u osoby bez zdanitelných
příjmů

tj. min. mzda pro r. 2019

pojistné u osoby bez zdanitelných příjmů

13.350 Kč
1.803 Kč
Splatnost pojistného

zaměstnavatel

od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce

OSVČ měsíční zálohy

měsíční záloha je splatná od 1. dne aktuálního měsíce do 8. dne
následujícího kalendářního měsíce

OSVČ po podání přehledu

po podání přehledu za uplynulý kalendářní rok je doplatek splatný
do 8 dnů po podání přehledu

osoba bez zdanitelných příjmů

pojistné je splatné od 1. dne aktuálního měsíce do 8. dne
následujícího kalendářního měsíce

ROK 2019

Pojistné na sociální zabezpečení
minimální vyměřovací základ zaměstnance

hranice pro účast na nemocenském pojištění od 3.000 Kč

maximální vyměřovací základ zaměstnance

1.569.552 Kč
48 násobek minimální mzdy

vyměřovací základ OSVČ

50 %

rozhodná částka pro účast na důchodovém
pojištění OSVČ

78.476 Kč

min. měs. vyměřovací základ pro hlavní činnost 8.175 Kč
min. měs. vyměřovací základ pro vedlejší
činnost

3.270 Kč

max. měsíční vyměřovací základ

130.796 Kč

max. roční vyměřovací základ

1.569.552 Kč

min. roční vyměřovací základ pro hl. činnost

98.100 Kč

min. roční vyměřovací základ pro vedlejší
činnost

39.240 Kč

minimální měsíční vyměřovací základ při
dobrovolné účasti

8.175 Kč

pojistné na důchodové pojištění - OSVČ

28 %

příspěvek na státní politiku zaměstnanosti OSVČ

1,20 %

pojistné na nemocenské pojištění - OSVČ

2,3% (2,1%)

pojistné na důchodové pojištění zaměstnavatel / zaměstnanec

21,5% / 6,5%

příspěvek na st. politiku zaměst. zaměstnavatel / zaměstnanec

1,2%/0,0%

pojistné na nemocenské pojištění zaměstnavatel / zaměstnanec

2,3% (2,1%)/0,0%

213/2018 Sb.

(od 1.7.2019)

(od 1.7.2019)

Splatnost pojistného
zaměstnavatel

od 1. dne do 20. dne následujícího kalendářního měsíce

OSVČ měsíční zálohy

měsíční záloha je splatná od 1. dne do posledního dne aktuálního
měsíce

OSVČ po podání přehledu

po podání přehledu za uplynulý kalendářní rok je doplatek splatný
do 8 dnů po podání přehledu

OSVČ termín pro podání přehledu

do měsíce od termínu podání daňového přznání
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ROK 2019
Výše uvedené obecné informace slouží pouze pro rychlou orientaci v hledání klíčových dat nejen v daňových zákonech.
Upozorňujeme, že výčet paragrafů nemusí být úplný a ne vždy jsou uvedeny vyjímky a omezení z jiných paragrafů stejné
nebo jiné legislativní normy.
Přijetí jakéhokoli rozhodnutí by jste proto měli konzultovat s odborným a kvalifikovaným - nejlépe daňovým poradcem.
Neneseme proto jakoukoli odpovědnost za přijetí rozhodnutí s použitím výše uvedených informací.

Stránka 5 z 5

