
Poslední známá da ňová povinnost
Výše zálohy z poslední známé 

daňové povinnosti (zaokrouhleno 
na stokoruny nahoru)

Četnost 
nových 
záloh za 

rok

Splatnost nové zálohy 

méně než 30 000 Kč neplatí není není

obec, kraj, z ůstavitel, poplatník s paušální částkou neplatí není není

dílčí ZD ze závislé činnosti je v ětší než 50% neplatí není není

více než 30 000 K č a méně než 150 000 Kč 40% 2x
15.dne šestého a 15. dne 

dvanáctého měsíce zdaňovacího 
období

dílčí ZD ze závislé činnosti je menší než 15% 40% 2x
15.dne šestého a 15. dne 

dvanáctého měsíce zdaňovacího 
období

dílčí ZD ze závislé činnosti je v ětší než 15% a menší než 
50%

1/2 ze 40% 2x
15.dne šestého a 15. dne 

dvanáctého měsíce zdaňovacího 
období

více než 150 000 K č 25% 4x
15.dne třetího, šestého, devátého a 

dvanáctého měsíce zdaňovacího 
období

dílčí ZD ze závislé činnosti je menší než 15% 25% 4x
15.dne třetího, šestého, devátého a 

dvanáctého měsíce zdaňovacího 
období

dílčí ZD ze závislé činnosti je v ětší než 15% a menší než 
50%

1/2 z 25% 4x
15.dne třetího, šestého, devátého a 

dvanáctého měsíce zdaňovacího 
období

POZOR: u PO - daň za část zdaňovacího období              
(kratší či delšího než 12 m ěsíců)

děleno po čet měsíců, ve kterém 
plynuly p říjmy * 12

Monika Doleželová tel: 777559067

daňový poradce č. osvědčení 3691 doucovani@volny.cz

ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ 

§ 38a ZDP pro poplatníky - FO i PO

                                                                         Doučování ú četnictví, daní, mezd a pracovního práva, da ňové a ú četní poradenství , s.r.o.   

Do základu daně pro výpočet záloh se nezapočítávají příjmy dle §10

Pokud je základ daně ze závislé činnosti podle §6 větší než 50% - zálohy se neplatí

Pokud je DZD podle §6 více než 15%, ale méně než 50%  - platí se zálohy v poloviční výši

Pokud je DZD podle §6 méně než 15% - platí zálohy standardně


