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Stranu	  1.	  a	  2.	  vyplňuje	  zaměstnanec	  vždy	  při	  vstupu	  do	  zaměstnání,	  při	  změnách	  a	  to	  vše	  
nejpozději	  15.2.	  

	  
	  

Rok uplatnění, 
zaškrtnout zda 
chce nebo 
nechce 
uplatňovat slevu 
na poplatníka 

Vyplňuje se 
pouze pokud 
bude 
zaměstnanec 
uplatňovat 
invaliditu 
ZTP/P, 
studium 

Vyplňuje se, 
pokud bude 
zaměstnanec 
uplatňovat 
daň. 
zvýhodnění na 
děti 

Vyplňuje 
se pořadí 
dítěte, 
kvůli výši 
slevy.  
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Zapisující se 
veškeré změny 
související 
s uplatňováním 
daňových slev 
a zvýhodnění 

Datum a 
podpis 
zaměstnance, 
vždy na každé 
zdaňovací 
období, 
nejpozději do 
15.2. dle § 
38ch odst. 1. 
stvrzuje 
pravdivost 
uvedených 
údajů.  
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Oddíl	  III.	  Vyplňuje	  zaměstnanec,	  pokud	  chce	  od	  zaměstnavatele	  provést	  roční	  zúčtování	  
nejpozději	  do	  15.2.	  dle	  §	  38ch	  odst.	  1.	  
	  

	  

Datum a podpis 
zaměstnavatele. 
Stvrzuje, že 
zaměstnanec 
doložil veškeré 
dokumenty 
prokazující nárok 
na odečet 
nezdaň. části, 
slevy a 
zvýhodnění. 

Rok provedení 
zúčtování 

Zaměstnanec 
potvrdí, že 
nemá 
povinnost 
podat DP 

Zaměstnanec 
potvrdí, že 
kromě závislé 
činnosti nemá 
jiné příjmy nad 
6.000,- Kč 

Zaměstnanec 
potvrdí, pokud 
měl příjmy 
pouze od 
jednoho plátce 

Vyplňuje se, 
pokud měl 
zaměstnanec ve 
zdaň. Období 
příjmy postupně 
od dalších plátců. 

Vyplní se 
jména 
jednotlivých 
postupných 
plátců a doloží 
se jejich 
potvrzení. 

Vyplňuje 
zaměstnanec, 
který uplatňuje 
úroky z úvěru na 
bytové účely. 

Vyplnit, pokud 
úroky z úvěru 
uplatňuje i jiná 
osoba. 
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Vyplnit 
jméno, 
příjmení a 
RČ 
manželky, na 
kterou  
uplatňuje 
slevu na 
dani. 

Období uplatnění 

Vyplnit rok uplatnění 
a zda manželka 
měla nebo neměla 
příjem přesahující 
68. 000,- Kč. 

Vyplní se dítě, 
které navštěvuje 
předškolní 
zařízení 
školského zákona. 

Rok uplatnění a 
výše daru. 

Rok uplatnění a 
výše 
zaplacených 
úroků z úvěrů 

Rok uplatnění a 
výše 
zaplacených 
příspěvků na 
penzijní 
připojištění Rok uplatnění a 

výše zapl. 
soukromého živ. 
pojištění Rok uplatnění a 

výše zapl. 
členských 
příspěvků. 

Podpisem 
zaměstnance 
Se stvrzuje 
pravdivost 
údajů v oddíle 
III. 
Zaměstnanec 
vyplňuje vždy, 
bez ohledu, zda 
chce nebo  
nechce nechat 
provést roční 
zúčtování. 

Vypíše se rok a 
částka 
uplatněného 
„školkovného“ 
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