
Seznam dokumentů k doložení pro roční zúčtování daně za rok 2020 

• potvrzení o zdanitelných příjmech z předcházejících zaměstnání v daném roce – 

platí pro zaměstnance, kteří nastoupili v průběhu roku 2020 – Pozor !! -při souběhu dvou 

a více zaměstnání má zaměstnanec povinnost podávat daňové přiznání sám, 

• potvrzení pojišťovny o zaplaceném životním pojištění, smlouvu o soukromém 

životním pojištění  

• potvrzení penzijního fondu o zaplaceném penzijním připojištění, smlouvu o penzijním 

připojištění  

• potvrzení stavební spořitelny o zaplacených úrocích z úvěru ze stavebního spoření, 

smlouvu o stavebním spoření  

• potvrzení banky o zaplacených úrocích z hypotečního úvěru, smlouva o úvěru, 

stavební povolení nebo ohlášení stavby v případě výstavby rodinného domu, bytového 

domu nebo rekonstrukce bytu, výpis z listu vlastnictví po dokončení stavby 

• potvrzení o bezplatném darování krve, 

• potvrzení o darech - potvrzení příjemce daru prokazující hodnotu daru, předmět daru, 

účel, na který byl dar poskytnut a datum darování 

• potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte („školkovné“), 

• dokumentace ke slevě na manželku bez zdanitelných příjmů (tj. příjmy do 68 tis. za 

rok)  

o průkaz ZTP/P pokud je manžel/manželka držitelem, 

o doklad prokazující totožnost manželky/manžela 

o čestné prohlášení o výši příjmu nižší než 68 tis. Kč 

· dokumentace ke slevám na děti: 

o rodný list dítěte pro prokázání jeho totožnosti a věku, 

o potvrzení o studiu pro prokázání, že se vyživované dítě soustavně připravuje na 

budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, 

o potvrzením o studiu vydaném zahraniční školou, včetně potvrzení Ministerstva 

školství a mládeže, že takové studium na škole v cizině je postaveno na roveň studia 

na středních nebo vysokých školách v České republice, 

o potvrzení správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že 

poplatník vyživuje v domácnosti zletilé dítě až do dovršení 26 let věku, které nepobírá 

invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a nemůže se soustavně připravovat na 

budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z 

důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat 

soustavnou výdělečnou činnost, 



o průkaz ZTP/P, pokud je vyživované dítě jeho držitelem 

o potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové 

zvýhodnění, případně čestné prohlášení druhého z rodičů, že si slevu na dítě 

neuplatňuje. 

• potvrzení o studiu, (potvrzení školy, že se poplatník soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem) 

• potvrzení o zaplacení členských příspěvků člena odborové organizace. 

 


