
Prohlášení poplatníka vzor 26  - vyplnění:

Prohlášení nesmíte vyplnit pro více zaměstnavatelů ve stejném měsíci – vyberte
si jen jednoho.

Pouze bílá políčka:

1. Pro jaké období?

Období označené 1) je buď celý kalendářní rok – např. 2019, anebo pokud 
zaměstnanec nastoupí později, pak vyplní od září 2019, záleží od jakého měsíce 
nastoupí.

Menší obdélníček je pro ty, kteří žádají uplatnit slevy v rámci zúčtování za uplynulý 
rok dodatečně, proto je kód XD. Těm se slevy uplatní až v ročním zúčtování najednou,
ne měsíčně.

2. Název plátce – název vašeho zaměstnavatele – může stačit i razítko

3. Identifikace poplatníka: vaše údaje. Daňový nerezident je cizinec, pokud jím 
nejste, nevyplňujte.

4. Zaškrtněte ta políčka, kde je možné u vás uplatnit slevu z daně ze závislé 
činnosti (mzdy):

 Základní sleva na poplatníka (2 070 Kč měsíčně)

 Základní sleva na invaliditu (210 Kč měsíčně) 

-každoročně se dokládá Potvrzením o výplatě důchodu – vydává ČSSZ

- při prvním uplatněním se dokládá Rozhodnutím o přiznání invalidity I. 
nebo II. Stupně

 Rozšířená sleva na invaliditu (420 Kč měsíčně)
                      - každoročně se dokládá Potvrzením o výplatě důchodu – vydává ČSSZ
                      - při prvním uplatnění se dokládá Rozhodnutí o přiznání invalidity III. 
stupně

 Sleva na držitele průkazu ZTP/P (1 345 Kč měsíčně)
       - při prvním uplatnění se dokládá kopie průkazu ZTP/P
 Sleva na studenta (335 Kč měsíčně)

           - každoročně se dokládá Potvrzením o studiu (dle platnosti samotného 
Potvrzení o                   
                       studiu)



5. Malý obdélníček vyplníte pouze při dodatečném douplatnění slev na děti 
v rámci ročního zúčtování, pak uvedete XD a posledním sloupci tabulky 
doplníte. Jinak prázdné.

6. Tabulka na slevy na děti, v případě dětí nezletilých a zletilých studentů 
vyplníte VŽDY!

Pokud neuplatňujete slevu vy, je zapotřebí vydat potvrzení druhému rodiči, že 
ji neuplatňujete. Proto je nutné tam tyto informace uvést vždy.

Výše daňového zvýhodnění se určuje pořadím dítěte (v případě více dětí):
 na první dítě je sleva 1 267 Kč měsíčně, 

na druhé dítě je sleva 1 617 Kč měsíčně,
na třetí (a každé další dítě) je sleva 2 017 Kč měsíčně.

 U zletilých dětí se každoročně dokládá Potvrzení o studiu, až do konce 
studia, resp. do 26 let dítěte.

 Vyživovaným dítětem, které žije se zaměstnancem ve společné domácnosti,
se rozumí např.:

- dítě vlastní
- dítě osvojené na základě rozhodnutí soudu
- dítě v péči nahrazující péči rodičů
- dítě druhého z manželů
- dítě druhého z partnerů (podle zákona o registrovaném partnerství)

 Slevu může uplatnit vždy jen jeden z rodičů, buď to měsíčně, nebo jednou 
ročně. Nárok na slevu vzniká již v den narození dítěte a končí nejpozději v 
měsíci, kdy dítě dovrší 26 let (podmínkou je, že dítě studuje)

 Dokládá se kopií rodného listu dítěte a Potvrzením zaměstnavatele 
druhého z poplatníků, že si dítě neuplatňuje. U rozvedených rodičů je 
nutno doložit kopii Rozsudku o svěření do péče. Pokud druhý poplatník 
nemá zaměstnavatele (je OSVČ, je na ÚP, je student, je v domácnosti), 
dokládá originál Čestného prohlášení, že si dítě neuplatňuje.

Druhá strana:

7. Dva malé obdélníčky - vyplňte vždy jeden – křížkem. V případě, že vyživuje děti
i druhý rodič, pak je nutné vyplnit tabulku pro něj.

8. Podpisová část: levý horní obdélníček – datum a váš podpis, pokud jde o 
dodatečné vyplnění až při ročním zúčtování, pak platí levý spodní obdélníček.



9. Změnová část: máte povinnost nahlásit svému zaměstnavateli změnu do 8 dní. 
Vyžádejte si k tomu účelu, aby vám dal toto Prohlášení k provedení změny, 
poté mu jej opět vrátíte.


