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CHARAKTERISTIKA PŘÍMÝCH DANÍ
Vážou se

ke konkrétnímu člověku (daň z příjmu fyzické osoby)

Daná osoba platí tyto daně přímo (ne ve zboží)
Jsou zdaněním příjmu nebo majetku poplatníka
Jsou odváděny příslušnému

finančnímu úřadu na základě
písemného daňového přiznání poplatníka.
 V roce 2012 do státního rozpočtu přibylo cca 203

podobě přímých daní

mld. Kč v

ROZDĚLENÍ PŘÍMÝCH DANÍ
a) Daň z příjmu fyzických osob
b) Daň z příjmu právnických osob
c) Daň srážková
d) Daň z nemovitosti, dědická, darovací
e) Daň z převodu nemovitosti
f) Daň silniční

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB – 15%
Je třetím nejdůležitějším zdrojem příjmů státního rozpočtu
České republiky (cca 88 mld. Kč)


Poplatníky jsou všechny fyzické osoby, které mají trvalé
bydliště v ČR a za určitých podmínek jsou to také cizinci (na
území ČR se zdržují minimálně 183 dnů v roce)


Předmětem daně z příjmu je příjem fyzické osoby.
 Jde o příjem:
- ze závislé činnosti (zaměstnanci)
- z funkčních požitků (poslanci, členové vlády a orgánů kraje)
- z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
- z kapitálového majetku (úroky)
- ostatní příjmy (výhra v loterii, prodej nemovitosti..)

DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB – 19%


Je čtvrtým zdrojem příjmů státního rozpočtu České republiky (cca 80
mld. Kč)



Poplatníky jsou všechny právnické osoby, tedy i neziskové
organizace

Předmětem daně jsou
- příjmy (výnosy) z veškeré činnosti





Předmětem daně nejsou
- Příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo
movité věci
- Příjmy z dotací a jiných podpor ze státního rozpočtu

DAŇ SRÁŽKOVÁ – 15%


Jedná se o daň, která tvoří samostatný daňový základ (ten se zdaňuje
každý zvlášť).



Dividendy či úroky z úvěrů a směnek



Příjmy autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo
televize (do 7 000 Kč)



Úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách



Mzda od vedlejšího zaměstnavatele (do 5 000 Kč hrubého)



Příjmy plynoucí fyzickým osobám z výher a cen v loteriích a
veřejných soutěžích

DANĚ MAJETKOVÉ
1.





2.



Daň z nemovitosti
Plátcem i poplatníkem je majitel nemovitosti evidovaný na
katastrálním úřadě.
Daň platí majitel do 31.5.
Tato daň je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb (celková daň je
součtem obou daní)
Základ daně a sazba daně se liší podle druhu pozemku i lokality,
kde nemovitost leží
Daň dědická
Poplatníkem daně je dědic -pokud není v příbuzenském vztahu
Předmětem daně je nabytí majetku děděním. Majetkem jsou
nemovité (nemovitosti) a movité (cenné papíry, peníze,
pohledávky…) věci.

DANĚ MAJETKOVÉ
3.




Daň darovací
Poplatníkem daně je nabyvatel
Při darování do ciziny je poplatníkem vždy dárce
Předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku (movitého,
nemovitého) na základně právního úkonu (né smrtí).

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI
Touto daní se rozumí převod nebo přechod vlastnictví k
nemovitosti z jedné osoby na druhou. Poplatníkem bývá
většinou prodávající.

DAŇ SILNIČNÍ
Předmětem této daně jsou silniční motorová vozidla a
jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR.
Poplatníkem i plátcem daně je majitel vozidla uvedený v
technickém průkazu.

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘEVODU
NEMOVITOSTI

Pozn.: Formuláře týkající se majetkových daní nejsou barevně odlišné. Při jejich
výběru si proto dejte velký pozor!!!

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTI
Touto daní se rozumí převod nebo přechod vlastnictví k
nemovitosti z jedné osoby na druhou. Poplatníkem bývá
většinou prodávající.

DAŇ SILNIČNÍ
Předmětem této daně jsou silniční motorová vozidla a
jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR.
Poplatníkem i plátcem daně je majitel vozidla uvedený v
technickém průkazu.
Dan se vztahuje na vozidla, která jsou určena pro
podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou činnost.

PŘIZNÁNÍ K DANI SILNIČNÍ

Pozn.: Formuláře týkající se majetkových daní nejsou barevně odlišné. Při jejich
výběru si proto dejte velký pozor!!!

OTÁZKY K ZOPAKOVÁNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ke komu se vztahují přímé daně?
Vyjmenuj základní přímé daně
Kdo je poplatníkem a co je předmětem daně z příjmu
fyzických osob?
Jak velká je sazba (v %) pro rok 2012 u daně z příjmu FO?
Kdo je poplatníkem a co je předmětem daně z příjmu u
právnických osob?
Jaká je sazba (v %) pro rok 2012 u daně z příjmu PO?
Vyjmenuj základní majetkové daně
Jakou formou se platí přímé daně?
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