
P O T V R Z E N Í 
zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

Identifikace plátce daně

Daňové identifikační číslo plátce daně / plátcovy pokladny CZ 

Právnická osoba (název právnické osoby), fyzická osoba (příjmení, jméno)

Sídlo / adresa místa pobytu 

V souladu s § 38l odst. 3 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) p o t v r z u j i, 
že poplatník 

Příjmení  Jméno 

Rodné číslo 

Adresa bydliště (místo trvalého pobytu)  
 
 
 PSČ

uplatňuje/neuplatňuje u výše uvedeného plátce daně daňové zvýhodnění na níže uvedené vyživované děti poplatníkem, žijící s  poplatníkem 
ve společně hospodařící domácnosti: 

Jméno(-a) Příjmení Rodné číslo Uplatňuje/neuplatňuje nárok
ve výši stanovené na 1):

Od kalendářního 
měsíce/roku

25 5556  MFin  5556 – vzor č. 2

Podpis plátce daně / osoby oprávněné k podpisu

Daňové identifikační číslo plátce daně:

Dne:

Číslo telefonu:

Vyhotovil:

Jméno a adresa plátce daně:

 C Z

Toto potvrzení nahrazuje 
potvrzení vydané dne

2)

Toto potvrzení je platné do doby, dokud nedojde ke změně skutečností rozhodných pro poskytnutí daňového zvýhodnění.

Poznámky:
1) uveďte děti vyživované poplatníkem, na které poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši: na jedno dítě - označte „1.“, na druhé dítě – označte „2.“, na 

třetí a každé další vyživované dítě poplatníkem – označte „3“.  U vyživovaných dětí poplatníkem, na které poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění, uveďte – „N“
2) pokud již bylo dříve poplatníkovi vystaveno uvedené potvrzení, vyplňte datum vystavení tohoto předchozího potvrzení. V opačném případě nevyplňujte, příp. 

proškrtněte



Poučení:

Tiskopis vydává Ministerstvo financí jako nepovinný tiskopis, který je určen plátcům daně pro účely potvrzení v souvislosti s prokazováním 
nároku na daňové zvýhodnění za okolností, že dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje více poplatníků. V souladu 
se zákonem a podle údajů učiněných poplatníkem v Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti potvrdí plátce 
daně, na které děti poplatník daňové zvýhodnění uplatňuje, i děti poplatníka, na které u plátce daně daňové zvýhodnění neuplatňuje (tzn. 
jedná se o děti, které lze považovat za vyživované podle § 35c odst. 6 zákona  oběma poplatníky).


