
 

 

 

Vážení zaměstnavatelé, 

Vaší povinností je zpracovávat Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických 

osob ze závislé činnosti vašich zaměstnanců, které slouží k tomu, aby u vás 

uplatnili své zákonné nároky na slevy na dani z příjmu.  

Vaší povinností je vyplněné Prohlášení předat do mzdové účtárny při vstupu 

zaměstnance do zaměstnání a následně mu je zpět předat k doplnění nových 

informací během roku (narození dítěte apod..).  

Do 15. 2. následujícího kalendářního roku mohou zaměstnanci požadovat 

uplatnění slev na poplatníka a děti dopředu na další rok Novým Prohlášením 

poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací 

období (pro část zdaňovacího období) a zároveň doloží-li své nároky 

potvrzeními i zpětně za uplynulý rok Žádostí o roční zúčtování záloh a 

daňového zvýhodnění za uplynulé zdaňovací období. 

Pokud má zaměstnanec souběh zaměstnání u vás s další prací jinde mimo 

dohody o provedení práce do 10.000 Kč (jiný zaměstnavatel, další zdanitelné 

příjmy), tak písemně požádá o Potvrzení o zdanitelných příjmech. Toto 

Potvrzení pak přiloží ke svému vlastnímu přiznání k dani z příjmu. 

V případě nároku na slevy za životní či penzijní pojištění je nutné dodat 

potvrzení od pojišťoven. 

V případě nároku na školkovné a děti doložit potvrzením manželky (-la) a 

školkou, u studujících dětí nad 18 let potvrzením školy atd.  

Nevyplněné či chybně vyplněné Prohlášení či Žádost o zúčtování budeme vracet 

k opravě či doplnění. To může mít za následek, že při zpracování mzdy za leden 

nebo i únor bude muset být zpracována mzda bez nároku na slevy. I v tomto 

případě však zaměstnanec dostane vše při dalším vyúčtování zpětně zpátky. 

Chápeme, že vyplňování těchto žádostí o slevy na dani stát běžným lidem 

neulehčuje nějakými vhodnými instruktážemi či pokyny, proto jsme se snažili 

vlastní neoficiální pokyny vyvěsit na stránkách www.supersro.cz, záložka 

Odkazy. Pokud by byla ještě nějaká nejasnost, můžete  se objednat předem na 

informační schůzku v naší kanceláři. 

http://www.supersro.cz/

