Nezapomeňte si odečíst hypotéku z daní
Daňové přiznání se opět blíží. Neradostné období alespoň částečně ocení plátci hypoték, kteří
si mohou část zaplacených úroků odečíst z daní. Jak vysoký odpočet je možný, jak správně
postupovat a kdo si může odpočet uplatnit?

Zdroj: Finance.cz, 22.3.2013

Stát podporuje vlastní bydlení možností odpočtu úroků úvěru z bydlení až do výše 300 tisíc
korun ročně. V praxi to znamená, že maximální odečitatelná položka činí 45 000 korun ročně.
Na tu ovšem většina domácností nikdy nedosáhne, protože by teoreticky museli splácet
hypotéku kolem 8,5 milionu korun.
Od roku 2014 pak ministerstvo financí plánuje horní hranici pro odpočet úroků snížit na 80
000 Kč. Výše částky, kterou si daňový poplatník může odečíst z daní, závisí na výši úrokové
sazby a počtu let do konce splatnosti hypotéky. „Zvláště v první třetině splatnosti úvěru tvoří
většinu celkové měsíční splátky úroky úvěru. Úvěr je v této fázi umořován pouze asi z 20 %.
Co zaplatí dlužník na úrocích, dostane však z části zpátky na daních. U hypotéky ve výši 1,8
milionu korun je běžné získat za rok 12 000 Kč na daních zpátky,“ uvádí Jan Kruntorád,
předseda představenstva a generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se zabývá
poradenstvím v oblasti hypotečních úvěrů.

Základní podmínkou pro uplatnění odpočtu je splnění
bytové potřeby
Pro odpočet úroků úvěru na bydlení je nutné splnit zákonné podmínky. Základ daně si lze
snížit odpočtem úroků z úvěru pouze tehdy, pokud je daným úvěrem řešena takzvaná bytová
potřeba poplatníka nebo jeho blízkých příbuzných. Bytová potřeba není ze zákona splněna
třeba tehdy, pokud je na úvěr pořízena rekreační chata nebo chalupa. Stejně tak není splněna,
pokud je úvěr použit na výstavbu nemovitosti v rámci podnikatelské činnosti či výstavbu za
účelem pronájmu. Jestliže je však pořízen na úvěr byt nebo dům, kde bude jeho vlastník
bydlet, není s odpočtem úroků problém. Při nejasnosti, zda je řešena bytová potřeba
poplatníka, je definice k nalezení v § 15 zákona o dani z příjmu. V praxi je možné odečíst
úroky z hypotečního úvěru i z úvěru ze stavebního spoření.

Odpočet neumožní některé formy a výše příjmu
Odpočet úroků je umožňován jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným.
Zaměstnanci musejí obecně pro možnost odpočtu v průběhu roku odvádět na dani z příjmu
více, než činí měsíční sleva na poplatníka 2 070 Kč. OSVČ musejí mít zase takový zisk, aby
jim vznikla daňová povinnost. Odpočet úroků tedy neuplatní například vlastník nemovitosti
pracující za minimální mzdu nebo pracující současně pro několik zaměstnavatelů pouze na
základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč. Na odpočet nemá
prostor ani samoživitelka pobírající rodičovský příspěvek. Stejně tak si nebude moci snížit
daňovou povinnost OSVČ, která vykazuje roční zisk pod 165 600 Kč včetně. Ještě pro
hodnotu zisku 165 600 Kč vychází totiž daň 24 840 Kč, kde po odečtení zákonné slevy na
poplatníka ve výši 24 840 Kč vzniká nulová daňová povinnost.

Pro odpočet úvěru je třeba několik dokumentů
Při uznání odpočtu je nutné doložit v originále výši zaplacených úroků a při prvním
uplatňování odpočtu i výpis z katastru nemovitostí. Potvrzení o výši zaplacených úroků za
uplynulý rok zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy začátkem roku. V
případě, že klient potvrzení nedostal, stačí kontaktovat banku nebo stavební spořitelnu. Pro
výpis z katastru nemovitostí je nutné navštívit katastrální úřad. Daňový odpočet lze uplatnit
buď v daňovém přiznání, zaměstnanci pak mají i možnost uplatnění v ročním zúčtování s
pomocí mzdové účtárny zaměstnavatele. Nicméně i zaměstnanec má možnost podat si sám
daňové přiznání. Základní termín pro jeho podání za rok 2012 je 2. duben 2013.

Příklad snížení ceny úvěru na bydlení díky odpočtu
Odpočet úroků patří mezi nezdanitelné položky. Daňovou povinnost nesnižuje v plném
rozsahu jako slevy na dani. Odpočet úroků snižuje daňový základ. Při odpočtu 100 000 Kč
činí vzhledem k 15% dani z příjmů daňová úspora 15 000 Kč. Tuto částku posílá v případě
zaměstnanců finanční úřad na bankovní účet vlastníka nemovitosti. Osobám samostatně
výdělečně činným sníží odpočet úroku daňovou povinnost o 15 000 Kč.

Tabulka: Daňové vratky při zaplacení 100 000 Kč na úrocích a hrubé měsíční mzdě 25
000 korun
Položka
Částka
Úhrn
příjmů
od
300 000 Kč (12 x 25 000 Kč)
zaměstnavatelů
Úhrn povinného pojistného 102 000 Kč (300 000 Kč x 1,34)
Základ daně ze závislé
402 000 Kč (300 000 Kč + 102 000 Kč)
činnosti
Odpočet úroků
100 000 Kč
Základ daně
302 000 Kč (402 000 Kč - 100 000 Kč)
Daň z příjmu
45 300 Kč (302 000 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka
24 840 Kč
Daň po slevě
20 460 Kč (45 300 Kč - 24 840 Kč)
35 460 Kč (15 % ze superhrubé mzdy - měsíční sleva na
Úhrn sražených záloh
poplatníka)
Přeplatek na dani
15 000 Kč (35 460 Kč - 20 460 Kč)
Zdroj: Gepard Finance
Pozn.: Výpočet sražených záloh jsme získali jako 15 % ze superhrubé mzdy – měsíční sleva na
poplatníka. Superhrubou mzdu dostaneme započtením odvodu sociálního (25 %) a
zdravotního pojištění (9 %) placeného zaměstnavatelem ke hrubé mzdě. Superhrubá mzda
tedy dělá v modelovém příkladě 33 500 Kč

Na daních lze s průměrnou hypotékou celkem ušetřit i 160
000 Kč
„Obvyklá výše hypotéky se dnes pohybuje kolem 1,7 milionu, při splatnosti na 30 let a sazbě
3,5 %. Daňová úleva, kterou v takovém případě může domácnost využít v prvních letech
splácení hypotéky, představuje 8 700 Kč ročně. V dalších letech dochází k jejímu postupnému
snižování. Je to proto, že daňový odpočet se vypočítává jako 15 % ze zaplacených úroků v
daném roce (do maximální výše 300 tisíc ročně). Ty jsou v počátku splácení nejvyšší a
postupně, s umořujícím se dluhem, klesají. I tak za celou dobu splácení hypotéky ve výši 1,7
milionu klient na úrocích zaplatí více než milion korun. Pokud by po celou dobu splácení
dodržoval odpočitatelné položky, může na daních za 30 let uspořit 157 500 Kč,“ uvádí Daniel
Kotula majitel RE/MAX Center.

