Komentář k použití mzdových prostředků

Mzdové prostředky z dotace MŠMT – sport pro rok 2016
Sbor se musí přihlásit na místním finančním úřadě a otevřít si :
-zálohovou daň z přijmu fyzických osob (když trenér podepíše prohlášení nebo je dohoda nad 10 000,Kč/měsíc)
- srážkovou daň z přijmu fyzických osob (trenér nepodepíše prohlášení k dani a vyplacená částka je
nižší než 10 000,-Kč/měsíc)
Na konci roku podat přiznání k dani ( vzor formuláře možno vyplnit na www stránce: daňový portál ):
- zálohová daň z přijmu fyzických osob do konce února roku 2017
- srážková daň z přijmu fyzických osob do konce března roku 2017
Hlavní informace platné pro rok 2016:
- Daň z příjmů ze závislé činnosti a srážková daň je ve výši 15%
- slevu na dani lze uplatnit pouze u zaměstnance, který podepsal prohlášení poplatníka daně z příjmů
fyzických osob ( lze podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele na daný měsíc).
- u dohod o provedení práce je hranice pro hrazení 15% srážková daňě u příjmů ze závislé činnosti
10 000 Kč za měsíc, když zaměstnanec nepodepíše prohlášení k dani .
- na konci roku lze zúčtovat i srážkovou daň a uplatnit slevu na poplatníka v daňovém přiznání.
Dohoda o provedení práce:
Dohoda o provedení práce se uzavírá na plnění jednorázových úkolů. Během roku může být s jedním
zaměstnancem uzavřena dohoda i opakovaně, zpravidla však na jiný pracovní úkol. Doba na kterou se
dohoda uzavírá může být delší než jeden měsíc.
Celková doba práce nesmí překročit 300 hodin ročně na všechny dohody o provedení práce uzavřené u
jednoho zaměstnavatele.
Výše mzdy u dohody o provedení práce nesmí překročit 150,-Kč/ hodinu. ( platí pro dohody hrazené
z dotace MŠMT)
Z dohody o provedení práce se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění, ale pouze daň, jestliže výše dohody
za jeden měsíc není vyšší než 10 000,-Kč . Nad částku 10 000,-Kč se i z dohody o provedení práce odvádí
sociální a zdravotní pojištění. Srážkovou daň lze hradit z dohody, která je do výše 10 000,-Kč.
Celková částka uvedená na všech dohodách o provedení práce jednoho zaměstnance u jednoho
zaměstnavatele tj. SH, které jsou zahrnuty do dotace nesmí být vyšší než 45 000,-Kč a zároveň maximálně
150,-Kč/ hodinu. Jedná se o částku uvedenou na dohodě ne o částku hrazenou z dotace.
Daň z příjmu je buď srážková nebo zálohová podle výše měsíční hrubé mzdy. V případě , že doposud neměl
zaměstnavatel registrovanou zálohovou nebo srážkovou daň na Finančním úřadě, musí tak učinit nejpozději
při prvním odvodu daně.
Do výše 10 000,- Kč hrubé z dohod o provedení práce měsíčně včetně se dohoda zdaňuje srážkovou daní
ve výši 15%, jestliže zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani. Tato daň se odvádí příslušnému
finančnímu úřadu do konce následujícího měsíce ve kterém byla dohoda vyplacena na účet, který má tuto
strukturu:
7720 - xxxxxxx / 0710
kde xxxxxxx je číslo účtu daného finančního úřadu
a jako variabilní symbol se uvede IČO sboru.
Od 1.1.2013 došlo ke změně účtů finančních úřadů. Zároveň bylo vytvořeno 14 hlavních finančních úřadů (
krajské) a místní finanční úřady se staly územní pracovišti finančních úřadů.
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V ostatních případech, se odvádí zálohová daň ve výši 15%, a to vždy nejdéle do konce následujícího
měsíce ve kterém byla dohoda vyplacena. Tato daň se zasílá příslušnému finančnímu úřadu na účet, který
má tuto strukturu:
713 - xxxxxxx / 0710
kde xxxxxxx je číslo účtu daného finančního úřadu
Pozor: pokud by došlo k výplatě mzdy za více měsíců a hrubá částka by přesáhla 10 000,- Kč, musí
být pro zdanění použita zálohová daň (15%) a musí se hradit zdravotní a sociální pojištění.
Zálohová daň vstupuje do ročního zúčtování daně a pokud má pracovník ještě jiný pracovní poměr, podává
daňové přiznání.
Příklady dohod o provedení práce:
1) trenér není jinde zaměstnán a podepsal prohlášení k dani ( možno stáhnout ze stránek www.dh.cz Ekonomický úsek – dotace- dotace MŠMT –sport)

-

-

varianta č.1:
za měsíc květen červen, červenec odpracoval 30 hodin/ měsíc a dostal mzdu 120,-Kč/ hodinu. Každý
měsíc měl hrubou mzdu 3600,-Kč. Celá částka se vyplatí trenérovi. Daňové přiznání se odevzdá
nulové.
varianta č.2:
za měsíc květen červen, červenec odpracoval 30 hodin/ měsíc a dostal mzdu 120,-Kč/ hodinu. Každý
měsíc měl hrubou mzdu 3600,-Kč a celá částka 10 800,-Kč byla vyplacena najednou až v měsíci
srpnu. Z částky 10 800,-Kč bude odvedeno zdravotní a sociální pojištění.
Mzda 10 800,-Kč
Zdravotní pojištění …….1458,-Kč ( 486,-Kč se strhne ze mzdy trenérovi a 972,-Kč doplatí sbor)
Sociální pojištění…….. 3402,-Kč (702,-Kč se strhne ze mzdy trenérovi a 2700,-Kč doplatí sbor)
Daň zálohová ……
105,-Kč ( 105,-Kč se strhne ze mzdy zaměstnanci ) odvede do 20. srpna
– výpočet : 10800+972+2700 =14 472 ….zaokrouhlí se na 100-ky nahoru = 14 500 .. dan 15% ve
výši 2175,-Kč se odečte sleva na poplatníka 2070,-Kč a vyjde daň 105,-Kč)
Trenérovi se vyplatí částka 9 507,- Kč. Daňové přiznání se odevzdá s vyplněnou částkou 105,-Kč
v příslušných sloupcích a doplatek daňové povinnosti vyjde nula.

2) trenér je jinde zaměstnán a nepodepsal prohlášení k dani

-

varianta č.1:
za měsíc květen červen, červenec odpracoval 30 hodin/ měsíc a dostal mzdu 120,-Kč/ hodinu. Každý
měsíc měl hrubou mzdu 3600,-Kč.
Daň srážková ……
540,-Kč ( 540,-Kč se strhne ze mzdy zaměstnanci ) odvede do 31. srpna
Trenérovi se vyplatí částka 3 060,- Kč na začátku měsíců červen červenec a srpen . Daňové přiznání
se odevzdá s vyplněnou částkou 540,-Kč v příslušných sloupcích a měsících a doplatek daňové
povinnost vyjde nula.
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-

varianta č.2:
za měsíc květen červen, červenec odpracoval 30 hodin/ měsíc a dostal mzdu 120,-Kč/ hodinu. Každý
měsíc měl hrubou mzdu 3600,-Kč a celá částka 10 800,-Kč byla vyplacena najednou až v měsíci
srpnu. Z částky 10 800,-Kč bude odvedeno zdravotní a sociální pojištění.
Mzda 10 800,-Kč
Zdravotní pojištění …….1458,-Kč ( 486,-Kč se strhne ze mzdy trenérovi a 972,-Kč doplatí sbor)
Sociální pojištění…….. 3402,-Kč (702,-Kč se strhne ze mzdy trenérovi a 2700,-Kč doplatí sbor)
Daň zálohová ……
2175,-Kč ( 2175,-Kč se strhne ze mzdy zaměstnanci ) odvede do 20. srpna
– výpočet : 10800+972+2700 =14 472 ….zaokrouhlí se na 100-ky nahoru = 14 500 .. dan 15% ve
výši 2175,-Kč)
Trenérovi se vyplatí částka 7 437,- Kč. Daňové přiznání se odevzdá s vyplněnou částkou 2175,-Kč
v příslušných sloupcích a daňová povinnost vyjde nulová. Trenérovi se vydá potvrzení o příjmech za
rok 2016.

Vzory:
Vnitřního účetní dokladu pro zaúčtování mezd v podvojném účetnictví
Dohoda o provedení práce
Prohlášení poplatníka daně z přijmu
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