
Myslíte si, že další vzdělávání musí 
být nákladné?

Je tu možnost daňové úspory ze 
zkoušky profesní kvalifikace !

Kolik ušetřím?

Odečíst je možné nezdanitelnou část základu daně až do výše 

10 000 korun za rok.

U osob se zdravotním postižením lze odečíst až 13 000 Kč, 

v případě těžšího zdravotního postižení až 15 000 Kč.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti 
pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji.

Zkouška musí být součástí profesní kvalifikace zveřejněné v NSK.

Není možné odečíst náklady na přípravný kurz  k profesní 

kvalifikaci nebo jiné další vzdělávání.

Základ daně si může snížit pouze daňový rezident členského 

státu Evropské unie.

Co musím splnit?
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Fyzická osoba může odpočet nezdanitelné části 
základu daně uplatnit po uplynutí kalendářního roku:

U zaměstnavatele v žádosti o roční zúčtování záloh, a to na základě 
předloženého potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku  
ověřující výsledky dalšího vzdělávání (zkoušku profesních kvalifikací).

info@vzdelavanivsem.cz          www.vzdelavanivsem.cz

Nárok na odečet zaniká v případě, že náklady hradil zaměstnavatel, 
nebo pokud si je OSVČ zahrnula do nákladů.

Máte dotazy nejen k odpočtu daní? Obraťte se na:

Střední a vyšší odborné školy

Národní soustava kvalifikací

Vyberte si z nabídky profesních kvalifikací na středních nebo 
vyšších odborných školách v Jihomoravském kraji. Zjistěte více 
informací o kurzech na webu dané školy.

Je registr profesních kvalifikací celostátně uznávaný na území ČR. 
Naleznete zde seznam všech autorizovaných osob, které jednotlivé 
kurzy a zkoušky nabízejí. Získejte novou profesní kvalifikaci nebo 
rozšiřte svou původní na www.narodnikvalifikace.cz.

V přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
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