
Poplatník daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků vyplní laskavě uvedené prohlášení podle § 38k zák.
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), nejpozději do 30 dnů po vstupu
do zaměstnání a každoročně do 15. února jej předloží plátci, u něhož uplatňuje výpočet zálohy ze zdanitelné mzdy podle § 38h odst. 2
téhož zákona a uplatňuje-li nezdanitelné částky ze základu pro výpočet zálohy na daň.

P R O H L Á Š E N Í
poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

a z funkčních požitků

1

Příjmení (i dřívější) __________________________________  jméno _____________________________________ titul  _________

rodné číslo1) _____________________________________  rodinný stav ________________________________________________

bydliště _____________________________________________________________________  PSČ__________________________

prohlášení podepisuji pro plátce _________________________________________________________________________________

Adresa mého pracoviště ______________________________________________________________________________________

Údaje o manželce (manželovi) žijící se mnou v domácnosti:

Jméno a příjmení __________________________________________________________  rodné číslo1) ______________________

bydliště (je-li odlišné od bydliště poplatníka) _______________________________________________________________________

zaměstnavatel, popř. jiná výdělečná činnost _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

I.
Podle § 15 odst. 1 písm. a) a § 38h odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů, uplatňuji nezdanitelnou částku

ze základu daně (ze základu záloh na daň) na poplatníka na zdaňovací období:

Dále uplatňuji nezdanitelné částky § 15 odst. 1 písm. b), d), e), f), g) a odst. 10 a § 38h odst. 1 písm. c) a d) zákona o daních
z příjmů na:
1. Nezletilé děti žijící se mnou v domácnosti (vlastní, osvojené, děti v péči, která nahrazuje péči rodičů a dítě druhého z manželů

a vnuka - vnučku, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli snížení uplatnit).

Jméno a příjmení rodné číslo Jméno a příjmení rodné číslo

Jméno a příjmení rodné číslo stav potvrzení FÚ č. j. ze dne

Jméno a příjmení rodné číslo Jméno a příjmení rodné číslo

-  nemohou se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
-  pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nejsou schopny vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

2. Zletilé děti do 26 let (vlastní, osvojené, děti v péči, která nahrazuje péči rodičů a dítěte druhého z manželů a vnuka - vnučku, pokud
jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli snížení uplatnit), žijící se mnou v domácnosti, které nepobírají plný invalidní důchod - soustavně
se připravují na budoucí povolání

3. Z dětí uvedených pod č. 1 a 2 jsou držiteli průkazu ZTP-P:

__________ ano - ne2) __________ ano - ne2) __________ ano - ne2)

Jméno a příjmení rodné číslo Jméno a příjmení rodné číslo
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II.Prohlašuji, že
A. současně za stejné zdaňovací období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuji současně nárok na nezdanitelné

částky ze základu daně4) nebo ze základu pro výpočet zálohy na daň u jiného plátce daně, rovněž jsem současně na stejné období
kalendářního roku nepodepsal u jiného plátce prohlášení k dani,5) a že nárok na nezdanitelné částky ze základu daně4) na tytéž osoby
současně za stejný kalendářní měsíc ve zdaňovacím období neuplatňuje jiný poplatník;

B.   jsem - nejsem2)    poživatelem starobního důchodu;

C. jsou měsíčně placeny bankou stanovené splátky z poskytnutého úvěru na bytové potřeby ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru
nebo z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním
úvěrem,

D. nárok na uznání nezdanitelné částky ze základu daně pro výpočet zálohy na daň nebo daně z téhož titulu
- neuplatňuje jiná osoba2),
- uplatňují tyto osoby:2) /uveïte v tabulce/

E.2) že předmět bytové potřeby ve vlastnictví, na který upatňuji odpočet úroků z poskytnutého úvěru, je užíván k vlastnímu trvalému bydlení
nebo trvalému bydlení druhého z manželů, svých potomků, rodičů nebo prarodičů kteréhokoliv z manželů.

F. že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle § 15 odst. 10 zákona o daních z příjmů ze všech úvěrů u poplatníků jedné
domácnosti nepřekročila v uplynulém kalendářním roce 300 000 Kč.
Dojde-li během roku ke změně skutečností rozhodných pro uznání nezdanitelných částek ze základu daně, písemně je oznámím plátci

(např. změnou v prohlášení) nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž změna nastala.
Jsem si vědom následků, kdyby toto prohlášení neodpovídalo pravdě a jsem si vědom toho, že rozdíl z nesprávně sražené zálohy

na daň nebo daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků z mé viny mi bude v plné výši sražen ze mzdy. Potvrzuji
pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto prohlášení a prokazuji je předložením dokladů.
Prohlašuji, že ve skutečnostech uvedených v prohlášení nedošlo ke změnám.
Změny, k nimž v uplynulém zdaňovacím období došlo, níže uvádím:

Druh změny změna nastala podpis datum podpisu

4. Žádám o přiznání nezdanitelné částky ze základu daně z důvodu, že2)
a) pobírám částečný invalidní důchod nebo u mne došlo k souběhu nároku na starobní a částečný invalidní důchod,
b) pobírám

-  plný invalidní důchod,
-  jiný důchod, jehož jednou z podmínek pro přiznání je plná invalidita,
-  jsem podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak žádost o plný invalidní důchod mi byla zamítnuta z jiných důvodů než
   z důvodů mé plné invalidity,
-  došlo u mne k souběhu nároku na starobní a plný invalidní důchod,
-  jsem držitelem průkazky ZTP/P).

Druh přiznaného důchodu
z důvodu invalidity

c) jsem žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem ve zdaňovacím období

 roku od-do2)  roku od-do2)  roku od-do2)

číslo a datum rozhodnutí o přiznání důchodu, popř.
potvrzení FÚ č. j., ze dne důchod přiznán od datum vystavení průkazky

ZTP/P

d) Uplatňuji na základě smlouvy o úvěru č.  uzavřené s bankou

nárok na odpočet nezdanitelné částky ze základu pro výpočet zálohy na daň ve výši 1/12 předpokládané výše ročního úroku placeného

měsíčně ve zdaňovacím období počínaje kalendářním měsícem z poskytnutého
úvěru ze stavebního spoření,2) z hypotečního úvěru,2) z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem
ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem2) použitého na financování bytových potřeb3) uvedených v § 15 odst. 10 a 11 zákona
o daních z příjmů pod písm. a)2, b)2, c)2, d)2, e)2, f)2, g)2, h)2. Uvedený předmět bytové potřeby je umístěn na adrese (u pozemku a stavby

parcelní číslo a název katastrálního území)

Jméno a příjmení rodné číslo bydliště

2



III.
Žádám o provedení výpočtu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o provedení ročního zúčtování záloh na daň

za zdaňovací období

z důvodu, že za uvedené zdaňovací období nejsem povinen podat ze svých příjmů přiznání k dani z příjmů fyzických osob a současně
prohlašuji, že

A. jsem nepobíral kromě mzdy od jednoho plátce nebo postupně od více plátců včetně mezd dodatečně zúčtovaných nebo vyplacených
těmito plátci v době, kdy jsem pro ně již nevykonával závislou činnost nebo funkci, kromě příjmů zdanitelných zvláštní sazbou
a příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, jiné příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob, jejichž
úhrn přesáhl 4 000 Kč v uplynulém zdaňov. období

B. jsem kromě příjmů zdanitelných zvláštní sazbou a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, pobíral
příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

a) pouze od jednoho plátce ve zdaňovacím období

b) od dalších plátců postupně včetně mezd dodatečně zúčtovaných nebo vyplacených těmito plátci v době, kdy jsem pro ně již
nevykonával závislou činnost nebo funkci, které níže uvádím a potvrzení o vyplacených příjmech a sražených zálohách na daň
od těchto plátců současně předkládám2).

___________  ano-ne2) ___________  ano-ne2) ___________  ano-ne2)

Ve zdaňovacím období jména plátců

Na zdaňovací období Za plátce ověřil Na zdaňovací období Za plátce ověřil Na zdaňovací období Za plátce ověřil

Nárok a uznání nezdanitelných částek ze základu daně uvedených v prohlášení prokázal poplatník3)

Na zdaňovací období datum podpis

Dodatečně za zdaňovací období (za kalendářní měsíce) datum podpis

Na zdaňovací období datum podpis

Dodatečně za zdaňovací období (za kalendářní měsíce) datum podpis

Na zdaňovací období datum podpis

Dodatečně za zdaňovací období (za kalendářní měsíce) datum podpis

3

a byla (byl) držitelkou (držitelem) průkazu ZTP /P v uplynulém zdaňovacím období

Kromě nároku na snížení základu daně o nezdanitelné částky podle údajů uvedených již v prohlášení uplatňuji nárok

1. Na nezdanitelnou částku na manželku (manžela), která(ý) v uplynulém zdaňovacím období žila (žil) se mnou ve společné domácnosti,
neměla (neměl) v tomto období vlastní příjem přesahující částku uvedenou v § 15 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů

Zdaňovací období

___________  ano-ne2)

Výše jejího (jeho)
příjmu Zdaňovací období Výše jejího (jeho)

příjmu Zdaňovací období Výše jejího (jeho)
příjmu

___________  ano-ne2) ___________  ano-ne2)



POKYNY

Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který ve zdaňovacím období, tj. v příslušném kalendářním roce, pobírá příjmy ze závislé
činnosti nebo funkční požitky, uplatní pro účely výpočtu zálohy na daň za příslušný kalendářní měsíc a pro výpočet daně za zdaňovací
období nárok na nezdanitelné částky ze základu daně tím, že vyplní a podepíše prohlášení ke zdanění příjmů ze závislé činnosti
a funkčních požitků, které předloží plátci při nástupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února s uvedením případných
změn, které v uplynulém zdaňovacím období v rozhodných skutečnostech pro srážku záloh na daň nebo daně nastaly.

Současně je poplatník povinen prokázat plátci rozhodné skutečnosti pro nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně.
K předloženým dokladům přihlédne plátce daně počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž budou rozhodné
skutečnosti prokázány. Při nástupu do zaměstnání přihlédne plátce daně k rozhodným skutečnostem pro nárok na uznání nezdanitelných
částek ze základu daně již v kalendářním měsíci, v němž poplatník nastoupí do zaměstnání za předpokladu, že je prokáže do třiceti
dnů po nástupu do zaměstnání. Pobíral-li poplatník v kalendářním měsíci mzdu současně od více plátců daně, může přihlédnout
k nezdanitelným částkám pouze jeden plátce daně, a to ten, jemuž poplatník rozhodné skutečnosti pro uznání nezdanitelných částek
ze základu daně prokáže a současně podepíše prohlášení k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.
Po ukončení zdaňovacího období provede plátce daně na žádost poplatníka výpočet daně a roční  zúčtování záloh za uplynulé
zdaňovací období a případný přeplatek na dani poplatníkovi vrátí v případě, kdy poplatník nepodá nebo není povinen podat přiznání
k dani z příjmů fyzických osob.

Při uplatňování nároku na snížení základu daně o nezdanitelné částky na:

a) dítě (děti), které vyživuje v rámci jedné domácnosti více poplatníků (např. manželé), může být pro účely daně uznáno (uznány)
jen u jednoho z nich. Jestliže u poplatníka trvají podmínky rozhodné pro snížení základu daně jen po několik kalendářních
měsíců ve zdaňovacím období, sníží se základ daně jen o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož
počátku byly splněny podmínky. Dítě uplatní poplatník již v kalendářním měsíci, v němž se narodilo nebo v němž začíná
soustavná příprava zletilého dítěte na budoucí povolání. Trvají-li podmínky pro snížení základu daně na vyživované dítě (děti)
u poplatníka jen po část kalendářního roku, může dítě (děti) po část kalendářního roku uplatnit jeden z poplatníků (např.
manželů) a po zbývající část druhý z poplatníků,

b) manželku (manžela) se nezahrnuje do jejího (jeho) vlastního příjmu zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní sociální
podpory, dávky sociální péče a stipendium, poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání.

Vznik nároku na odpočet nezdanitelné části od základu daně u poživatelů starobního důchodu se posuzuje podle toho, zda byl
poživatelem tohoto důchodu na počátku zdaňovacího období či nikoliv.

V případě, že poplatník ve zdaňovacím období kromě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků od jednoho a nebo postupně
od více plátců daně, včetně mezd dodatečně zúčtovaných nebo vyplácených těmito plátci v době, kdy pro ně již nevykonával závislou
činnost nebo funkci, příjmů zdanitelných zvláštní sazbou a příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,
pobírá příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky současně od dalších plátců nebo má jiné příjmy podléhající dani z příjmů fyzických
osob, jejichž úhrn je vyšší než 4 000 Kč, je povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně podle
místa bydliště.

2. Na základní nezdanitelnou částku z důvodu, že výše mého starobního důchodu z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém
pojištění nepřesáhla ve zdaňovacím období částku uvedenou v § 15 odst. 2 zákona o daních z příjmů

Potvrzuji pravdivost a úplnost uvedených údajů

Zdaňovací období

Za zdaňovací období datum podpisu podpis poplatníka

4

Jestliže máte uzavřeno více smluv o úvěru, na druhou a další smlouvu vyplňte "Doplněk k Prohlášení poplatníka daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti" a přiložte jako přílohu tohoto tiskopisu.

1) U cizích státních příslušníků uvést rok narození
2) Nehodící se škrtněte
3) § 15 odst. 10 a 11 zákona o daních z příjmů
4) § 15 zákona o daních z příjmů
5) § 38 k odst. 4 zákona o daních z příjmů

Výše mého
starobního důchodu Zdaňovací období Výše mého

starobního důchodu Zdaňovací období Výše mého
starobního důchodu

Starobní důchod byl přiznán od:  

3. Na nezdanitelnou částku z důvodu poskytnutí daru uvedenou v § 15 odst. 8 zákona o daních z příjmů

Zdaňovací období Zdaňovací období Zdaňovací obdobíVýše mého daru Výše mého daru Výše mého daru

4. Na nezdanitelnou částku z důvodu platby příspěvků na penzijní připojištění uvedenou v § 15 odst. 12 zákona o daních z příjmů

Zdaňovací období Zdaňovací období Zdaňovací obdobíVýše platby Výše platby Výše platby


