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DAŇOVÝ BALÍČEK 2021
Daňový balíček na rok 2021 byl 31.12.2020 vyhlášen ve Sbírce zákonů
(č. 609/2020 Sb., sněmovní tisk 910).
Základní informace k nejvýznamnějším změnám:
•

•
•
•
•

zrušení superhrubé mzdy od 1. 1. 2021 (do základu daně byly v ČR
v letech 2008-2020 zahrnovány částky odpovídající pojistnému
na sociální zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění hrazené
zaměstnavatelem, což byla světově unikátní konstrukce);
nové sazby daně z příjmů 15 a 23 % (ze základu nad 48násobek
průměrné mzdy, tj. 1 701 168 Kč pro 2021) od 1. 1. 2021;
zvýšení základní slevy na poplatníka o 3000 Kč pro rok 2021, tj.
na 27 840 Kč a o další 3000 Kč pro rok 2022, tj. na 30 840 Kč;
stravenkový paušál – daňová podpora peněžního příspěvku
na stravování od 1. 1. 2021; poprvé lze poskytnout příspěvek
za leden, tj. v lednové výplatě;
změny v oblasti odpisování dlouhodobého majetku s možností
využití zpětně již od 1. 1. 2020: mimořádné odpisy pro nově
pořízený hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině s možností
odpisu během 12 a 24 měsíců, zvýšení limitu pro hmotný majetek
ze 40 tisíc Kč na 80 tisíc Kč a zrušení speciálních daňových odpisů
nehmotného majetku.
Rádi Vám poskytneme detailní informace nebo posoudíme konkrétní
okolnosti ve Vaší společnosti.

2021 TAX PACKAGE
Amendments to tax laws for 2021 were published
on 31 December 2020 (Act No. 609/2020 Coll., print No. 910).

Basic information on the most important changes:
•

•
•
•
•

Abolition of the super-gross wage effective from 1 January 2021
(the super-gross wage, which is the gross wage increased by social
security
and
health
insurance
contributions
payable
by the employer, was a world-unique tax calculation method used
in the Czech Republic in the 2008 – 2020 period);
New personal income tax rates of 15 percent and 23 percent
(applied to a tax base exceeding 48 times the monthly average
wage, i.e., CZK 1,701,168 for 2021) effective from 1 January 2021;
Increase of basic allowance by CZK 3,000 for 2021, i.e., to CZK
27,840 for 2021, and by an additional CZK 3,000 for 2022, i.e.,
to CZK 30,840 for 2022;
Tax effective contributions for meal allowances in a monetary form
effective from 1 January 2021, i.e., the employer may provide this
benefit in the January 2021 payroll for the first time;
Changes in tax depreciation of assets; the new rules may be used
already from 1 January 2020. More specifically this means,
extraordinary tax depreciation of newly acquired assets in the first
and second tax depreciation categories within 12 and 24 months,
increase of the value limit for tangible assets from CZK 40,000
to CZK 80,000, and abolition of special tax depreciation of intangible
assets.

We would be glad to provide you with more detailed information
and/or consider the specific circumstances of your company.
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