Prohlášení poplatníka – zaměstnance na rok 2017 a vyúčtování za 2016
Návod na vyplnění formulář vzor 24.
Strana 1: - doplnit osobní údaje - adresa a název plátce
Odd. I. 1. doplnit rok 2017 a zaškrtnout, zda žádáte o slevu na svou osobu - kdo má k 1.1.2017 tento
tiskopis podepsaný u jiného zaměstnavatele na stejný měsíc, nemůže již o slevu žádat
podruhé
2. a) až c) - v případě přiznání jakéhokoliv stupně invalidity - doplnit druh, číslo a datum
rozhodnutí, od kdy byl ID přiznán, + doložit
d) - v případě studia (do 26, resp. 28 let věku) doplnit od - do, doložit potvrzení o studiu
3. Zde poplatník (zaměstnanec) vyplní všechny děti, které s ním žijí ve společné domácnosti,
včetně těch dětí, na které neuplatňuje daňové zvýhodnění. Současně uvede, na které z těchto
dětí uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši. Výši daňového zvýhodnění určí poplatník
(zaměstnanec) v následující tabulce tak, že každé jednotlivé dítě, na které daňové zvýhodnění
uplatňuje, označí v posledním sloupci pořadovým číslem „1-3“, přičemž třetí a každé další
dítě bude mít vždy označení „3“. U dětí, žijících ve společné domácnosti, na které nebude
uplatňováno daňové zvýhodnění, označí poplatník (zaměstnanec) symbolem „N“. Současně
je nutné vyplnit jméno, příjmení a RČ všech uvedených dětí.
Specifická a podstatně složitější situace nastane v případě střídavé péče - tyto případy budou
řešeny individuálně se mzdovými účetními.
a) zde poplatník (zaměstnanec) uvede jména, příjmení a RČ dětí, uvedených v předchozí
tabulce, které nedosáhly 18-ti let věku
b) zde poplatník (zaměstnanec) uvede jména, příjmení a RČ dětí, uvedených v předchozí
tabulce, ve věku 18 - 26 let, které studují (Str. 1) nebo z důvodu nepříznivého zdravotního
stavu studovat nemohou (Str. 2)
c) (Str. 2) - zde poplatník (zaměstnanec) uvede jména, příjmení, RČ dětí, které jsou držiteli
průkazu ZTP/P
Do tabulek 3. a), b), c) uvede poplatník (zam.) pouze děti, na které uplatňuje daňové
zvýhodnění.
Strana 2
Odd. II.
c) - pokud v rámci společné domácnosti uplatňuje daňové zvýhodnění na děti také druhý z
manželů, druh, družka, popř. partner (jedná se o děti, na které toto zvýhodnění zároveň
neuplatňuje poplatník (zaměstnanec), tzn. děti uvedené v tabulce bod 3. na Str. 1, s kódem
„N“), - doplnit údaje o této osobě - jméno, příjmení, adresa bydliště, dále zaškrtnout, zda je
tato osoba zaměstnána - pokud ano - doplnit i adresu jejího zaměstnavatele. Poplatník
(zaměstnanec) pak doloží potvrzení od zaměstnavatele této osoby, na které děti u něho
daňové zvýhodnění uplatňuje a na které ne - viz tiskopis (č. 25 5556 vzor č. 1). Pokud
daňové zvýhodnění na všechny děti v rámci společné domácnosti uplatňuje pouze poplatník

(zaměstnanec), platí i nadále povinnost předložit potvrzení zaměstnavatele manžela,
manželky, nově i druha, družky, popř. partnera, že tento daňové zvýhodnění na dané děti
neuplatňuje!! Použije se opět přiložený tiskopis č. 25 5556 vzor č. 1.
Upozornění: na každé dítě v rámci společné domácnosti může daňové zvýhodnění uplatnit
pouze jeden z rodičů (manželů, popř. partnerů)!!
Do tabulky „Změny...“ doplnit změny, k nimž dojde během roku 2015. Do
následující tabulky doplnit změny v pořadí dětí, na které poplatník (zaměstnanec) v
rámci společné domácnosti uplatňuje, ale i neuplatňuje daňové zvýhodnění (např.
při narození dítěte, začátku a ukončení studia, nástupu do zaměstnání,...).
V tabulce „Potvrzuji pravdivost“ - doplnit na zdaňovací období 2017, datum
podpisu - ten bude v rozmezí od 2.1.2017 do15.2.2017. podpis.
Jedná se o vyúčtování uplynulého roku. Lze douplatnit měsíční a roční slevy a přepočítat
všechny měsíce s lepším zaokrouhlením vaší daně. Lze získat přeplatek na dani zpět od Fú.
Tuto žádost je nutné vyplněnou vrátit mzdové účetní do 15.2 po uplynutí kal. roku.
Strana 3:
Odd. III
1. - 3. - v případě, že poplatník (zaměstnanec) žádá zaměstnavatele o provedení ročního
zúčtování - při splnění podmínek v bodech 1. - 3.( nejsem povinen podat daňové přiznání
sám/a, nemám jiné příjmy a neměl jsem příjmy od více plátců souběžně)
- vyplnit 4 x pod sebou „ 2016“.
při nástupu do zaměstnání v průběhu roku 2016 doložit potvrzení o zdanitelných příjmech od
všech předchozích zaměstnavatelů za rok 2016 a tyto zaměstnavatele doplnit chronologicky
do následující tabulky (3b)
- v případě, že poplatník (zaměstnanec) nežádá (má povinnost podat daňové přiznání na FÚ),
nevyplňovat nic (nebo do 1. kolonky napsat „nežádám“)
Dále na str. 3 vyplní jen poplatníci (zaměstnanci) žádající o provedení ročního zúčtování:
a) - v případě uplatnění odpočtu úroků ze stavebního spoření, hypotečního úvěru, doplnit
všechny požadované údaje, vč. zdaňovacího období „2016“ a zaškrtnout, zda odpočet
uplatňuje ještě jiná osoba (pokud ano - vyplnit údaje v tabulce), + doložit všechny potřebné
doklady
b) - NOVÁ SLEVA! - v případě uplatnění slevy na dani za umístění vyživovaného dítěte,
žijícího ve společné domácnosti, v zařízení péče o děti předškolního věku, vč. mateřské školy
- doplnit zdaňovací období „2016“ a na straně 4 bod1b vyplnit jméno, příjmení a RČ dítěte
(dětí), zdaňovací období „2016“ a výši vynaložených nákladů.
Dále vyplnit přiloženou Přílohu (č. 25 5457/1 vzor č. 1)
Pro uplatnění této slevy je nutné předložit potvrzení ze zařízení, ve kterém bylo dítě

umístěno, o výši skutečně vynaložených nákladů na umístění dítěte za rok 2016.
Upozornění: - součástí nákladů za umístění dítěte není stravné!!!
- uvedenou slevu může uplatnit pouze jeden z rodičů (poplatníků ve společné domácnosti)
- maximální výše uplatněných vynaložených nákladů je v roce 2016 Kč 9 900,-na jedno dítě
(výše minimální mzdy v r. 2016)
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Body 1 a 2 vyplní pouze poplatníci žádající o provedení ročního zúčtování:
1a - v případě uplatnění slevy na dani na manželku(manžela) - pokud si v roce 2016
nevydělala (nevydělal) více než 68 000,- Kč hrubého, doplnit jméno, příjmení, RČ manželky
(manžela), dobu trvání manželství v roce 2014, popř. uvést, zda manžel/ka byl/a v r. 2016
držitelkou (držitelem) průkazu ZTP/P
2. a) - f) - v případě uplatnění některých uvedených nezdanitelných částí základu daně,
doplnit zdaňovací období „2016“ a částku + doložit potřebné doklady
Lze uplatnit při splnění podmínek odčitatelnou položku na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

poskytnutí daru
zaplacené úroky z úvěru
platby na penzijní připojištění
zaplacené pojistné na životní pojištění
členské příspěvky
úhrada zkoušek ověřující výsledky dalšího vzdělávání
bezplatný odběr krve

V tabulce „Potvrzuji pravdivost“ doplnit r. „ 2016“, dat. podpisu- ten bude v rozmezí od
2.1.2017 do 15.2.2017

