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V roce 2023 zůstávají hodnoty stejné jako v roce 2022.

Paušální výdaje podle § 7 odst. 7 ZDP - Příjmy ze samostatné činnosti (s výjimkou uvedenou v § 12 ZDP)

§ 7 odst. 1
ZDP Druh příjmu ze samostatné činnosti

2022 2023

% max. výše v Kč % max. výše v Kč

a) příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% [§ 7/7/a) ZDP] 1 600 000

b)
příjem ze živnostenského podnikání - řemeslného 80% [§ 7/7/a) ZDP] 1 600 000

příjem ze živnostenského podnikání - s výjimkou řemeslného 60% [§ 7/7/b) ZDP] 1 200 000

c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je 
potřeba podnikatelské oprávnění 40% [§ 7/7/d) ZDP] 800 000

d) podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní 
společnosti na zisku nelze ---

§ 7 odst. 2
ZDP Druh příjmu ze samostatné činnosti

2022 2023

% max. výše v Kč % max. výše v Kč

a)
příjem z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských 
práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, 
rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem

40% [§ 7/7/d) ZDP] 800 000

b) příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku 30% [§ 7/7/c) ZDP] 600 000

c) příjem z výkonu nezávislého povolání 40% [§ 7/7/d) ZDP] 800 000

Paušální výdaje podle § 9 odst. 4 ZDP - Příjmy z nájmu

§ 9 odst. 1
ZDP Příjmy z nájmu, pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 až 8, jsou

2022 2023

% max. výše v Kč % max. výše v Kč

a) příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů 30% [§ 7/7/c) ZDP] 600 000

b) příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu podle § 10 odst. 1 
písm. a) ZDP 30% [§ 7/7/c) ZDP] 600 000

Paušální výdaje podle § 10 odst. 4 ZDP - Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

§ 10 odst. 4
ZDP Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

2022 2023

% max. výše v Kč % max. výše v Kč

x příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% [§ 7/7/a) ZDP] 1 600 000 1 600 000

Paušální výdaje § 7/7, § 9/4 a § 10/4 zákona o daních z příjmů
III. Daň z příjmů 

2. Paušální výdaje § 7/7, § 9/4 a § 10/4 zákona o daních z příjmů
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