
25 5460   MFin 5460 - vzor �. 22
Podpis a otisk razítka plátce

Da�ové identi� ka�ní �íslo plátce:

Dne:

�íslo telefonu:

Vyhotovil:

Jméno a adresa plátce:

P O T V R Z E N Í
o zdanitelných p�íjmech ze závislé �innosti,

sražených zálohách na da� a da�ovém zvýhodn�ní1)  
podle zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen „zákon“)

za období ........................................... 2014

 C Z

Jméno a p�íjmení
poplatníka  ________________________________________________________  Rodné �íslo2)  ___________________________

Adresa bydlišt� (místa trvalého pobytu)  _____________________________________________________ PS�  _______________

Poplatník podepsal – nepodepsal3) prohlášení4) – na zda�ovací období3) ______________________________________________

 – na tyto m�síce zda�ovacího období (�íselné ozna�ení)3) __________________ 

18.

Od – do ŠkolaSoustavná p�íprava na 
budoucí povolání poplatníka 
uplatn�ná jako sleva na dani 
(sleva na studenta) podle 
§ 35ba odst. 1 písm. f) 
zákona pro snížení záloh 
na da�

19.

1.

9.

Úhrn zú�tovaných p�íjm� ze závislé �innosti

Skute�n� sražená záloha na da� z p�íjm� uvedených na �. 2

17. Od – do Stupe� invalidity (ZTP/P)Invalidita (ZTP/P) poplatníka 
uplatn�ná jako sleva na 
dani podle § 35ba odst. 1 
písm. c) až e) zákona
pro snížení záloh na da�

6.

8.

Úhrn povinného pojistného z p�íjm� uvedených na �. 2 (§ 6 odst. 12 zákona)5)

Základ dan� (�. 2 + �. 4 + �. 5 + �. 6 + �. 7)

3. Zú�továno v m�sících (�íselné ozna�ení) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13.

14.

15.

20.

Úhrn vyplacených m�sí�ních da�ových bonus�

Solidární zvýšení dan� u záloh (§ 38ha zákona) v m�sících13)

Základní sleva na poplatníka podle § 35ba odst. 1 písm. a) zákona byla poskytnuta v m�sících13)

Úhrn pojistného podle § 38j odst. 10 zákona, které je povinen platit da�ový nerezident �R11)

2. Z �. 1 p�íjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2015 (§ 5 odst. 4 zákona)

16. D�ti uplatn�né jako
vyživované pro ú�ely 
da�ového zvýhodn�ní podle 
§ 35c a § 35d zákona

Od – do Jméno – rodné �íslo

10. Skute�n� sražená záloha na da� z p�íjm� uvedených na �. 47)

4. Doplatky p�íjm� podle § 5 odst. 4 zákona zú�tovaných ve zda�ovacích obdobích 2005–2007

7. Úhrn pojistného, které byl povinen platit zam�stnavatel z p�íjm� uvedených na �. 56) 

11. Skute�n� sražená záloha na da� z p�íjm� uvedených na �. 58)

Ro�ní zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní nebylo – bylo3) provedeno s tímto výsledkem10):

P�eplatek na dani z ro�ního zú�tování záloh (§ 38ch odst. 5 zákona) ve výši ........................ K� byl vrácen poplatníkovi dne .......................
Doplatek ze zú�tování (§ 35d odst. 8 zákona) ve výši ................................................................. K� byl vrácen poplatníkovi dne .......................
z toho �iní p�eplatek na dani po slev�  ....................................................................................................................................................................  K�
z toho �iní doplatek na da�ovém bonusu3) 9) / p�eplacená �ástka na da�ovém bonusu3) 9)  ..........................................................................  K�

12. Záloha na da� z p�íjm� celkem (�. 9 + �. 10 + �. 11)

5. Doplatky p�íjm� podle § 5 odst. 4 zákona zú�tovaných ve zda�ovacím období 2008–2013

Toto potvrzení nahrazuje 
potvrzení vydané dne...................................12)



Poznámky:
1) potvrzení vyplní plátce dan� v K�
2) u cizích státních p�íslušník�, pokud nemají rodné �íslo, uve	te datum narození
3) nehodící se škrtn�te
4) § 38k odst. 4 zákona
5) uve	te pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti a pojistné na ve�ejné zdravotní pojišt�ní, které je z t�chto p�íjm� 

podle zvláštních právních p�edpis� (zákon �. 589/1992 Sb. a zákon �. 592/1992 Sb.) povinen platit zam�stnavatel (dále jen „povinné pojistné“); �ástka 
odpovídající povinnému pojistnému se p�i výpo�tu základu dan� p�ipo�te k p�íjmu ze závislé �innosti i u zam�stnance, u kterého povinnost platit povinné 
pojistné zam�stnavatel nemá (s ú�inností od 1. 1. 2011 byl dopln�n text: zam�stnancem, u kterého povinnost platit povinné pojistné zam�stnavatel nemá, 
se rozumí zam�stnanec, u n�hož se odvod povinného pojistného ne�ídí právními p�edpisy �eské republiky, nebo zam�stnanec, na kterého se zcela nebo 
�áste�n� vztahuje povinné zahrani�ní pojišt�ní stejného druhu); povinné pojistné se zaokrouhluje na celé koruny sm�rem nahoru

6) uve	te pojistné na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti a pojistné na ve�ejné zdravotní pojišt�ní, které byl z t�chto p�íjm� 
povinen platit podle zvláštních právních p�edpis� (zákon �. 589/1992 Sb. a zákon �. 592/1992 Sb.) zam�stnavatel sám za sebe, a u zam�stnance, 
na kterého se vztahovalo povinné zahrani�ní pojišt�ní stejného druhu, �ástku odpovídající p�ísp�vk�m zam�stnavatele na toto zahrani�ní pojišt�ní 
(§ 6 odst. 13 zákona ve zn�ní platném do 31. 12. 2008 – text platný pro zda�ovací období 2008); od zda�ovacího období 2009 je platný text uvedený 
pod poznámkou �. 5)

7) uve	te zálohu na da�, která se vztahuje k p�íjm�m uvedeným na �. 4, která byla sražena ve zda�ovacím období, kdy tyto p�íjmy byly zú�továny
8) uve	te zálohu na da�, která se vztahuje k p�íjm�m uvedeným na �. 5, která byla sražena ve zda�ovacím období, kdy tyto p�íjmy byly zú�továny
9) doplatek na da�ovém bonusu ozna�te znaménkem plus, p�íp. p�eplacenou �ástku na da�ovém bonusu zohledn�nou v rámci ro�ního zú�tování podle 

§ 35d odst. 7 zákona ozna�te znaménkem minus
10) �ást tiskopisu ozna�ená �. 19 (Ro�ní zú�tování záloh a da�ového zvýhodn�ní) musí být vždy vypln�na
11) �ást tiskopisu ozna�ená �. 20 se vypl�uje pouze v p�ípad�, že se jedná o da�ového nerezidenta �R. Do této �ásti uve	te úhrn �ástek pojistného 

sraženého nebo uhrazeného na d�chodové spo�ení, na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti a na ve�ejné zdravotní pojišt�ní, 
které je podle zvláštních právních p�edpis� (zákon �. 397/2012 Sb., o pojistném na d�chodové spo�ení zákon �. 589/1992 Sb. a zákon �. 592/1992 Sb.) 
ze svých p�íjm� ze závislé �innosti povinen platit poplatník, a u poplatníka, na kterého se vztahuje povinné zahrani�ní pojišt�ní stejného druhu, úhrn 
p�ísp�vk� poplatníka na toto zahrani�ní pojišt�ní (§ 38j odst. 10 zákona)

12) pokud již bylo d�íve poplatníkovi vystaveno potvrzení za období 2014, vypl�te datum vystavení tohoto p�edchozího potvrzení a d�vody pro vydání nového 
potvrzení uve	te v p�íloze. V opa�ném p�ípad� proškrtn�te

13) uve	te �íselné ozna�ení m�síc�, nap�. 1-12. Pokud u poplatníka nedošlo k solidárnímu zvýšení dan� u zálohy (�. 14) nebo poplatníkovi nebyla poskytnuta 
základní sleva na poplatníka (�.15) - �ádek proškrtn�te

Pokud byly veškeré p�íjmy vyplaceny nebo obdrženy do 31 dn� po skon�ení zda�ovacího období, za které byly dosaženy 
(§ 5 odst. 4 zákona), tj. do 31. ledna 2015, pak �ádek 1 se shoduje s �ádkem 2.


