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V návaznosti na zvýšení limitu pro plátcovství daně z přidané hodnoty na 2 mil. 

Kč se zvyšuje i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního 

režimu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. 

Do prvního pásma se bude moci přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné 

činnosti za předcházející zdaňovací období nepřesáhly 1 mil. Kč. Pokud se 

poplatník vejde do tohoto limitu, není rozhodné, z jaké samostatné činnosti jeho 

příjmy plynou. Dále se do tohoto pásma bude moci přihlásit poplatník s příjmy ze 

samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů 

tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů,  

a poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 

75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů. 

Důvodem tohoto pravidla je snaha o to, aby daň v paušální výši alespoň přibližně 

odpovídala dani, kterou by poplatník zaplatil podle obecných pravidel zákona  

o daních z příjmů. 

Paušální záloha pro první pásmo zůstává ve stejné výši, jako byla doposud pro 

všechny poplatníky v paušálním režimu, tedy záloha na daň z příjmů fyzických 

osob činí 100 Kč, záloha na pojistné na veřejné zdravotní pojištění je vypočítána 

z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu osoby samostatně 

výdělečně činné (50 % průměrné mzdy) a záloha na pojistné na důchodové 

pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se vypočítá z nejnižšího 

měsíčního vyměřovacího základu (25 % průměrné mzdy) zvýšeného o 15 %. 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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