
ACCONTES s.r.o. Vám přináší: 

ACCONTES s.r.o.

Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení 
poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze 

závislé činnosti a z funkčních požitků"?



Formulář Vám vydá účetní 
Vaší firmy nebo ten, kdo 
Vám zpracovává mzdy, 
nebo si ho vyzvednete na 
kterémkoliv finančním 
úřadě.  Je ve Vašem 
zájmu, aby byl správně 
vyplněn, protože podle 
toho Vám bude 
vypočítávána mzda. 
Formulář bude uložen u 
Vaší účetní po celou 
dobuVašeho zaměstnání

í.



➲ Je důležité, aby dokument vyplnil sám 
zaměstnanec a nikoliv jednatel firmy, či účetní. 
Prohlašuje zaměstnanec, proto odpovídá za 
správnost a úplnost všech údajů, tedy i správné 
uvedení svých osobních údajů.



Kdo chce a má i nárok u svého            
zaměstnavatele uplatňovat slevy na      
     dani, vyplňuje Prohlášení podle        
                následujících pokynů.             

         
➲ Prohlášení vyplňují zaměstnanci na základě 

pokynů zaměstnavatele. (Na stejné období 
lze podepsat prohlášení jen u jednoho 
zaměstnavatele).Kdo prohlášení nevyplní 
do stanovené lhůty a nedoloží příslušná 
potvrzení, tomu nebude sleva v průběhu 
roku uplatňována a může si ji uplatnit až při 
ročním zúčtování záloh nebo ve svém 
daňovém přiznání. 



 V této části I. odst.1) vyplníte, zda uplatňujete/neuplatňujete 
slevu na dani na poplatníka na zdaňovací období 2010. 

 Vyplňte tedy 20102010 a (nehodící se škrtněte). 
 Pokud přeškrtnete uplatňujiuplatňuji, znamená to, že slevy neuplatňujete 

a další tabulky se Vás v podstatě netýkají, kromě podpisu 
potvrzujícího správnost vyplnění.

 Pokud přeškrtnete neuplatňujineuplatňuji, budete vyplňovat příslušné 
tabulky a dokládat oprávněnost uplatnění slevy.



 Slevu na dani z důvodu, že pobíráte částečný nebo 
plný invalidní důchod (nutno doložit dokladem 
o výplatě důchodu), nebo že jste studentem 
soustavně se připravujícím na budoucí povolání 
studiem, uplatníte vyplněním příslušných kolonek 
v části I, odstavci 2a) - 2d).



 V případě, že uplatňujete daňové zvýhodnění na 
vyživované dítě žijící s Vámi v domácnosti, vyplníte 
příslušné kolonky odstavce 3). 



 Údaje o manželce (manželovi) vyplňujete pouze v případě, že 
uplatňujete u svého zaměstnavatele daňové zvýhodnění na 
vyživované dítě Vy a ne Vaše manželka    Dohodněte se spolu Dohodněte se spolu 
předem!předem!  

 Rada: slevu většinou uplatňuje ten, kdo má vyšší příjmy.Rada: slevu většinou uplatňuje ten, kdo má vyšší příjmy.



Přečtěte si co prohlašujete ! !

Naslepo podepsané a nepřečtené prohlášení Vás 
kdykoliv může přivést do zbytečných problémů!!!



 Pokud dojde v průběhu roku ke změně skutečností 
uvedených v prohlášení (např. rodinný stav, bydliště, 
narození dítěte, zaměstnavatel druhého z manželů - pokud 
uplatňujete daňové zvýhodnění na dítě...), je nutno změnu 
oznámit nejpozději do konce měsíce, v němž změna v 
údajích nastala.

 Veškeré změny uvádějte do tabulky v části II. na 2. straně 
tiskopisu - „druh změny, změna nastala, datum podpisu, 
podpis".



 Zaměstnanec vyplní rok, za který podepisuje 
prohlášení a přesné datum do 30 dnů po vstupu do 
zaměstnání a dále každoročně nejpozději do 15.02., 
t.j. na r. 2010 do 15.02.2010. Podpisem potvrzuje, že 
všechny údaje uvedl správně.



 V této části zaměstnavatel potvrzuje za každý rok 
samostatně po celou dobu platnosti Prohlášení, že 
uvedené údaje ověřil.

 Příklad vyplnění (zaměstnavatel) pro rok 2010:             
2010  2010  NovákNovák



Pro krátký odpočinek
 Ne všechny věci jdou 

hned napoprvé 
snadno, ale pokud 
jste úspěšně došli až 
sem, čeká Vás už jen 
snadné FINÁLE



Než začnete vyplňovat údaje části III., na 3. 
straně tiskopisu, nejprve si tuto část pečlivě 

pročtěte.

➲ Uvádíme Vám tři nejčastější příklady                     
vyplnění:



Příklad I.

➲ - chcete, aby Vám zaměstnavatel provedl roční zúčtování daně a po 
celý rok 2009 jste měl/a příjmy jen od stávajícího 
zaměstnavatele.Vyplňte do prvého okénka „za zdaňovací období" - 
2009. Stejně tak budete postupovat i v odstavcích 1.- 2., kdy doplníte 
vždy do prvního volného okénka rok 2009. V odstavci 3a) doplníte do 
prvého volného okénka „2009". Do tabulky v odst. 3b) „Ve zdaňovacím 
období 2009 - Jména plátců" napíšete: NEBYL JINÝ PLÁTCE



Příklad č.2
 Chcete, aby Vám zaměstnavatel provedl roční zúčtování daně, ale nastoupil jste 

k němu v průběhu roku 2009 a od počátku roku 2009 do nástupu k stávajícímu 
zaměstnavateli jste byl/a zaměstnán/a u jiného, případně jiných zaměstnavatelů 
postupně za sebou, nebo jste byl/a studentem, příp. jste byl/a registrován/a jako 
uchazeč o zaměstnání u příslušného Úřadu práce. V těchto případech budete 
postupovat stejně jako u I. příkladu, pouze v odstavci 3b do prvého volného 
okénka “Ve zdaňovacím období” doplníte „2009". Dále vyplníte jména předchozích 
zaměstnavatelů s údajem od do (příklad od ledna do  2009 ABC s.r.o. Brno, od 
dubna 2009 XXXX.s.r.o. = název stávajícího zaměstnavatele).Zároveň vyplňte dle 
skutečnosti prvé okénko bodu 4. - rok 2009 a škrtněte, zda jste u předchozích 
zaměstnavatelů uplatňoval/a či neuplatňoval/a měsíční slevy na dani.Důležité: 
období studia je nutné doložit originálem potvrzení ze školy, od předchozích 
zaměstnavatelů je nutné předložit originál potvrzení o zdanitelných příjmech - 
přičemž datum vystavení dokladu nesmí být po 15.2.2010. V obou shora 
uvedených příkladech lze v rámci ročního zúčtování daně uplatnit „slevu na dani 
na manželku/manžela" a „roční nezdanitelné části, a to vyplněním příslušných 
kolonek v části III., na straně 3-4, např. na manželku (manžela), jejíž/jehož vlastní 
příjmy v roce 2009 nepřesáhly částku 68.000.-Kč, z důvodu poskytnutí daru 
(přiložte potvrzení), platby příspěvků na penzijní připojištění nebo zaplaceného 
pojistného na soukromé životní pojištění (u nově uplatňovaných případů nebo 
v případě, že došlo ke změně smluvních podmínek, je nutné vedle potvrzení 
o zaplacených příspěvcích přiložit i kopii smlouvy).



Příklad III.

➲ Příklad - jste povinen/na podat daňové přiznání na Váš místně příslušný 
finanční úřad do 31.3.2010. V průběhu roku 2009, popř. jeho část jste neměl/
a podepsáno prohlášení k dani, vedle příjmů ze závislé činnosti jste měl/a 
jiné příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob vyšší než 6.000.-Kč, nebo 
pokud Vaše žádost o provedení ročního zúčtování daně, případně  přiložená 
potvrzení ponesou datum až po 15.2.2010. V tiskopise, v části III. napíšete 
do tabulky „Ve zdaňovacím období 2009", do kolonky „jména plátců" „daňové 
přiznání podávám sám" nebo nemusíte část III. Prohlášení, t.j. Stranu 3 a 4 
vůbec vyplňovat. Pokud si budete přiznání podávat sám/a, požádáte 
zaměstnavatele o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech.



 Nebudeme Vás v tomto případě zdržovat 
zbytečnými komentáři :-)



➲ V této části 3. odst.4) vyplníte, zda uplatňujete/neuplatňujete slevu na dani 
na poplatníka ( pismenko a ) a nebo měsíční daňové zvýhodnění ( písmenko 
b ) obojí na zdaňovací období 2010.

➲ Vyplňte tedy 20092009 a (nehodící se škrtněte). 
➲ Pokud přeškrtnete uplatňujiuplatňuji, znamená to, že slevy nebo daňové zvýhodnění 

neuplatňujete.
➲ Pokud přeškrtnete neuplatňujineuplatňuji, budete vyplňovat příslušné tabulky a 

dokládat oprávněnost uplatnění slevy nebo daňového zvýhodnění.



Týká se těch, kteří mají úvěr na bytové 
potřeby

➲ Nárok může uplatňovat více osob. Pokud tomu 
tak je, uveďteje a nezapoměňte šlrtnout nehodící 
se.



➲ Toto vyplňuje poplatník uplatňující slevu na dani na 
manželku (manžela), jejíž(hož) příjem nepřesahl 38040,-. Ze 
začátku vyplníte jmeno, přijmení a rodné číslo. Dále pod to 
za jaké zdaňovací období. A to jestli je držitelem ZTP/P 
(nehodící se opět šktrne).



Nyní si postupně projdeme 
nezdanitelné části základu daně od a) 

až po f)

➲ Vyplní se za jaké zdňovací období a hodnota daru. K 
této věci budete potřebova: Potvrzení příjemce daru 
nebo jeho zakonného zástupce anebo pořadatele 
veřejné sbírky o výši a účelu daru. 



➲ Jako v prvním případě vyplníme zdaňovací období a 
poté výši úroku z úvěru. Je třeba prokázat to: 
Smlouvou o úvěru.



➲ Vypníme zdaňovací období a výši příspěvku na 
penzíjní připojištění. Zde se vyžaduje při prvním 
upltnění smlouva o penzíjním připojištění. Poté 
každoročně do 15.2. potvrzením penzíjního fondu o 
příspěvcích zaplacených poplatníkem na uplynuté 
zdaňovací období.



➲ Vyplníme opět zdaňovací období a výši pojístného. 
Je potřeba to doložit: Smlouvou o soukromém 
životním pojištění nebo pojistkou při prvním 
uplatnění. Poté každoročně nejpozději do 15.2. 
potvrzením pojišťovny o pojístném zapaceném 
poplatníkem na jeho soukromé životní pojištní v 
uplynulém zdaňovacím období nebo o zaplacené 
poměrné části jednorázového pojístného 
připadajícího na uplynulé zdaňovací období.



➲ Stejně jako v předchozích případech vyplníme 
zdaňovací období. Výši příspěvku. K této věci je 
třeba: Každoročně do 15.2. dodat potvrzení 
odborové organizace o výši zaplacených členských 
příspěvků v uplynutém zdaňovacím období.



➲ A už nám zbývá pouze poslední věc. Zde jako již 
klasicky vyplníme zdaňovací období a poté výši 
úhrady. A jako vždy po nás budou chtít to doložit. Je 
potřeba dodat: Každoročně do 15.2. potvrzením o 
výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky 
dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání.



Na poslední straně vyplníte odstavec - 
„Potvrzuji pravdivost a úplnost 

uvedených údajů za „zdaňovací období" 
2009, datum podpisu Nejpozději 

15.2.201015.2.2010 a podpispodpis
Pokud potřebujete další podporu, sledujte 

naše stránky                                           
             www.accontes.czwww.accontes.cz                

               a                
www.pomocpodnikateli.czwww.pomocpodnikateli.cz


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24
	Snímek 25
	Snímek 26
	Snímek 27
	Snímek 28

