VYPLNĚNÍ DAŇOVÉHO PROHLÁŠENÍ NA ROK 2020
PROVEDENÍ ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ ZA ROK 2019
1. Vyplnění daňového prohlášení na rok 2020 - nejpozději do 15.2.2020
Kdo nemá podepsáno daňové prohlášení na rok 2020, ten nemůže dále měsíčně uplatňovat slevu na
poplatníka, na děti.

2. Provedení ročního zúčtování daní za rok 2019
Zaměstnanci, kteří budou požadovat po zaměstnavateli provedení ročního zúčtování daní (dále jen RZD)
za rok 2019 musí nejpozději do 15.2.2020 podepsat žádost o roční zúčtování a doložit veškeré potřebné
dokumenty !!!
O zúčtování daní za rok 2019 si MůŽE POŽÁDAT zaměstnanec, který za rok 2018 NEMÁ POVINNOST podat
daňové přiznání u příslušného finančního úřadu. To znamená, že u zaměstnance v roce 2019 netrvaly ZEJMÉNA tyto
skutečnosti ( POZOR! nejedná se o úplný výčet možnosti!):
 Zaměstnanec nepodnikal jako OSVČ a neměl příjmy podle § 7-10 zákona o dani z příjmu FO, vyšší než 6.000
Kč (v úhrnu za všechny činnosti)
 Zaměstnanec neměl příjmy v zahraničí (rezident ČR)
 Zaměstnanec neměl souběh více pracovních poměrů najednou, nebo DPP a DPČ daněných zálohovou daní
(činnosti se časově nepřekrývaly)
 Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani u některého ze svých zaměstnavatelů v roce 2019
 Zaměstnanec neměl v roce 2019 příjmy ze zaměstnání (závislé činnosti) vyšší než 1 569 552 Kč (solidární
zvýšení daně)
 Zaměstnanec neukončil v roce 2019 předčasně penzijní nebo životní pojištění, na které si dříve uplatňoval
slevu
Zaměstnanci, kteří nastoupili do společnosti v průběhu roku a chtějí provést RZD, musí doložit od svého předchozího
zaměstnavatele (případně od všech zaměstnavatelů) „Potvrzení o zdanitelných příjmech“ za dané období roku 2019 ORIGINÁL , případně jiné potvrzení např. o evidenci na úřadu práce v nezaměstnanosti.
LZE UPLATNIT TYTO NEZDANITELNÉ ČASTKY nebo SLEVY NA DANI:
1. na manželku, jejíž příjmy nepřesáhly za rok 2019 68 000,- Kč
2. za poskytnutí daru, včetně darování krve (jeden odběr 3000,- Kč, odběr orgánu 20 000,-Kč, odběr
krvetvorných buněk 20 000,- Kč)
3. zaplacených úroků z úvěru použitých na financování vlastní bytové potřeby (nebo druhého z manželů,
potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů)
4. platby příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem (jedná se pouze o vlastní platby, nikoli o
příspěvky zaměstnavatele, měsíční příspěvky zaměstnance musí převyšovat 1000,- Kč)
5. zaplaceného pojistného na své soukromé životní pojištění (jedná se pouze o vlastní platby, nikoli o příspěvky
zaměstnavatele, pojištění dětí apod.)
6. zaplacení členských příspěvků odborové organizaci
7. úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
8. úhrada za umístění dítěte v předškolním zařízení ( úhrada nesmí zahrnovat stravné)
K VÝŠE UVEDENÝM NEZDANITZELNÝM ČASTKÁM A SLEVÁM NA DANI JE NUTNÉ DODAT:
1. kopii oddacího listu
2. originál potvrzení příjemce daru (nebo jeho zákonného zástupce) nebo darovací smlouvu - z dokladů musí být
zřejmé, kdo je příjemcem daru (fyzická osoba nebo právnická osoba), výše daru, účel na který byl dar
poskytnut a kdy byl poskytnut (minimálně 1000 Kč nebo 2% ze základu daně, maximálně 15% ze základu
daně)
3. kopie smlouvy o úvěru na bytovou potřebu, kopie výpisu z listu vlastnictví (starý maximálně 3 měsíce),
v případě koupě stavebního pozemku a výstavby domu kopie stavebního povolení nebo kolaudačního
rozhodnutí, originál potvrzení o tom v jaké výši byly úroky z úvěru zaplaceny v roce 2019
4. kopie smlouvy o penzijním připojištění, originál potvrzení o zaplacení výše příspěvků (nad 12000 Kč ročně)
5. kopie smlouvy o soukromém životním pojištění a originál potvrzení o zaplacení výše příspěvků
6. originál potvrzení odborové organizace o zaplacení členských příspěvků
7. originál potvrzení o výši zaplacené úhrady za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání
8. originál potvrzení o výši zaplacené úhrady za umístění dítěte v předškolním zařízení

Kopie smluv stačí dodat při prvním uplatnění slevy ve firmě, výpis z listu vlastnictví, pokud
nedošlo ke změně, stačí také při prvním uplatnění.
Zaměstnanci, kterým nelze provést roční zúčtování daní za rok 2019, obdrží na žádost „Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019“.

