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Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou 
Podlesí č. 560, okres Liberec, příspěvková organizace 

Potvrzení pro daňové účely o zaplaceném školné 
v kalendářním roce 2022 

Potvrzeni o zaplaceni školného za rok 2022: 

Novela zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu umožňuje rodičům uplatnit slevu na 
dani ve výši poplatků za umístění dítěte zaplacených v kalendářním roce 2022. 

Za výdaj není považována platba za stravu. 

Kdo chcete slevu uplatnit, můžete. 

Mateřská škola bude vydávat rodičům potvrzeni o 
výši poplatků zaplacených v roce 2022 nej dřive 

od 17. ledna 2023. 

O potvrzeni se nahlaste ve třídě dítěte paní učitelce. Nevolejte a nepište e
mailem. Děkujeme za pochopeni. 

Zeptejte se prosim ve svém zaměstnáni, zdali maj i 
SVOje potvrzeni, každý rok se nám několikrát stalo, že jste přišli znova 

s potvrzením od zaměstnavatele, protože nechtěli naše potvrzení. Prosíme, 
nejprve se informujte u svého zaměstnavatele. 

Potvrzení si můžete vyzvedávat na příslušných třídách dítěte. Budeme je vydávat 
postupně až do 31. 1. 2023. 

Prosíme o dodrženi terminu i OSVČ. 

S pozdravem a přáním pěkných dní Mgr. Bc. Irena Kovářová. 
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Mateřská škola, 
Hodkovice nad Mohelkou, 
Podlesí č . 560, okres Liberec, 
příspěvková organizace 

Informace určená předškolním 
zařízením k vydávaným 
potvrzením pro účely uplatnění 
slevy za umístění dítěte 
Generální finanční ředitelství z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z pnJmu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů") pro účely uplatnění slevy na dani 
za umístění dítěte za zdaňovací období 2018 a s tím spojeného vydání potvrzení předškolního zařízení 
o výši vynaložených výdajů sděluje: 
S účinností od zdaňovacího období 2018 bylo zákonem č . 170/2017 Sb. provedeno legislativn í zpřesněn í 
v§ 35bb odst 1 zákona o daních z příjmů v tom smyslu , že poplatník daně z příjmů fyzických osob může uplatn it 
slevu na dani podle § 35ba odst 1 písm. g) zákona o daních z p říjm ů ve výši výdaj ů prokazatelně poplatn íkem 
vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím 
nebyly uplatněny jako výdaj podle§ 24 zákona o daních z příjmů . Tzn ., že předmětem daňové slevy jsou částky , 
které se vztahují k faktickému umístění dítěte v daném roce a není přitom rozhodující okamžik jejich samotné 
úhrady. Za každé vyživované dítě poplatníka lze uplatnit slevu na dani maximálně do výše minimální mzdy, tj . za 
zdaňovací období 2018 do výše 12.200 Kč. 

V ustanovení § 381 odst 2 písm. f) zákona o daních z př íjmů bylo za tím účelem obdobně 
upřesněno, že potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za umístěn í vyživovaného dítěte 
poplatníka v těchto zařízeních musí obsahovat: 

1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka , 

2. celkovou výši výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a 

3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku 
jeho živnostenského oprávnění. 

Podlesl 560 , tel: 720 041 319 
463 42 Hodkovice nad Mohelkou e-mail : mshodkovice@seznam.cz 

IC 72744324 
IO datové schránky i86krfu 
www.ms-hodkovice.cz 


