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Záznam webináře Zrušení superhrubé mzdy a změna výpočtu daně 

z příjmů od 1. 1. 2021 
Praktické příklady a postup výpočtu zálohy na daň v roce 2021  
 

Daňový balíček byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 31. 12. 2020, zrušení superhrubé mzdy a 

zvýšení slevy na poplatníka se proto použije již pro zúčtování mezd za leden 2021. Projděte si 

celý postup výpočtu a ověřte si praktický dopad všech novinek na výpočet zálohy na daň 

z příjmu v roce 2021.  

 

Přednáší: Ing. Hana Procházková, vedoucí daňového oddělení VDP Tax 

Místo konání: offline 
 

Zaměření záznamu webináře:  

Daňový balíček přináší zejm. zrušení superhrubé mzdy  spolu se zavedením progresivní sazby 

daně, kdy - 15% sazby daně se uplatní do 48násobku průměrné mzdy a 23% sazba u základu 

daně nad 48násobek průměrné mzdy. Paralelně dochází ke zvýšení slevy na poplatníka o 

3.000 Kč pro rok 2021, tj. na 27.840 Kč, a o další 3.000 Kč pro rok 2022, tj. na 30.840 Kč. 

Minimální mzda je k 1. 1. 2021 navýšena na 15 200 Kč. Záznam webináře Vás seznámí krok 

za krokem s postupem výpočtu mezd za leden 2021 a upozorní na změny ve výpočtu základu 

daně oproti roku 2020. 

 

Komu je záznam webináře určen: Záznam webináře je určen mzdovým účetním a 

personalistům všech odvětví soukromého sektoru i zaměstnavatelům ve veřejné sféře. 

 

Program nahrávky webináře: 

Superhrubá mzda 

Co zahrnuje hrubá mzda 

Ustanovení zákona o daních z příjmů 2020 

Ustanovení zákona o daních z příjmů 2021 

Změna výše průměrné mzdy od 1. 1.2021 

Změna sazby daně 

Výpočet zálohy na daň z příjmů 

Výpočet zálohy na daň v roce 2020 

Výpočet zálohy na daň v roce 2021 

Změna minimální mzdy od 2021 
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Závazná objednávka záznamu webináře Zrušení superhrubé mzdy a změna 

výpočtu daně z příjmů od 1. 1. 2021  
Cena záznamu webináře: 1190,- Kč bez DPH  

 

Při zakoupení více přístupů pro jednu organizaci bude poskytnuta sleva ve výši 10 % 

z celkové ceny objednávky. 

 

Název společnosti: 

 

 

Jméno a příjmení objednávajícího: 

 

 

Ulice a č. p., město: 

 

 

 

IČO:                                                                               DIČ: 

 

Email: 

 

Telefon: 

Doručovací adresa, pokud se liší od fakturační: 

 

 

 

Počet účastníků webináře:    

1. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

2. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 

 

 

3. Jméno účastníka: 

 

Email účastníka (slouží jako část přihlašovacího údaje na webinář): 
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