
 

 

ЗАЯВА 
o про щорічний розрахунок авансів та податкових пільг 

за податковий період [ ) 

Ідентифікація платника податків 
Прізвище______________________________ Ім’я(-a)  _____________________________  Персональний номер _____________  

або дата народження 
Ідентифікація податкового агента (найменування) 
 

Відповідно до ст. 38ch і ст. 35d Закону № 586/1992 Збірки законів, Про податки на прибуток зі змінами (далі - "Закон"), я прошу виконати 

щорічний розрахунок податкових авансів і податкових пільг для зазначеного податкового періоду та одночасно заявляю, що я не 

зобов’язаний подавати декларацію про доходи фізичних осіб за вказаний податковий період. 

Я заявляю, що я отримував дохід від залежної діяльності від цих попередніх платників податку у зазначеному податковому періоді1) 

 У календарних 
місяцях 

Ідентифікація попередніх податкових агентів 

 

  

  

1) заповнюється лише у разі, якщо платник податку отримував від попередніх податкових агентів (за яких склав податкову декларацію) послідово 
доходи, що включаються до річного розрахунку податкових авансів та податкових пільг, у тому числі заробітної плати, нарахованої або виплаченої 
платнику податку цими податковими агентами додатково за час, коли платник податку для них більше не здійснював діяльність, за винятком доходів, 
що підлягають утриманню податку за спеціальною ставкою податку, та за винятком доходів, які не підлягають оподаткуванню або звільняються від 
оподаткування (ст. 38ch, п. 4 Закону) 
  
На додаток до права на податкові знижки та права на податкові пільги, зазначені в декларації платника податку фізичних осіб від 

залежної діяльності, складеній відповідно до ст. 38k п. 4 або п. 7 Закону, за вищезгаданий податковий період, я претендую на: 

 

ПОДАТКОВУ ПІЛЬГУ 

Знижка на чоловіка (дружину) згідно з ст. 35ba п. 1 літ. b) Закону, який (яка) проживав зі мною у зазначеному податковому періоді у 

спільному домогосподарстві та не мав (не мала) власного доходу, що перевищує 68 000 чеських крон у цьому податковому періоді 

Ім'я(-a) Прізвище (чоловіка/дружини) Персональний номер2) 

Позов 
виконано 

за2a) 

Люді з 
особливо 
важкими 

обмеженими 
можливостям

и та зі 
супроводом3) 

Вимоги 
задоволені 

за3a) 

      

2) у іноземців зазначається дата народження 

2а) зазначити календарні місяці, в яких задоволені вимоги для застосування податкової знижки, наприклад 9-12 

3) позначити „Х“, якщо подружжю надано право на картку людей з особливо важкими обмеженими можливостями та зі супроводом 

3a) вказати календарні місяці, в яких задоволені вимоги для подвійного розміру цієї податкової знижки (через картку людей з особливо важкими 
обмеженими можливостями та зі супроводом), наприклад 9-12 
  
Знижка на влаштування дитини до дошкільного закладу згідно з ст. 35ba п. 1 літ. g) Закону, для дитини (дітей), яка проживала зі мною у 

вказаний податковий період у моєму спільному домогосподарстві 

 
Ім'я(-a) Прізвище (дитини) 

 

Персональний номер Витрачена сума (у Чк) 

    

 

   

Водночас повідомляю, що ця знижка не застосовується до вищезазначеної дитини (дітей) іншим платником податків, який проживає 
спільним домогосподарством. 
  

ЧАСТИНИ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ 
Застосовую4) 

Частини бази оподаткування, що не підлягають оподаткуванню 
 згідно з ст. 15 Закону 

Застосована сума (у 
Чк) 

 

Безоплатні послуги - подарунки (п. 1) 

 

 

Відсотки від кредиту на фінансування житлових потреб (п.п. 3 і 4) 

 

 

Додаткове пенсійне страхування або пенсійне страхування чи додаткові пенсійні 
накопичення (п. 5) 

 

 

Страхування приватного життя (п. 6) 

 

 

Членські внески члена профспілки (п. 7) 

 

 

Оплата іспитів, що підтверджують результати подальшого навчання (п. 8)4a) 
 

4) позначити „Х“ частину бази оподаткування, що не підлягають оподаткуванню, яку ви застосовуєте 

4a) згідно із Законом № 179/2006 Збірки законів Про перевірку та визнання результатів додаткової освіти та про внесення змін до деяких законів  
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Декларація платника податку згідно зі ст. 38k п. 5 літ. д) Закону про частину бази оподаткування, що не підлягає оподатковуванню, 

згідно зі ст. 15 п.п. 3 і 4 Закону 

вирахування з бази оподаткування відсотків, на які я претендую, за рахунок відсотків, сплачених за кредитом, що використовується для 

фінансування житлових потреб із будівельних заощаджень, процентів за іпотечним кредитом чи іншим кредитом, наданим у зв’язку з цими 

кредитами, оператором будівельних заощаджень, банком, за вказаний податковий період не застосовується іншою особою / 

застосовуються цими особами:4b) 

Ім'я(-a) Прізвище Персональний номер 
Адреса проживання (місце постійного 

проживання) 

4b) заповнити таблицю лише в тому випадку, якщо на відсотки також претендує інша особа/особи 

4c На відсотки за кредитами, використаними на фінансування потреб житла, придбаного до 01 січня 2021 року, та 
рефінансування цих кредитів. 
Я заявляю, що об’єкт житлових потреб згідно з ст. 15, п. 3 Закону зі змінами, внесеними до 01 січня 2021 року, до якого я застосовую 
відрахування відсотків із наданого кредиту, був використаний відповідно до ст. 15, п. 4 Закону зі змінами, внесеними до 01 січня 2021 р., 
і що сума відсотків, на яку зменшується база оподаткування відповідно до ст. 15, п.п. 3 і 4 Закону зі змінами, внесеними до 01 січня 2021 
р., у цілому для всіх учасників кредитних договорів, які проживають зі мною у спільному господарстві, не перевищувала в 
минулоподатковому році суму 300 000 чеських крон. При сплаті відсотків лише за частину року застосована сума не перевищувала одну 
дванадцяту цієї максимальної суми за кожен місяць сплати відсотків. 

4c) На відсотки за кредитами, використаними на фінансування потреб житла, придбаного після 01 січня 2021 року, та 
рефінансування цих кредитів. 
Я заявляю, що предмет житлових потреб згідно з ст. 4b п. 1 Закону, до якого я застосовую відрахування відсотків із наданого кредиту, був 

використаний відповідно до ст. 15 п.п. 3 і 4 Закону, і що сума відсотків, на які зменшується база оподаткування відповідно до ст. 15, п. 4 

Закону, у цілому для всіх учасників кредитних договорів, які проживають зі мною у спільному господарстві, не перевищувала в минулому 

податковому році суму 150 000 чеських крон При сплаті відсотків лише за частину року застосована сума не перевищувала одну дванадцяту 

цієї максимальної суми за кожен місяць сплати відсотків.

4c) позначити „X“ відповідний варіант (кредити) 

Увага: При поєднанні вищезазначених кредитів не можна перевищувати встановлений законом максимальний ліміт, який загалом становить 

300 000 чеських крон. 

Вказати адресу (адреси), за якою знаходиться житлова потреба, на яке надано позику: 

Частина для підпису 
Правдивість і повноту даних, наведених у цій заяві для щорічного розрахунку авансів та податкових пільг, я підтверджую відповідними 
документами відповідно до ст. 38l Закону. 

Я заявляю, що мені відомо про те, що будь-яка різниця від неправильно утриманого ПДФО від залежної діяльності або несанкціонованої 
суми, сплаченої як податковий бонус із наданої податкової пільги, яка виникла з моєї вини, тоді повна сума, включаючи відсотки за 
прострочення платежу, буде утримано з мене на підставі угоди з податковим агентом (ст. 38i п. 5 літ. a) Закону). У випадку, якщо з податковим 
агентом не буде досягнуто домовленості про відрахування суми заборгованості, результуюча різниця буде відповідно до ст. 38i п. 5. b) Закону 
утримана податковим адміністратором через податкову декларацію відповідно до ст. 38g, п. 5 Закону. 

Водночас я подаю заявку відповідно до ст. 38k п. 7 Закону про додаткове застосування податкових знижок / податкових пільг 
____ 5)

Запит на щорічний розрахунок авансів та 
податкових пільг зроблено6) (письмово, в 

електронному вигляді) та дата 

Посвідчення податковим агентом7) 
(письмово, в електронному вигляді) та дата 

За вказаний податковий період 

5) у випадку, якщо відповідно до ст. 38k п. 7 Закону ви застосовуєте податкові знижки згідно з ст. 35ba п. 1 літ. а), с), d), e), f) або додатково податкові 
пільги у складі заяви про щорічний розрахунок авансу та податкової пільги, потім позначте „Х“ та для заяви скористайтеся формою Декларації
платника податку з доходів фізичних осіб від залежної діяльності за відповідний податковий період та дотримуйтесь інструкцій на сторінці 2 цієї форми 
МінФін 5457 

6) це означає волевиявлення платника податків у письмовій (підпис) або в електронній формі 
7) податковий агент перевірив право на податкові знижки згідно з ст. 35ba Закону, право на частини податкової бази, що не підлягають
оподатковуванню згідно з ст. 15 Закону

Інші записи 


