Daňové povinnosti
podnikatelů

• Co je paušální daň podnikatelů?
• Paušální daň je dobrovolný měsíční odvod OSVČ do
státní kasy, který v sobě zahrnuje platbu daně z
příjmu a odvody sociálního a zdravotního pojištění
• OSVČ pak bez ohledu na výši příjmů nemusí po
skončení zdaň. období podávat daňové přiznání
a přehledy o příjmech a výdajích zdravotní
pojišťovně a ČSSZ

• Paušální daň pro OSVČ v roce 2022 tvoří:
• daň z příjmů ve výši 100 Kč
• sociální pojištění ve výši 3 267 Kč
• zdravotní pojištění 2 627 Kč
• celkem 5 994 Kč

• Kdo o ní může požádat?
• OSVČ, která:
• neplatí DPH
• není v insolvenčním řízení
• má roční příjmy z podnikání do 1. mil Kč
• není společníkem veřejné obchodní společnosti ani
komplementářem komanditní společnosti
• nemá příjmy z kapitálového majetku, z nájmu ani
ostatní příjmy, které v součtu přesahují 15.000 Kč
za rok

• Do kdy o ní může OSVČ požádat?
•OSVČ musí podat oznámení /přihlásit se k platbě
paušál. daně/na finanční úřad do 10. ledna
•Paušální daň se pak platí v pravidelných měsíčních
splátkách na společný osobní daňový účet vždy do
20. dne zálohového období (kalendářního měsíce)

• Pokud podnikání skončí ztrátou, platí podnikatel
daň z příjmu /tzv. minimální/ nebo může ztrátu v
následujících letech uplatnit v daňovém přiznání?
• Daňová ztráta je považována za položku odčitatelnou od
základu daně. Odečíst ji pak může poplatník v celé výši
nebo její část, a to:
●

ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně
předcházejících zdaňovacímu období (tzv. zpětné
uplatnění daňové ztráty)
• nebo za období, za které se podává daňové přiznání,
za které byla daňová ztráta stanovena
• anebo v pěti zdaňovacích obdobích bezprostředně
následujících po období, za které byla daňová ztráta
stanovena

• Které daně se týkají podnikatelů, uveďte
příklady.
• Daň z příjmů
• Spotřební daň
• Silniční daň
• Daň z přidané hodnoty
• Daň z hazardních her
• Energetické daně
• Daň z nemovitých věcí

• Kdo většinou za podnikatele podává daňové
přiznání k dani z příjmu?
• za OSVČ většinou podává daňové přiznání za

předešlé zdaň. období daňový poradce a to do 1.
7. v následujícím zdaň. období
• Další možnosti podání daň. přiznání:
●

●

daň. přiznání podává sama OSVČ na FÚ a to do
1. 4. v následujícím zdaň. období
daň. přiznání podává OSVČ prostřednictvím
elektronického podání a to do 2. 5. v
následujícím zdaň. období

