Postup výpočtu čistých
příjmů žadatelů o kotlíkovou
dotaci pro nízkopříjmové
domácnosti
Příloha 2 dotačního programu

Výpočet čistého příjmu
Je pro účely kotlíkové dotace stanoven takto:
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Příjmy žadatele podléhající dani z příjmů podle
zákona o daních z příjmů - blíže viz kapitola A

+
Ostatní příjmy žadatele (např. nemocenská)
- blíže viz kapitola B
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Nesledované příjmy žadatele (např. příspěvek na péči)
- blíže viz kapitola C

A. Postup zjištění čistého příjmu - část příjmy podléhající dani z příjmů
Varianta
Zaměstnanec

Daňové přiznání podává
zaměstnavatel
Daňové přiznání podává sám
zaměstnanec - jen závislá
činnost
Daňové přiznání podává sám
zaměstnanec - jiná než jen
závislá činnost

Podnikatel

Podává Daňové přiznání

Prosíme doložit
Zaměstnavatel potvrdí, HM, zaplacenou výši
záloh na daň, výši pojistného SP + ZP. Žadatel
předloží předepsaný formlulář viz příloha 3
dotačního programu.
- Daňové přiznání za 2020 ze závislé činnosti
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé
činnosti a o sražených zálohách na daň a
daňovém zvýhodnění za zdaňovací období
2020
- Daňové přiznání za 2020
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé
činnosti a o sražených zálohách na daň a
daňovém zvýhodnění za zdaňovací období
2020
- Přehled o příjmech a výdajích SP za 2020
(OSVČ)
- Přehled o příjmech a výdajích ZP za 2020
(OSVČ)
- Daňové přiznání za 2020
- Přehled o příjmech a výdajích SP za 2020
- Přehled o příjmech a výdajích ZP za 2020
- v případě zaměstnání viz výše

HM - hrubá mzda, SP - sociální pojištění, ZP - Zdravotní pojištění

Výpočet
Superhrubá mzda - odvody ogranizace
(SP + ZP) = hrubá mzda
dále vzorec:
čistý příjem = (hrubá mzda * 0,89) suma sražených záloh na daň z příjmu"

Daňové přiznání závislá činnost
čistý příjem = (řádek 22 * 0,89) - řádek
48 + daňový bonus(řádek 49)

viz podnikatel - podává daň. přiznání

Daňové přiznání - čistý příjem = (řádek
45 -ř. 32 - ř.74 + ř.75) - zaplacené zálohy
(OSVČ) na SP a ZP
Pokud je také vykazována závislá
činnost, tak je třeba odečíst zaplacené
zálohy na SP a ZP výpočtem ř. 31 * 0,11"

B. Postup zjištění ostatních příjmů
Ostatní příjmy jsou součtem níže uvedených příjmů žadatele
Druh příjmu

Důchody (starobní, invalidní,
vdovské, vdovecké, sirotčí)

Prosíme doložit
Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu vystavené Českou správou sociálního
zabezpečení nebo obdobným dokladem vystaveným Ministerstvem obrany,
Ministerstvem spravedlnosti nebo Ministerstvem vnitra v jejich působnosti. O potvrzení
výše a druhu důchodu vyplaceného Českou správou sociálního zabezpečení lze
požádat i elektronicky prostřednictvím https://eportal.cssz.cz.

Dávky nemocenské

Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského pojištění vystavené
Českou správou sociálního zabezpečení/Okresní správou sociálního zabezpečení. O
potvrzení lze požádat i elektronicky prostřednictvím https://eportal.cssz.cz.

Peněžitá pomoc v mateřství

Rozhodnutí/potvrzení správy sociálního zabezpečení

Dávky státní sociální podpory
Dávky v hmotné nouzi
Rozhodnutí/potvrzení Úřadu práce ČR
Podpora v nezaměstnanosti
Rodičovský příspěvek

C. Nesledované příjmy
dávky a příspěvky poskytované dle zákona o sociálních službách, zákona o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením, zákon o sociálně-právní ochraně dětí nebozákona o pěstounské péči, tedy:
- příspěvek na péči
- příspěvek na mobilitu
- příspěvek na zvláštní pomůcky
- příspěvek na úhradu potřeb dítěte
- příspěvek při převzetí dítěte
- příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
- příspěvek při ukončení pěstounské péče
příjmy z prodeje movitých a nemovitých věcí
náhrady za škody a majetkové křivdy
výhry z loterií
příjmy z darování krve
stipendia, dotace, granty
přeplatky/nedoplatky daně z příjmu za rok 2020
výsluhy
příjmy daněné v zahraničí
příjmy daněné prostřednictvím srážkové daně
příjmy daněné prostřednictvím paušální daně
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Řekněte si o kotlíkovou dotaci
a získejte zpět až 95 % výdajů!

