PROHLÁŠENÍ

poplatníka danČ z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé þinnosti
a z funkþních požitkĤ

PĜíjmení ____________________________________________ Jméno(-a) ___________________________________________
Titul ____________________ Rodné þíslo1) _______________________________ ýíslo pasu1) _______________________
Adresa bydlištČ (místa trvalého pobytu) __________________________________________________ PSý _______________
Prohlášení podepisuji pro plátce (název a adresa) ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

I.
1. Podle § 35ba odst. 1 písm. a) a § 35d odst. 2 zákona þ. 586/1992 Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále
jen „zákon“), slevu na dani na poplatníka na zdaĖovací období nebo uvedenou þást zdaĖovacího období:
uplatĖuji2)
2

__________________ neuplatĖuji )

uplatĖuji2)
2

__________________ neuplatĖuji )

uplatĖuji2)
__________________ neuplatĖuji2)

2. Podle § 35ba odst. 1 písm. c) až f) a § 35d odst. 2 zákona uplatĖuji slevu na dani z dĤvodu, že2)
a) pobírám invalidní dĤchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupnČ z dĤchodového pojištČní podle zákona o dĤchodovém
pojištČní nebo u mne zanikl nárok na invalidní dĤchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupnČ z dĤvodu soubČhu nároku na výplatu
tohoto invalidního dĤchodu a starobního dĤchodu,
b) pobírám invalidní dĤchod pro invaliditu tĜetího stupnČ nebo jiný dĤchod z dĤchodového pojištČní podle zákona o dĤchodovém
pojištČní, u nČhož jednou z podmínek pĜiznání je, že jsem invalidní ve tĜetím stupni, zanikl mi nárok na invalidní dĤchod pro invaliditu
tĜetího stupnČ z dĤvodu soubČhu nároku na výplatu invalidního dĤchodu pro invaliditu tĜetího stupnČ a starobního dĤchodu nebo jsem
podle zvláštních pĜedpisĤ invalidní ve tĜetím stupni, avšak žádost o invalidní dĤchod pro invaliditu tĜetího stupnČ mi byla zamítnuta
z jiných dĤvodĤ než proto, že nejsem invalidní ve tĜetím stupni,
c) jsem držitelem prĤkazu ZTP/P
Druh pĜiznaného dĤchodu
z dĤvodu invalidity

ýíslo a datum rozhodnutí o pĜiznání dĤchodu,
popĜ. potvrzení FÚ þ. j., ze dne

Datum vystavení prĤkazu
ZTP/P

DĤchod pĜiznán od

d) se soustavnČ pĜipravuji na budoucí povolání studiem nebo pĜedepsaným výcvikem, ve zdaĖovacím období
od - do2)

od - do2)

od - do2)

a to až do dovršení vČku 26 let nebo po dobu prezenþní formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské
vzdČlání až do dovršení vČku 28 let.
3. Podle § 35c a § 35d zákona uplatĖuji daĖové zvýhodnČní na vyživované dítČ žijící se mnou v domácnosti (vlastní, osvojené, dítČ
v péþi, která nahrazuje péþi rodiþĤ, dítČ druhého z manželĤ a vnuka-vnuþku, pokud jeho rodiþe nemají pĜíjmy, z nichž by mohli
daĖové zvýhodnČní uplatnit):
a) Nezletilé dítČ
Jméno(-a) a pĜíjmení

Rodné þíslo

Jméno(-a) a pĜíjmení

Rodné þíslo

b) Zletilé dítČ až do dovršení 26 let, jestliže nepobírá invalidní dĤchod pro invaliditu tĜetího stupnČ a
– soustavnČ se pĜipravuje na budoucí povolání:
Jméno(-a) a pĜíjmení
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Rodné þíslo

Jméno(-a) a pĜíjmení

1

Rodné þíslo

– nemĤže se soustavnČ pĜipravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdČleþnou þinnost pro nemoc nebo úraz, anebo
– z dĤvodu dlouhodobČ nepĜíznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdČleþnou þinnost:
Jméno(-a) a pĜíjmení

Rodné þíslo

Stav

Potvrzení FÚ þ. j. ze dne

c) Z dČtí uvedených pod písmeny a) a b) jsou držiteli prĤkazu ZTP/P:
Jméno(-a) a pĜíjmení

Rodné þíslo

Rodné þíslo

Jméno(-a) a pĜíjmení

UplatĖujete-li daĖové zvýhodnČní a Váš(e) manžel(ka) je zamČstnán(a), vyplĖte:
Údaje o manželce (manželovi) žijící (žijícím) se mnou v domácnosti:
PĜíjmení a jméno(-a)
Název a adresa zamČstnavatele

II.
Prohlašuji, že
1) souþasnČ neuplatĖuji za stejné zdaĖovací období ani za stejný kalendáĜní mČsíc zdaĖovacího období
a) nárok na slevy na dani podle § 35ba zákona u jiného plátce danČ a že souþasnČ na stejné období kalendáĜního roku jsem
nepodepsal(-a) u jiného plátce prohlášení k dani3);
b) daĖové zvýhodnČní4) na vyživované dítČ u jiného plátce danČ a že daĖové zvýhodnČní na to samé vyživované dítČ za stejné zdaĖovací
období ani za stejný kalendáĜní mČsíc zdaĖovacího období neuplatĖuje jiná osoba;
2) k 1. lednu uvedeného zdaĖovacího období starobní dĤchod z dĤchodového pojištČní nebo ze zahraniþního povinného pojištČní
stejného druhu
pobírám2)

pobírám2)

pobírám2)

……………..................…. nepobírám2)

……………..................…. nepobírám2)

……………..................…. nepobírám2)

Dojde-li bČhem zdaĖovacího období ke zmČnČ skuteþností rozhodných pro výpoþet záloh na daĖ a danČ nebo ke zmČnČ podmínek
pro poskytnutí slev na dani podle § 35ba zákona, nebo daĖového zvýhodnČní, písemnČ je oznámím plátci danČ (napĜ. zmČnou v prohlášení)
nejpozdČji poslední den kalendáĜního mČsíce, v nČmž zmČna nastala.
Jsem si vČdom(-a) následkĤ, kdyby toto prohlášení neodpovídalo pravdČ a jsem si vČdom(-a) toho, že rozdíl z nesprávnČ sražené zálohy
na daĖ nebo danČ z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé þinnosti a z funkþních požitkĤ a daĖového zvýhodnČní z mé viny bude v plné výši vþetnČ
pĜíslušenství sražen z mé mzdy.
ZmČny, k nimž bČhem zdaĖovacího období došlo, níže uvádím:
Druh zmČny

ZmČna nastala

Datum podpisu

Podpis poplatníka

Potvrzuji pravdivost a úplnost údajĤ uvedených v tomto prohlášení
Na zdaĖovací období

Datum

Podpis

DodateþnČ za zdaĖovací období (za kalendáĜní mČsíce)

Datum

Podpis

Na zdaĖovací období

Datum

Podpis

DodateþnČ za zdaĖovací období (za kalendáĜní mČsíce)

Datum

Podpis

Na zdaĖovací období

Datum

Podpis

DodateþnČ za zdaĖovací období (za kalendáĜní mČsíce)

Datum

Podpis

Nárok na uznání slev na dani podle § 35ba zákona a nárok na daĖové zvýhodnČní prokázal poplatník5)
Na zdaĖovací období

Za plátce ovČĜil

Na zdaĖovací období
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Za plátce ovČĜil

Na zdaĖovací období

Za plátce ovČĜil

III.
Žádám o provedení roþního zúþtování záloh na daĖ a daĖového zvýhodnČní2) a o provedení výpoþtu danČ z pĜíjmĤ
fyzických osob ze závislé þinnosti a z funkþních požitkĤ
za zdaĖovací období
a souþasnČ prohlašuji, že za uvedené zdaĖovací období
1. nejsem povinen(-na) podat ze svých pĜíjmĤ pĜiznání k dani z pĜíjmĤ fyzických osob

2. jsem nepobíral(-a) v uplynulém zdaĖovacím období kromČ mzdy od jednoho plátce nebo postupnČ od více plátcĤ vþetnČ mezd
dodateþnČ vyplacených nebo zúþtovaných tČmito plátci v dobČ, kdy jsem pro nČ již nevykonával(-a) závislou þinnost nebo funkci,
pĜíjmĤ zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby danČ a kromČ pĜíjmĤ, které nejsou pĜedmČtem danČ nebo jsou od danČ osvobozeny,
jiné pĜíjmy podle § 7 až 10 zákona podléhající dani z pĜíjmĤ fyzických osob vyšší než 6 000 Kþ

3. jsem pobíral(-a) v uplynulém zdaĖovacím období kromČ pĜíjmĤ zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby danČ a kromČ pĜíjmĤ, které nejsou
pĜedmČtem danČ nebo jsou od danČ osvobozeny, pĜíjmy podléhající dani z pĜíjmĤ fyzických osob ze závislé þinnosti a z funkþních požitkĤ
a) pouze od jednoho plátce ve zdaĖovacím období2)

b) postupnČ od dalších plátcĤ danČ vþetnČ mezd dodateþnČ vyplacených nebo zúþtovaných tČmito plátci v dobČ, kdy jsem pro nČ již
nevykonával(-a) závislou þinnost nebo funkci, které níže uvádím a potvrzení o vyplacených pĜíjmech a sražených zálohách na daĖ
a daĖovém zvýhodnČní od tČchto plátcĤ souþasnČ pĜedkládám2).
Ve zdaĖovacím období

-

Jména plátcĤ

Prohlašuji, že:
(vyplní pouze poplatník uplatĖující nezdanitelnou þást základu danČ podle § 15 odst. 3 a 4 zákona)
odpoþet úrokĤ ze základu danČ, na které uplatĖuji nárok z dĤvodu zaplacených úrokĤ z úvČru použitého na Þnancování bytových potĜeb
ze stavebního spoĜení2), úrokĤ z hypoteþního úvČru2) anebo z jiného úvČru poskytnutého v souvislosti s tČmito úvČry2), stavební spoĜitelnou2),
bankou2), nebo poboþkou zahraniþní banky2) anebo zahraniþní bankou2), za zdaĖovací období

neuplatĖuje jiná osoba2),
uplatĖují tyto osoby:2) /uvećte v tabulce/
ZdaĖovací období

-

Rodné þíslo

Jméno(-a) a pĜíjmení

Adresa trvalého pobytu

pĜedmČt bytové potĜeby pod písmeny a)2) b)2) c)2) d)2) e)2) f)2) g)2) h)2) § 15 odst. 3 zákona, na který uplatĖuji odpoþet úrokĤ z poskytnutého
úvČru, byl užíván v souladu s § 15 odst. 4 zákona, a že þástka úrokĤ, o kterou se snižuje základ danČ podle § 15 odst. 3 a 4 zákona
v úhrnu u všech úþastníkĤ smluv o úvČrech žijících v mé domácnosti nepĜekroþila v uplynulém zdaĖovacím období 300 000 Kþ. PĜi placení
úrokĤ jen po þást roku uplatĖovaná þástka nepĜekroþila jednu dvanáctinu této maximální þástky za každý mČsíc placení úrokĤ.
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KromČ nároku na slevy na dani a nároku na daĖové zvýhodnČní podle údajĤ uvedených již v prohlášení uplatĖuji nárok na:
1. Slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona na manželku (manžela)
Jméno(-a) ____________________________ PĜíjmení _________________________________________ Rý ___________________

,

která (který) v uplynulém zdaĖovacím období
od - do2)

od - do2)

od - do2)

se mnou žila (žil) v domácnosti a nemČla (nemČl) v tomto zdaĖovacím období vlastní pĜíjem pĜesahující 68 000 Kþ a v uplynulém zdaĖovacím
období
byla (byl)2)

byla (byl)2)

byla (byl)2)

__________________ nebyla (byl)2)

__________________ nebyla (byl)2)

__________________ nebyla (byl)2)

držitelkou (-lem) prĤkazu ZTP/P.

2. Nezdanitelné þásti základu danČ:
a) Podle § 15 odst. 1 zákona z dĤvodu poskytnutí daru
ZdaĖovací období

Hodnota daru (Kþ)

Hodnota daru (Kþ)

ZdaĖovací období

ZdaĖovací období

Hodnota daru (Kþ)

ZdaĖovací období

Výše úrokĤ (Kþ)

b) Podle § 15 odst. 3 a 4 zákona z dĤvodu zaplacených úrokĤ z úvČru
ZdaĖovací období

Výše úrokĤ (Kþ)

Výše úrokĤ (Kþ)

ZdaĖovací období

c) Podle § 15 odst. 5 zákona z dĤvodu platby pĜíspČvkĤ na své penzijní pĜipojištČní nebo penzijní pojištČní
ZdaĖovací období

Výše pĜíspČvkĤ (Kþ)

Výše pĜíspČvkĤ (Kþ)

ZdaĖovací období

ZdaĖovací období

Výše pĜíspČvkĤ (Kþ)

d) Podle § 15 odst. 6 zákona z dĤvodu zaplaceného pojistného na své soukromé životní pojištČní
ZdaĖovací období

Výše pojistného (Kþ)

Výše pojistného (Kþ)

ZdaĖovací období

ZdaĖovací období

Výše pojistného (Kþ)

e) Podle § 15 odst. 7 zákona z dĤvodu zaplacených þlenských pĜíspČvkĤ þlena odborové organizace
ZdaĖovací období

f)

Výše pĜíspČvkĤ (Kþ)

ZdaĖovací období

Výše pĜíspČvkĤ (Kþ)

ZdaĖovací období

Výše pĜíspČvkĤ (Kþ)

Podle § 15 odst. 8 zákona z dĤvodu úhrady za zkoušky ovČĜující výsledky dalšího vzdČlávání
ZdaĖovací období

Výše úhrady (Kþ)

ZdaĖovací období

Výše úhrady (Kþ)

ZdaĖovací období

Výše úhrady (Kþ)

Potvrzuji pravdivost a úplnost údajĤ uvedených v oddíle III.
Za zdaĖovací období

1

)
)
3
)
4
)
5
)
2

Datum podpisu

Podpis poplatníka

U poplatníkĤ uvedených v § 2 odst. 3 zákona uvećte datum narození a þíslo pasu nebo jiného dokladu, prokazující totožnost poplatníka
Nehodící se škrtne, popĜ. podle jednotlivých zdaĖovacích období
§ 38k odst. 4 zákona
§ 35c a § 35d zákona
§ 38l zákona
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