Daň z příjmů fyzických osob (FO)

Výpočet základu daně a daně z příjmů fyzických osob
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2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
Dílčí ZD ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6)
Dílčí ZD nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)
Dílčí ZD z kapitálového majetku (§ 8)
Dílčí ZD nebo ztráta z pronájmu (§ 9)
Dílčí ZD z ostatních příjmů (§ 10)
Základ daně (řádek 36 + kladná hodnota součtu řádků 37 + 38 + 39 + 40)
Uplatňovaná výše ztráty – vzniklé a vyměřené za předcházející zdaňovací období
Základ daně po odečtení ztráty
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3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem
Nezdanitelné části ZD (§ 15):
hodnota daru/darů
odečet úroků
penzijní připojištění a penzijní pojištění
životní pojištění
odborové příspěvky
úhrada za další vzdělávání
Odčitatelné položky od ZD (§ 34):
výzkum a vývoj
Základ daně snížený o nezdanitelné části a odčitatelné položky
Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů
Daň (§ 16) (sazba 15 % ze ZD)
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4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta
Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru
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5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
Slevy na dani § 35ba:
64 na poplatníka
65a) na manželku/manžela
65b) na manželku/manžela, která/který je držitelem ZTP/P
66 na poživatele invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně
67 na poživatele invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
68 na držitele průkazu ZTP/P
69 studium
71 Daň po uplatnění slev podle § 35ba
Slevy na dani § 35c:
72 na vyživované děti
74 Daň po uplatnění slevy podle § 35c
75 Daňový bonus
7. ODDÍL – Placení daně
84, 85 Zaplacené zálohy na daň z příjmů
91 Doplatek (+)/přeplatek (-) na dani z příjmů
ZD = základ daně; citované § jsou ze zákona o daních z příjmů
Vyhotoveno podle daňového přiznání 25 5405 MFin 5405 vzor č. 18 (zjednodušeno pro studijní účely)
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