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Základní slevu na poplatníka mohou u dan ě z příjmů uplatnit 
pracující d ůchodci i za období r. 2013 

Dne 7. 10. 2014 zveřejnila Finanční správa změněnou informaci k uplatnění slevy na 
dani na poplatníka (§ 35ba odst. 1 ZDP) u pracujících důchodců za zdaňovací 
období roku 2013.  
 
Ačkoli donedávna GFŘ uvádělo, a to i po nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 
31/13 ze dne 10. července 2014 (zveřejněného ve Sbírce zákonů č. 66), že základní 
slevu na dani lze u pracujících důchodců uplatnit pouze za zdaňovací období r. 2014 
a nikoli za období r. 2013, dne 7. 10. 2014 se na internetových stránkách GFŘ 
objevila zcela opačná informace, podle níž mohou pracující důchodci uplatnit slevu 
na dani i za období r. 2013.  
 
Jak uvádí GFŘ v této tiskové zprávě  
„Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, který mimo 
jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a 
svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, dosp ěla finan ční 
správa k záv ěru,  že ustanovení znemož ňující uplatnit základní slevu na dani 
z příjmů pro starobní d ůchodce nebude za rok 2013 aplikovat. 
 
Pracující důchodci tedy mohou slevu na dani za rok 2013 uplatnit dodatečně, a to 
podle tiskové zprávy GFŘ jedním z následujících způsobů: 

1) u zaměstnavatele, v případě že zaměstnanec podepsal pro r. 2013 Prohlášení 
poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

2) podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období r. 2013, pokud jej 
poplatník dosud nepodal 

3) podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již řádné 
daňové přiznání za zdaňovací období r. 2013 podal. 

 
Znění uvedené informace GFŘ je možné nalézt zde: 
 
Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců - Tiskové zprávy 2014 | 
Pro média | Finanční správa 
 
 
Nález Ústavního soudu je možné nalézt pod číslem 162 ve Sbírce zákonů zde: 
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6676  


