Daňová evidence – daň z příjmů fyzických osob
- výtah z daňového zákona pro rok 2018
Daň z příjmů fyzických osob v roce 2018)podle zákona o daních z příjmů
Základ daně = daňové příjmy – daňové výdaje (zvýšené o roční odpisy)
Nezdanitelné částky ze základu daně podle § 15 zákona o daních z příjmů (ročně)
- dary na vymezené účely (nejméně 1000 a nejvýše 10 % celoročního daňového
základu)
- 2 000 Kč u bezpříspěvkového dárcovství krve (na 1 odběr),
- 20 000 Kč při darování orgánu od žijícího dárce
- penzijní připojištění (nad 12 000 Kč, nejvýše lze odečíst 24 000 Kč ročně)
- soukromé životní pojištění (nejvýše 24 000 Kč, i když má poplatník uzavřeno více
smluv)
- odborové příspěvky (max. 3 000 Kč) atd.
- sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení (za každé vyživované dítě
maximálně Kč 12 200)
Odčitatelné položky základu daně (§ 34)
Od základu daně lze odečíst (§ 34) daňovou ztrátu z minulých let (nejdéle 5 let zpět) atd.
Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odčitatelné
položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta dolů činí: 15 %
Daňové slevy a daňová zvýhodnění pro rok 2018
Sleva na dani 2018
ve výši v Kč
a) na poplatníka (základní),
b) na manželku (manžela)
s vlastním příjmem
do 68 000 Kč
- je-li manžel(ka) se ZTP/P
c) při pobírání částečného
invalidního důchodu
d) při pobírání plného
invalidního důchodu
e) u poplatníka s průkazem
ZTP/P
f) u poplatníka – studenta do
26 let věku (denní doktorské
studium do 28 let)

Ročně
24 840Kč
24 840 Kč
49 680 Kč
2 520 Kč
5 040 Kč
16 140 Kč
4 020 Kč

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
Ročně
Sleva na dani, sleva na dani a daňový bonus nebo
jen daňový bonus na jedno dítě (§ 35c a § 35d)

15 204 Kč

měsíčně
1 267 Kč

- jde-li o vyživované dítě s průkazem ZTP/P –
dvojnásobek uvedené částky
Sleva na dani, sleva na dani a daňový bonus nebo
jen daňový bonus na druhé dítě (§ 35c a § 35d)
- jde-li o vyživované dítě s průkazem ZTP/P –
dvojnásobek uvedené částky
Sleva na dani, sleva na dani a daňový bonus nebo
jen daňový bonus na třetí a každé další dítě (§
35c a § 35d)
- jde-li o vyživované dítě s průkazem ZTP/P –
dvojnásobek uvedené částky

19 404 Kč

24 204 Kč

1 617 Kč

2 017 Kč

Roční daňový bonus lze uplatnit, pokud činí alespoň Kč 100, maximálně do 60 300 Kč ročně.

