Schéma rozdělení rozpočtového určení daní od roku 2021 (bez SFDI, poplatků a pokut)
Daň z hazardu (z. č. 187/2016 Sb.)
Daň z příjmů
právnických
osob

9,78 % - kraje1)
DPH

(celostátní
výnos)

25,84 % – obce2)

(bez daně
placené obcemi
a kraji)

64,38 % - SR3)
Daň z příjmů
fyzických osob
vybíraná
srážkou
(celostátní
výnos)

1)

9,78 % - kraje

Daň z příjmů
právnických osob
z daně placené
obcemi a kraji

2)

25,84 % – obce
3)

64,38 % - SR

1)

1)

9,78 % - kraje

Daň z příjmů
fyzických osob
z přiznání

2)

25,84 % – obce

(celostátní výnos)

3)

64,38 % - SR

100% - daně
placené kraji
100% - daně
placené obcí

1)

9,78 % - kraje

Daň z příjmů
fyzických osob
ze závislé
činnosti

2)

25,84 % – obce
3)

64,38 % - SR

(celostátní
výnos)

9,78 % - kraje

25,84 % – obce

2)

1,5% – obce4)
62,88 % - SR3)

Daň z hazardu
(z. č. 187/2016 Sb.)

Technické
hry
§7 odst. 1
Ostatní hry
§7 odst. 4

1)

Každý kraj se na procentní části
celostátního hrubého výnosu daně
podílí procentem stanoveným
v příloze č. 1 zákona č. 243/2000
Sb., o rozpočtovém určení daní

6)

65 % – obce
3)

100% - obce5)

35 % - SR

30 % – obce

Daň z nemovitých věcí

2)

3)

70 % - SR

2)

Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě:
1. výměry katastrálních území obce (3 %)
2. počtu dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu
zřizovanou obcí (9 %)
3. prostého počtu obyvatel v obci (10 %)
4. násobků postupných přechodů (78 %)

3)

Příjmy

státního
rozpočtu

4)

Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců
s místem výkonu práce v dané obci.

5)

Výnos daně z nemovitých věcí; příjemcem je obec, na jejímž území
se nemovitost nachází.

6)

Procento, kterým se jednotlivé obce podílejí na části celostátního
hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) zákona
plynoucího ve zdaňovacím období, se určí v závislosti na poměru
a) součtu herních pozic jednotlivých povolených koncových
zařízení uvedených v povolení k umístění herního prostoru,
které jsou povoleny na území dané obce k prvnímu dni
bezprostředně předcházejícího zdaňovacího období, k
b) celkovému součtu herních pozic jednotlivých povolených
koncových zařízení uvedených v povolení k umístění herního
prostoru, které jsou povoleny k prvnímu dni bezprostředně
předcházejícího zdaňovacího období.

