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jako u FO.

Jméno autora: Ing. Miroslava Čížková

Adresa školy: Střední škola zemědělská, Osmek 47
750 11 Přerov

Poplatníci daně jsou:
 a) osoby, které nejsou fyzickými osobami,
b) organizační složky státu,
c) podílové fondy,
d) fondy obhospodařované penzijní společností a
transformovaný fond
 Od daně se osvobozuje ústřední banka České
republiky.
 Poplatníci, kteří mají na území České republiky své
sídlo nebo místo svého vedení mají daňovou
povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze
zdroje na území České republiky, tak i na příjmy
plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
 Poplatníci této daně jsou současně plátci daně

Předmětem této daně jsou:
Veškeré příjmy (výnosy) plynoucí z
podnikatelské činnosti a nakládání s
majetkem (kromě jmenovitých vyjímek)
U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo
zřízeni za účelem podnikání, jsou
předmětem daně vždy příjmy z reklam, z
členských příspěvků a příjmy z
nájemného (u čeho dosahují zisku)

Od daně jsou osvobozeny např. :
• Členské příspěvky u zájmových
sdružení
• Výnosy z kostelních sbírek
• Výtěžek provozovatelů loterií, který
je určen ve výši alespoň 9% na
veřejně prospěšné účely

Zdaňovací období
Kalendářní rok nebo hospodářský rok.
Termín pro podání DP – do 3 měs. od skončení
zdaňovacího období. (daňový poradce o 3 měs. později)
Základ daně = ZISK
výnosy – náklady = hospodářský výsledek (HV)
HV upravíme podle zákona – musíme z nákladů
vyjmout daňově neuznatelné výdaje – např. náklady na
reprezentaci, pokuty, penále, cestovné nad povolený
limit, účetní odpisy přesahující daňové odpisy apod.,

Položky snižující základ daně
 odčitatelné položky – reinvestice (např. 20%
ceny hmotného majetku…)
Hodnota darů – poskytnutých právnickým
osobám na financování vědy školství, kultury,
zdravotnictví, sportu, sociální účely,
charitativní účely…pokud dar bude min. 2000
Kč a v úhrnu nepřekročí 5% základu daně, v
případě darů vysokým školám a veřejným
výzkumným institucím lze ZD snížit o dalších
5% (celkem max. 10 % ZD)

• Sazba daně = 19 %
• U investičních, podílových a penzijních
fondů = 5%
• Pokud chtějí společníci použít zdaněný
zisk pro osobní spotřebu, např. na
výplatu dividend, podílů na zisku apod.,
musí ho zdanit ještě zvláštní sazbou daně
z příjmu - 15 %. Zisk je tedy zdaněn
dvakrát.

Použité zdroje
• Veškeré použité obrázky (kliparty) pocházejí ze
sady Microsoft Office 2010.
• AUTOR NEUVEDEN. Business.centr.cz [online]. [cit.
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• Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR

