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Přehledy o zaplacených zálohách na zdravotní a sociální pojištění 

Lze vyžádat u Vaší zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení. 

Výdaje (pokud nevyužijete tzv. výdajového paušálu) 

Daňově uznatelné výdaje, které byly vynaloženy k dosažení Vašich příjmů. 

 

Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) v roce 2021 § 6 ZDP 

 potvrzení o zdanitelných příjmech od každého zaměstnavatele v roce 2021 
 veškerou dokumentaci v případě zahraničních příjmů 

Příjmy ze samostatné činnosti (podnikání) v roce 2021 § 7 ZDP 

 všechny příjmy, které Vám byly zaplaceny v hotovosti či na bankovní účet 
 potvrzení o zaplacených zálohách na zdravotním pojištění v roce 2021 
 potvrzení o zaplacených zálohách na sociální pojištění v roce 2021 

Příjmy z kapitálového majetku v roce 2021 § 8 ZDP 

 úroky z vkladů na účtech určených k podnikání  
 úroky a výnosy z vkladních listů, z dluhopisů, z jednorázových vkladů 

Příjmy z nájmu v roce 2021 § 9 ZDP 

 příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů 
 příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu 

Ostatní příjmy v roce 2021 § 10 ZDP 

 příjmy z prodeje cenných papírů, kryptoměn apod. 
 příjmy z prodeje nemovitosti (při nesplnění podmínek pro osvobození od daně) 

atd…veškeré Ostatní příjmy je potřeba konzultovat s daňovým poradcem. 
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Dary (minimálně 1000 Kč, max do 30 % základu daně) 

 potvrzení o částce a účelu daru, ideálně darovací smlouva 
 potvrzení o darování krve/orgánu  

Úroky z hypotečního úvěru (maximálně lze uplatnit 150 000 Kč nebo 300 000 Kč) 

 hypoteční smlouva s bankou 
 potvrzení o vlastnictví nemovitosti (např. katastr nemovitostí) 
 potvrzení o zaplacených úrocích v roce 2021 (získáte v bance) 

Penzijní spoření (maximálně lze uplatnit 24 000 Kč) 

 smlouva o penzijním spoření 
 potvrzení o zaplacených příspěvcích za rok 2021  

Životní pojištění (maximálně lze uplatnit částku 12 000 Kč) 

 smlouva o životním pojištění  
 potvrzení o zaplacených příspěvcích za rok 2021 

Odbory (maximálně lze uplatnit 3 000 Kč) 

 potvrzení z odborové organizace o zaplacených příspěvcích v roce 2021 

Vzdělávání (maximálně do částky 10 000 Kč, lidé se zdrav. postižením až 15 000 Kč) 

 potvrzení o platbách na zkoušky 
 potvrzení o úspěšném absolvování pro pokročilé vzdělávání 
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Sleva na dítě 

 rodné čísla dětí a data narození, 
 potvrzení, že partner slevu na dítě neuplatňuje ve svém přiznání 
 předložení karty ZTP/P 

Sleva na vyživovanou manželku (pakliže její roční příjem nepřekročil 68 000 Kč) 

 potvrzení o manželství či kopie občanského průkazu, kde je toto uvedeno 
 předložení karty ZTP/P 

Sleva na invaliditu  

 rozhodnutí o invalidním důchodu I. a II. nebo III. stupně 

Sleva na studenta 

 potvrzení o studiu (slevu je možné uplatnit do 26 let, v případě prezenčního 
doktorského studia do 28 let, a to za každý započatý měsíc studia) 

Sleva na umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. školkovné) 

 potvrzení o platbách za umístění dítěte v předškolním zařízení (vydává školka) 

Sleva na EET 

Slevu za elektronickou evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve 
kterém jste poprvé zaevidovali tržbu, kterou máte podle zákona o evidenci tržeb 
povinnost evidovat. 

 


