
2

2. ODDíL – základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)

3.

4. ODDíL – Daň celkem

33 Daň podle § 16 zákona 34 Solidární zvýšení daně podle 
§ 16a zákona

35 Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 33 + ř. 34)

5. ODDíL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
Tab. č.1 Údaje o manželce (manželovi)

Příjmení, jméno, titul Rodné číslo

Částka slevy podle § 35ba odst. 1 
zákona

počet 
měsíců

počet 
měsíců

36 písm. a) (základní na poplatníka) 40 písm. d) (rozšířená na invaliditu)

37 písm. b) (na manželku/manžela) 41 písm. e) (na držitele průkazu ZTP/P)
38 písm. b) (na manželku/manžela, která/

který je držitelem průkazu ZTP/P) 42 písm. f) (na studenta)

39 písm. c) (základní na invaliditu) 43 písm. g) (za umístění dítěte) 

44 Úhrn slev na dani (ř. 36 + ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40 + ř. 41 + ř. 42 + ř. 43)

45 Daň po uplatnění slev podle § 35ba zákona (ř. 35 - ř. 44)

Tab. č. 2 Údaje o dětech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti

Příjmení a jméno Rodné číslo
Počet měsíců ve výši 

na jedno dítě
Počet měsíců ve výši 

na druhé dítě
Počet měsíců ve výši 
na třetí a další dítě

bez ZTP/P se ZTP/P bez ZTP/P se ZTP/P bez ZTP/P se ZTP/P

1 2 3 4 5

1

2

3

4

Celkem

46 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě 49 Daňový bonus (ř. 46 – ř. 47)
47 Sleva na dani (částka z ř. 46, 

uplatněná maximálně do výše na ř. 45)
48 Daň po uplatnění slevy podle § 35c 

zákona (ř. 45 – ř. 47) (ř. 49 – ř. 50)

6. ODDíL – placení daně

55 Zbývá doplatit (ř. 48 – ř. 51 – ř. 52 – ř. 53 – ř. 54): (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

přílohy DAp (ve sloupci uveďte počet listů příloh):
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací 
období a Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani podle § 36 odst. 2 písm. p) zákona, a to od všech zaměstnavatelů (např. 
podle § 38j odst. 3 zákona)
Potvrzení výše příjmů od zahraničního správce daně

Doklad o poskytnutém bezúplatném plnění (daru)

Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků z tohoto úvěru

Potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření nebo pojistném na 
soukromé životní pojištění

Potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů vynaložených za umístění vyživovaného dítěte

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a další přílohy výše neuvedené

Počet listů příloh celkem

25 Odst. 1 (hodnota bezúplatného plnění 
– daru/darů) 28 Odst. 6 (soukromé životní pojištění)

26 Odst. 3 a 4 (odečet úroků) počet měs./
částka 29 Odst. 7 (odborové příspěvky)

27 Odst. 5 (penzijní připojištění, penzijní 
pojištění a doplňkové penzijní spoření)

30 Odst. 8 (úhrada za zkoušky ověřující 
výsledky dalšího vzdělávání)

31 Úhrn nezdanitelných částí základu daně (ř. 25 + ř. 26 + ř. 27 + ř. 28 + ř. 29 + ř. 30)31 Úhrn nezdanitelných částí základu daně (ř. 25 + ř. 26 + ř. 27 + ř. 28 + ř. 29 + ř. 30)

32 Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně (ř. 24 – ř. 31) zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

25 MF -Inf 20 - vzor č. 1

1

P O T V R Z E N Í
o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti,

sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1)  
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

za období ........................................... 2016

J a k  v y p l n i t  n o v é
P Ř I Z N Á N Í

k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé 
činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů 

České republiky)
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

2. Z ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2017 (§ odst. 4 zákona) 300 000
4. Doplatky příjmů podle § 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacím období 2005-2007 10 000
5. Doplatky příjmů podle § 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacím období 2008-2015 40 000

3. ODDíL – nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona

22 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 23 Úhrn povinného pojistného 
(§ 6 odst. 12 zákona)

24 Základ daně ze závislé činnosti (ř. 22 + ř. 23)

25 Odst. 1 (hodnota bezúplatného plnění 

22 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 350 000 23 Úhrn povinného pojistného 
(§ 6 odst. 12 zákona) 115 600

24 Základ daně ze závislé činnosti (ř. 22 + ř. 23) 465 600

50 Úhrn vyplacených měsíčních daňových 
bonusů podle § 35d zákona (vč. doplatku)

51 Rozdíl na daňovém bonusu 
(ř. 49 – ř. 50)

50 Úhrn vyplacený měsíčních daňových
 bonusů podle § 35d zákona (vč. doplatku) 0

6. Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 (§ 6 odst. 12 zákona)5) 102 000
7. Úhrn pojistného, které byl povinen platit zaměstnavatel z příjmu uvedených na ř. 56) 13 600

8. Základ daně (ř. 2 + ř. 4 + ř. 5 + ř. 6 + ř.7) 465 600

13. Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů 0

12. Záloha na daň z příjmů celkem (ř. 9 + ř. 10 + ř. 11) 28 000

Novák Jan 110102/2051 12  - - - -

12  - - - -

52 Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách na dani) 

53 Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona 54 Sražená daň podle § 36 odst. 8 zákona

52 Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách na dani) 28 000

Doplatky příjmů podle § 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacím období 2005-2007

Úhrn pojistného, které byl povinen platit zaměstnavatel z příjmu uvedených na ř. 56)

Doplatky příjmů podle § 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacím období 2008-2015

Základ daně (ř. 2 + ř. 4 + ř. 5 + ř. 6 + ř. 7) 

Záloha na daň z příjmů celkem (ř. 9 + ř. 10 + ř. 11)

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů

2.

6.

4.

7.

5.

8.

12.

13.

Z ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2017 (§ 5 odst. 4 zákona)

Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 (§ 6 odst. 12 zákona)5)

J a k  v y p l n i t  n o v é

25 5460   MFin 5460 - vzor č. 24 Podpis a otisk razítka plátce

Daňové identi kační číslo plátce

Dne

Číslo telefonu

Vyhotovil

Jméno a adresa plátce:

P O T V R Z E N Í
o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti,

sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1)  
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

za období ........................................... 2016

 C Z

Jméno a příjmení
poplatníka  ________________________________________________________  Rodné číslo2)  ___________________________

Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)  _____________________________________________________ PSČ _______________

Poplatník podepsal – nepodepsal3) prohlášení4) – na zdaňovací období3) ______________________________________________

– na tyto měsíce zdaňovacího období (číselné označení)3) __________________

18.

Od–do ŠkolaSoustavná příprava na 
budoucí povolání poplatníka 
uplatněná jako sleva na dani 
(sleva na studenta) podle 
§ 35ba odst. 1 písm. f) 
zákona pro snížení záloh 
na daň

19.

1.

9.

Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti

Skutečně sražená záloha na daň z příjmů uvedených na ř. 2

17. Od–do Stupeň invalidity (ZTP/P)Invalidita (ZTP/P) poplatníka 
uplatněná jako sleva na 
dani podle § 35ba odst. 1 
písm. c) až e) zákona
pro snížení záloh na daň

6.

8.

Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 (§ 6 odst. 12 zákona)5)

Základ daně (ř. 2 + ř. 4 + ř. 5 + ř. 6 + ř. 7)

3. Zúčtováno v měsících (číselné označení) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13.

14.

15.

20.

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů

Solidární zvýšení daně u záloh (§ 38ha zákona) v měsících13)

Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění (§ 6 odst. 9 písm. p) bod 3 zákona)14)15)

Úhrn pojistného podle § 38j odst. 10 zákona, které je povinen platit daňový nerezident ČR11)

2. Z ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2017 (§ 5 odst. 4 zákona)

16. Děti uplatněné jako
vyživované pro účely 
daňového zvýhodnění podle 
§ 35c a § 35d zákona

Jméno a příjmení Rodné číslo ZTP/P
od–do

Ve výši na
druhé

dítě od–do

Ve výši na
třetí a další
dítě od–do

Ve výši na
jedno

dítě od–do

10. Skutečně sražená záloha na daň z příjmů uvedených na ř. 47)

4. Doplatky příjmů podle § 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacích obdobích 2005–2007

7. Úhrn pojistného, které byl povinen platit zaměstnavatel z příjmů uvedených na ř. 56) 

11. Skutečně sražená záloha na daň z příjmů uvedených na ř. 58)

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nebylo – bylo3) provedeno s tímto výsledkem10)

Přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh (§ 38ch odst. 5 zákona) ve výši ........................ Kč byl vrácen poplatníkovi dne .......................
Doplatek ze zúčtování (§ 35d odst. 8 zákona) ve výši ................................................................. Kč byl vrácen poplatníkovi dne .......................
z toho činí přeplatek na dani po slevě  ....................................................................................................................................................................  Kč
z toho činí doplatek na daňovém bonusu3) 9) / přeplacená částka na daňovém bonusu3) 9)  ..........................................................................  Kč
V rámci ročního zúčtování záloh byl základ daně snížen o částku ve výši ...................................... Kč podle § 15 odst. 5 zákona
a částku ve výši ........................... Kč podle § 15 odst. 6 zákona15)

12. Záloha na daň z příjmů celkem (ř. 9 + ř. 10 + ř. 11)

5. Doplatky příjmů podle § 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacím období 2008–2015

Toto potvrzení nahrazuje 
potvrzení vydané dne...................................12)

350 000 115 600
465 600

28 000 28 000

300 000
10 000
40 000

102 000
13 600

465 600

00

1

P Ř I Z N Á N Í
k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé 
činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů 

České republiky)
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon)



2

2. ODDíL – základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)

3. ODDíL – nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona

4.

33 Daň podle § 16 zákona 34 Solidární zvýšení daně podle 
§ 16a zákona

35 Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 33 + ř. 34)

5. ODDíL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
Tab. č.1 Údaje o manželce (manželovi)

Příjmení, jméno, titul Rodné číslo

Částka slevy podle § 35ba odst. 1 
zákona

počet 
měsíců

počet 
měsíců

40 písm. d) (rozšířená na invaliditu)

41 písm. e) (na držitele průkazu ZTP/P)
38 písm. b) (na manželku/manžela, která/

který je držitelem průkazu ZTP/P) 42 písm. f) (na studenta)

Příjmení a jméno Rodné číslo
Počet měsíců ve výši 

na jedno dítě
Počet měsíců ve výši 

na druhé dítě
Počet měsíců ve výši 
na třetí a další dítě

bez ZTP/P se ZTP/P bez ZTP/P se ZTP/P bez ZTP/P se ZTP/P

1 2 3 4 5

1

2

3

4

Celkem

49 Daňový bonus (ř. 46 – ř. 47)

uplatněná maximálně do výše na ř. 45)
50 Úhrn vyplacených měsíčních daňových 

bonusů podle § 35d zákona (vč. doplatku)
51 Rozdíl na daňovém bonusu 

(ř. 49 – ř. 50)

6.
52 Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách na dani) 

53 Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona 54 Sražená daň podle § 36 odst. 8 zákona

22 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů 23 Úhrn povinného pojistného 
(§ 6 odst. 12 zákona)

24 Základ daně ze závislé činnosti (ř. 22 + ř. 23)

p
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací 
období a Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani podle § 36 odst. 2 písm. p) zákona, a to od všech zaměstnavatelů (např. 
podle § 38j odst. 3 zákona)
Potvrzení výše příjmů od zahraničního správce daně

Doklad o poskytnutém bezúplatném plnění (daru)

Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků z tohoto úvěru

Potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření nebo pojistném na 
soukromé životní pojištění

Potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů vynaložených za umístění vyživovaného dítěte

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a další přílohy výše neuvedené

Počet listů příloh celkem

4. ODDíL – Daň celkem

25 Odst. 1 (hodnota bezúplatného plnění 
– daru/darů) 28 Odst. 6 (soukromé životní pojištění)

26 Odst. 3 a 4 (odečet úroků) počet měs./
částka 29 Odst. 7 (odborové příspěvky)

27 Odst. 5 (penzijní připojištění, penzijní 
pojištění a doplňkové penzijní spoření)

30 Odst. 8 (úhrada za zkoušky ověřující 
výsledky dalšího vzdělávání)

31 Úhrn nezdanitelných částí základu daně (ř. 25 + ř. 26 + ř. 27 + ř. 28 + ř. 29 + ř. 30)

32 Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně (ř. 24 – ř. 31) zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

25 Odst. 1 (hodnota bezúplatného plnění
 - daru/darů 2 000 28 Odst. 6 (soukromé životní pojištění) 6 000
26 Odst. 3 a 4 (odečet úroků) počet měs./  
 částka 12 10 000 -
27 Odst. 5 (penzijní připojištění, penzijní 
 pojištění a doplňkové penzijní spoření) 6 000 -
31 Souhrn nezdanitelných částí základu daně (ř. 25 + ř. 26 + ř. 27 + ř. 28 + ř. 29 + ř. 30)

32 Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně (ř. 24 + ř. 31) zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

39 písm. c) (základní na invaliditu) 43 písm. g) (za umístění dítěte) 

44 Úhrn slev na dani (ř. 36 + ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40 + ř. 41 + ř. 42 + ř. 43)

45 Daň po uplatnění slev podle § 35ba zákona (ř. 35 - ř. 44)

Tab. č. 2 Údaje o dětech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti

43 písm. g) (za umístění dítěte) 8 000
44 Úhrn slev na dani (ř. 36 + ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40 + ř. 41 + ř. 42 + ř. 43) 32 840
45 Daň po uplatnění slev podle § 35ba zákona (ř. 35 - ř. 44) 33 400

36 písm. a) (základní na poplatníka) 40 písm. d) (rozšířená na invaliditu)

37 písm. b) (na manželku/manžela) 41 písm. e) (na držitele průkazu ZTP/P)
38 písm. b) (na manželku/manžela, která/

36 písm. a) (základní na popolatníka) 24 840

46 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě 49 Daňový bonus (ř. 46 – ř. 47)
47 Sleva na dani (částka z ř. 46, 

uplatněná maximálně do výše na ř. 45)
50 Úhrn vyplacených měsíčních daňových 

bonusů podle § 35d zákona (vč. doplatku)

46 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě 13 404

48 Daň po uplatnění slevy podle § 35c 
zákona (ř. 45 – ř. 47)

51 Rozdíl na daňovém bonusu 
(ř. 49 – ř. 50)

6. ODDíL – placení daně

48 Daň po uplatnění slevy podle § 35c
 zákona (ř. 45 - ř. 47) 19 996

55 Zbývá doplatit (ř. 48 – ř. 51 – ř. 52 – ř. 53 – ř. 54): (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

přílohy DAp (ve sloupci uveďte počet listů příloh):

55 Zbývá doplatit (ř. 48 - ř. 51 - ř. 52 - ř. 53 - ř. 54): (+) zbývá doplatit, (-) zaplaceno více -8 004

Příklady možností uplatnění dalších částek v novém přiznání k dani z příjmů fyzických osob  
pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky)

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Vybrané nezdanitelné části základu daně, 
např.:

hodnota poskytnutého bezúplatného plnění (daru) 
na zákonem stanovené účely (pokud přesáhne 2 % 
základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, max. 
15 % ze základu daně) např. 2 000 Kč

úroky z úvěru použitého na fi nancování bytových 
potřeb zaplacené ve zdaňovacím období (max. 
300 000 Kč v úhrnu na společně hospodařící 
domácnost) např. 10 000 Kč

příspěvky zaplacené na penzijní připojištění, penzijní 
pojištění a doplňkové penzijní spoření (nejvýše 
12 000 Kč) např. 6 000 Kč

zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění 
(nejvýše 12 000 Kč) např. 6 000 Kč

sleva za umístění dítěte (max. do výše minimální 
mzdy za každé dítě) např. 8 000 Kč

daňové zvýhodnění na vyživované dítě

základní sleva na poplatníka (24 840 Kč)

Podžlucené řádky jsou řádky výpočtovými, 
způsob výpočtu je uveden na jednotlivém 
řádku (blíže viz pokyny k vyplnění přiznání).

Vybrané slevy na dani a daňové zvýhodnění, 
např.:

Uvedený příklad se vztahuje 
k poplatníkovi, který:

  má příjmy od jednoho zaměstnavatele 
včetně doplatků zúčtovaných v minulých 
letech,

  u zaměstnavatele má podepsané prohlášení 
a nárokuje daňové zvýhodnění na jedno 
dítě, které uplatňuje rovněž na daňovém 
přiznání,

  v rámci daňového přiznání uplatňuje 
navíc nezdanitelnou část základu daně 
z t i tulu daru poskytnutého obci na 
požární ochranu (2 000 Kč), zaplacených 
úroků z úvěru ze stavebního spoření 
použitého na fi nancování bytové potřeby 
(10 000 Kč), zaplacených příspěvků na 
penzijní připojištění snížených o 12 000 Kč 
(6 000 Kč) a zaplaceného pojistného na 
soukromé životní pojištění (6 000 Kč),

  dále uplatňuje v rámci daňového přiznání 
slevu za umístění dítěte (8 000 Kč).

Upozornění:
Nezdanitelné části základu daně, slevy na 
dani a daňové zvýhodnění lze uplatnit pouze 
při splnění podmínek stanovených zákonem 
o daních z příjmů!

350 000 115 600
465 600

24 000
441 600

-
66 240

66 240

Novák Jan 110102/2051 12   - - - - 

12  - - - - 

13 404

28 000
   -

- 
- 
-

1 
- 
1 
1 
2 
1 
1 
- 
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Příklady možností uplatnění dalších částek v novém přiznání k dani z příjmů fyzických osob
pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky)

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon)

hodnota poskytnutého bezúplatného plnění (daru) 
na zákonem stanovené účely (pokud přesáhne 
2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč, 
max. 15 % ze základu daně) např. 2 000 Kč

úroky z úvěru použitého na financování byto-
vých potřeb zaplacené ve zdaňovacím období 
(max. 300 000 Kč v úhrnu na společně 
hospodařící domácnost) např. 10 000 Kč

příspěvky zaplacené na penzijní připojištění, 
penzijní pojištění a doplňkové penzijní spoření 
(nejvýše 12 000 Kč) např. 6000 Kč

zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění 
(nejvýše 12 000 Kč) např. 6000 Kč

základní sleva na poplatníka (24 840 Kč)

sleva za umístění dítěte (max. do výše minimální 
mzdy za každé dítě) např. 8 000 Kč

daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Vybrané slevy na dani a daňové zvýhodnění, 
např.:

Upozornění:
Nezdanitelné části základu daně, slevy na 
dani a daňové zvýhodnění lze uplatnit pouze 
při splnění podmínek stanovených zákonem 
o daních z příjmů!

Vybrané nezdanitelné části základu daně, 
např.:

Uvedený příklad se vztahuje
k poplatníkovi, který:

má příjmy od jednoho zaměstnavatele 
včetně doplatků zúčtovaných v minulých 
letech,

u zaměstnavatele má podepsané prohlá-
šení a nárokuje daňové zvýhodnění na jed-
no dítě, které uplatňuje rovněž na daňovém 
přiznání,

v rámci daňového přiznání uplatňuje navíc 
nezdanitelnou část základu daně z titulu 
daru poskytnutého obci na požární ochra-
nu (2 000 Kč), zaplacených úroků z úvěru 
ze stavebního spoření použitého na finan-
cování bytové potřeby (10 000 Kč), zapla-
cených příspěvků na penzijní připojištění 
snížených o 12 000 Kč (6 000 Kč) a za-
placeného pojistného na soukromé životní 
pojištění (6 000 Kč),

dále uplatňuje v rámci daňového přiznání 
slevu za umístění dítěte (8 000 Kč).

  24 000
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--

32 840
33 400

  19 996

-
-
-

-
  - 8 004

    2 000
10 00012

    6 000
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  24 840
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Podžlucené řádky jsou řádky výpočto-
vými, způsob výpočtu uveden na řádku
(blíže viz pokyny k vyplnění přiznání).


