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VÝDAJOVÉ PAUŠÁLY

V  ROCE  2013



Výdajový paušál

� Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání
a z jiné samostatné výdělečné činnost (dle § 7 ZDP) lze

provést 3 způsoby:

1. vést daňovou evidenci
2. vést účetnictví
3. uplatnit výdajový paušál (výdaje % z příjmů)



Výdajový paušál

� Výhody tohoto způsobu:

� poplatník nemusí výdaje evidovat ani prokazovat
(administrativně jednodušší)

� poplatník vede pouze záznamy o příjmech a evidenci 
pohledávek



Výdajový paušál

� Nevýhody tohoto způsobu:

� nelze využít daňové slevy na manželku/manžela a na 
dítě (nově od r. 2013)

� paušálem 40 % lze odečíst jako výdaje maximálně

800 000 Kč, u paušálu 30 % max. 600 000 Kč

(to odpovídá příjmům ve výši 2 miliony korun)

� nelze uplatnit jakékoliv jiné výdaje ve skutečné výši 
(např. odpisy, opravy apod.)



Přehled výdajových paušálů podle činností

Druh příjmů podle ZDP Výdajový paušál 2013

ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 %

ze živností řemeslných (viz příloha 1 živnost. zákona) 80 %

ze živností ostatních 60 %

z jiného podnikání (lékaři, advokáti, daňoví poradci…) 40 %

z pronájmu nemovitostí, bytů a movitých věcí (§ 9) 30 %



Příklad:  Porovnání skutečných  výdajů
a výdajových paušálů

� Paní Monika Malá má živnostenský list na řemeslnou 
živnost kadeřnice. V roce 2013 dosáhla příjmů ve výši 
680 000 Kč. Její skutečné výdaje (dle daňové evidence) 
byly následující: 

o režijní výdaje (energie, školení, nájem…) 187 000 Kč

o nákup materiálu 32 000 Kč

o zaplacené zdravotní pojištění 28 000 Kč

o zaplacené pojistné na sociální pojištění 42 000 Kč



Řešení

� Varianta 1. – uplatnění výdajů v prokázané výši

Příjmy 680 000

Skutečné výdaje 219 000

Základ daně 461 000



Poznámka

� Zdravotní a sociální pojištění placené za podnikatele 
nejsou daňově uznatelné výdaje.



Řešení

� Varianta 2. – uplatnění výdajů % z příjmů (výdajový 
paušál)

Příjmy 680 000

Výdaje paušálem (80 %) 544 000

Základ daně 136 000



Odpověď

� Pro podnikatelku paní M. Malou bude v roce 2013 
výhodnější použít výdaje % z příjmů , základ daně bude
v takovém případě nižší o 325 000 Kč

(461 000 – 136 000).
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