Zdanění dluhopisů ERSTE
Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou
srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který je za dobu držení dluhopisu získal.
Daňoví poplatníci, kteří vyplňují daňové přiznání (DP) sami, zahrnou úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů
do kategorie příjmů z kapitálového majetku. Daňoví poplatníci, kteří doposud nemají povinnost podávat DP,
tj. zaměstnanci a důchodci, nemusí DP nadále vyplňovat, pokud jejich roční úrokový příjem ze zahraničních
dluhopisů nepřesáhne 6 000 Kč, resp. u důchodců veškeré zdanitelné roční příjmy včetně úrokových
nepřesáhnou 15 000 Kč.
Držitelé dluhopisů, kteří si ponechají dluhopis do data splatnosti, zdaní vedle úrokového příjmu nebo příjmu
z prémie dluhopisu i příjem realizovaný z rozdílu jmenovité hodnoty a ceny pořízení dluhopisu. Pro daňové
poplatníky, kteří dnes nemají povinnost podat DP, to může znamenat, že budou povinni DP vyplnit a podat jej
místně příslušnému ﬁnančnímu úřadu.
Držitel dluhopisů, který je odprodá před datem jejich splatnosti České spořitelně, uplatní obecné pravidlo,
kdy příjem z prodeje cenného papíru je osvobozen od zdanění, jestliže mezi jeho nákupem a prodejem uběhla
lhůta delší než šest měsíců.
– U dluhopisů s nízkým kuponem se rozhodující část příjmů realizuje v rozdílu mezi jmenovitou hodnotou
dluhopisu a cenou jeho nákupu. Tento příjem se průběžně promítá do rostoucí ceny dluhopisu.
– Obdobné pravidlo platí pro prémiové dluhopisy, jejichž příjem závisí na výši vyplacené prémie. I ta je
konstruována tak, že rozhodující část příjmů je započtena do ceny již krátce před datem splatnosti.
Pravidla pro zdanění zahraničních dluhopisů včetně lhůty pro osvobození od daně v případě, že doba držení
dluhopisu mezi jeho nákupem a prodejem překročila šest měsíců, odpovídá znění zákona o daních z příjmů
č. 586/1992 Sb. (ZDP) v platném znění k datu publikování tohoto sdělení. Znění zákona však může být
v budoucnu změněno.

Podrobnosti ke zdanění příjmů podle současného znění ZDP
Příjmy fyzických osob nepodnikatelů z držby a prodeje dluhopisů
Příjmy z držby a prodeje zahraničních dluhopisů se nezdaňují konečnou srážkovou daní, ale stávají se
předmětem individuálního zdanění, a pokud nejsou od daně osvobozeny (osvobození přichází v úvahu pouze
u příjmu z prodeje dluhopisu), je daňový poplatník povinen uvést tyto příjmy v odpovídající části daňového
přiznání (DP).
Příjmy z držby dluhopisu představují úrokové příjmy z jeho kuponů nebo prémie a spolu s příjmy realizovanými
z rozdílu jmenovité hodnoty a ceny pořízení dluhopisu drženého do splatnosti jsou dle ZDP považovány
za příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP).
Příjmy realizované při prodeji dluhopisu před splatností z rozdílu mezi cenou prodeje dluhopisu a cenou
pořízení jsou dle ZDP považovány za ostatní příjmy (§ 10 ZDP), pokud nejsou od daně osvobozeny (§ 4 ZDP).
Od zdanění jsou osvobozené příjmy z prodeje dluhopisů, u kterých mezi datem jejich nabytí a datem jejich
prodeje uplynulo více než 6 měsíců.

Příjmy z prodeje dluhopisu, kdy je lhůta mezi jejich nabytím a prodejem kratší než 6 měsíců, je třeba zdanit.
Přitom nelze při výpočtu daně započítat do jejich pořizovací ceny náklady na pořízení dluhopisů od daně
osvobozených (dluhopisy v držení nad 6 měsíců).

Příklady zdanění příjmů z držby dluhopisu
1. Zaměstnanec s jinými příjmy než ze zaměstnání, které spolu s příjmy z dluhopisů přesáhly za rok 6 000 Kč,
stejně jako podnikatel vyplňuje DP a v něm na řádku 38 vždy vykáže také příjmy z držby dluhopisu bez
ohledu na jejich výši. Tyto příjmy se stanou součástí daňového základu. Lze je započítat proti případné
ztrátě z dalšího podnikání nebo pronájmu.
2. Zaměstnanec, který nemá jiné příjmy než ze zaměstnání a vyplňuje za něj daňové přiznání zaměstnavatel
– do výše příjmu 6 000 Kč za rok včetně nemusí příjem zdaňovat a DP za něj může opět vyplnit
zaměstnavatel,
– od výše příjmu 6 000 Kč za rok ohlásí zaměstnavateli, že si zajistí vyplnění DP sám; příjem uvede
na řádku 38 DP jako dílčí základ daně za příjmy z kapitálového majetku (dle § 8 ZDP).
3. Důchodce, který nemá jiné zdanitelné příjmy než z držby dluhopisu, má povinnost podat DP pouze
v případě, kdy je roční příjem vyšší než 15 000 Kč. Pokud má povinnost podat DP z jiných důvodů, uvede
do něj příjem bez ohledu na jeho výši na řádku 38.

Příklady zdanění příjmů z prodeje dluhopisu, které nejsou osvobozeny od daně
1. Zaměstnanec s jinými příjmy než ze zaměstnání, které spolu s příjmem z prodeje dluhopisů přesáhly
6 000 Kč, stejně jako podnikatel vyplňuje DP a v něm v příloze č. 2 oddílu 2 DP vždy vykáže i příjem
z prodeje dluhopisů bez ohledu na jeho výši. Zde uvede odděleně výdaje na pořízení dluhopisu a příjmy
z jeho prodeje a příjem ke zdanění vyčíslí na řádku 40 DP jako dílčí základ daně za ostatní příjmy
(dle § 10 ZDP). Tento příjem lze započítat proti ztrátě z prodeje jiného cenného papíru, jehož držba
nepřesáhla 6 měsíců, popřípadě proti ztrátě z podnikání nebo pronájmu.
2. Zaměstnanec, který nemá jiné příjmy než ze zaměstnání a vyplňuje za něj DP zaměstnavatel
– do výše příjmu 6 000 Kč za rok včetně nemusí příjem z prodeje zdaňovat a DP za něj může opět vyplnit
zaměstnavatel,
– od výše příjmu 6000 Kč za rok ohlásí zaměstnavateli, že si zajistí vyplnění DP sám; v příloze č. 2
oddílu 2 DP rozepíše příjmy z prodeje dluhopisu a výdaje na jeho pořízení a příjem ke zdanění uvede
na řádku 40 DP jako dílčí základ daně za ostatní příjmy.
3. Důchodce, který nemá jiné zdanitelné příjmy než z prodeje dluhopisů, nemá povinnost podat DP v případě,
kdy je příjem nižší než 15 000 Kč včetně.
Pokud je příjem z prodeje vyšší, nebo má důchodce povinnost podat DP z jiných důvodů, vykáže příjem
bez ohledu na jeho výši v příloze č. 2 oddílu 2 DP. Zde rozepíše příjmy z prodeje dluhopisu a výdaje na jeho
pořízení a příjem ke zdanění uvede na řádku 40 DP jako dílčí základ daně za ostatní příjmy. Příjem lze
započítat proti ztrátě z prodeje jiného cenného papíru, jehož držba nepřesáhla 6 měsíců, popřípadě proti
ztrátě z podnikání nebo pronájmu.

Praktické příklady
A) Zdanění dluhopisu s nízkým kuponem
Dluhopis EGB 0,25%/2015, emitentem je ERSTE Bank
Jmenovitá hodnota dluhopisu je 25 000 Kč, datum emise 2. 11. 2011 a datum splatnosti 2. 11. 2015.
Úrokový výnos – kupon činí 0,25 %, to je 62,50 Kč z každého dluhopisu.
Úrokové příjmy
Pan Novák je důchodce a nemá kromě důchodu žádné další příjmy. Pan Zelený je zaměstnanec, který
má příjmy pouze ze zaměstnání. Oba 19. 12. 2011 nakoupili 4 ks dluhopisů za 93 034,72 Kč. Každý rok
až do data splatnosti obdrží za všechny dluhopisy úrok celkem 250 Kč.

U pana Nováka tato částka nedosahuje 15 000 Kč, proto ji při roční výplatě kuponů nezdaňuje, ani
nevyplňuje daňové přiznání. Stejné je to u pana Zeleného, i když u něj je hranice pro podání daňového
přiznání jen 6 000 Kč.
Pokud by pan Novák nakoupil více než 240 dluhopisů a pan Zelený více než 96 dluhopisů, jejich roční
úrokový příjem by přesáhl hranici pro podání daňového přiznání (62,50 × 240 = 15 000, 62,50 × 96 =
= 6 000). V takovém případě by museli vyplnit daňové přiznání.
Příjem k datu splatnosti
K datu splatnosti dluhopisů v roce 2015 se situace změní. ERSTE Bank vyplatí za každý dluhopis nejen
kupon, ale splatí i jeho jmenovitou hodnotu. Pan Novák i pan Zelený tak získají příjem nejen z ročního
kuponu, ale i z rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisů (100 000 Kč) a cenou, za kterou své dluhopisy
nakoupili. Spolu s úrokovým příjmem bude činit jejich příjem 7 215 Kč.
U pana Nováka jako důchodce tento příjem ještě nepřesáhne stanovenou hranici 15 000 Kč, a proto
příjem nebude muset zdanit. Pan Zelený by však musel vyplnit daňové přiznání, které za něj doposud
podával zaměstnavatel.
Pan Zelený se může rozhodnout, že jeden měsíc před datem splatnosti své dluhopisy prodá České
spořitelně. Uvažuje, že v té době již bude cena dluhopisu blízká jmenovité hodnotě. Dluhopis bude držet
téměř čtyři roky, takže splní podmínku pro osvobození příjmu od daně. Předpokládejme, že k 2. 10. 2015
bude cena jeho dluhopisů spolu s poměrným úrokovým příjmem 99 977 Kč. Pan Zelený tak získá z prodeje
6 942 Kč, což je méně než v případě držení dluhopisu do splatnosti, ale tento příjem již bude konečný,
osvobozený od daně.
Pan Šedivý také nakoupil dluhopisy jako pan Zelený, ale 4 měsíce od jejich nákupu akutně potřeboval
hotovost a rozhodl se dluhopisy prodat. Přesto, že cena dluhopisu narostla od data nákupu nevýrazně,
s ohledem na jejich množství dosáhl tento příjem 8 500 Kč. Jelikož je pan Šedivý zaměstnán a příjem
z prodeje dluhopisu přesáhl 6 000 Kč, podléhá tento příjem zdanění. Na rozdíl od pana Zeleného nelze
tento příjem osvobodit, protože mezi dobou nákupu dluhopisu a jeho prodejem neuplynulo 6 měsíců.

B) Prémiový dluhopis
Akciový prémiový dluhopis III/2015, emitentem je ERSTE Bank
Jmenovitá hodnota dluhopisu je 25 000 Kč, datum emise 17. 8. 2011 a datum splatnosti 17. 8. 2015.
Dluhopis nevyplácí žádný úrokový výnos. Jediným výnosem je prémie odvislá od vývoje cen vybraných akcií.
Pan Láznička, který je zaměstnancem bez dalšího příjmu, nakoupil 4 ks tohoto dluhopisu za 100 000 Kč.
Pokud by dluhopis nepřinesl žádné zhodnocení, nemusel by samozřejmě zdanit ani žádný příjem. Pan
Láznička se ale těší, že dluhopis nakonec přinese zajímavou prémii.
Jednoduše si propočetl, že zdanění připadá v úvahu, kdyby příjem z prémie překročil 6 % (6 % z 100 000 je
6 000). Například při zhodnocení 7,3 % by mu již vznikla daňová povinnost, protože by jeho příjem dosáhl
7 300 Kč. Uvažuje proto o tom, že v případě, kdy se ceny akcií budou vyvíjet v jeho prospěch a cena
dluhopisu úměrně tomu poroste, prodá své dluhopisy v roce 2015 ještě před datem splatnosti. V té době
bude dluhopis vlastnit již téměř čtyři roky, a proto může v případě předčasného prodeje využít daňového
osvobození příjmu z prodeje cenného papíru.

Vzory formulářů DP k jednotlivým příkladům:

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro

Prahu 2

Vytištěno
aplikací

01 Daňové identifikační číslo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

C Z

EPO

02 Rodné číslo

1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1

03 DAP1)
řádné

Otisk podacího razítka finančního úřadu

opravné

dodatečné
Důvody pro podání dodatečného
DAP zjištěny dne

XXX
04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum
05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování,
která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty1)

ano

ne

XXX

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1)

ano

ne

XXX

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů fyzických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

2011 nebo jeho část2) od 01.01.2011 do 31.12.2011

za zdaňovací období (kalendářní rok)

dále jen „DAP“
1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
06 Příjmení

07 Rodné příjmení

08 Jméno(-a)

Novák

Petr

09 Titul

10 Státní příslušnost

11 Číslo pasu

Česká Republika
Adresa místa pobytu v den podání DAP
12 Obec

Praha
15 PSČ

13 Ulice / část obce

14 Číslo popisné / orientační

Zelená

20

16 Telefon / mobilní telefon

17 Fax / e-mail

18 Stát

100000

ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.
19 Obec

20 Ulice / část obce

21 Číslo popisné / orientační

22 PSČ

Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval
Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.
23 Obec

24 Ulice / část obce

25 Číslo popisné / orientační

26 PSČ

27 Telefon / mobilní telefon

29 Kód státu – vyplní jen daňový nerezident
30 Spojení se zahraničními osobami1)
25 5405

ano

28 Fax / e-mail

29a Výše celosvětových příjmů
ne

XXX

MFin 5405 vzor č. 18

1

Kč

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona)
poplatník
31

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

32

Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst.13 zákona

33

Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 14 zákona

34

Dílčí základ daně podle § 6 zákona
(ř. 31 + ř. 32 – ř. 33)
Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné
pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

35

finanční úřad

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta
36

Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34)

36a Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí
(ř. 36 – úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona
nebo ř. 36)
37

Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP)

38

Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39

Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(ř. 206 přílohy č. 2 DAP)

40

Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona
(ř. 209 přílohy č. 2 DAP)

41

Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40).

15063

15063

41a Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 zákona po vynětí (ř. 41 – úhrn
vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 zákona nebo ř. 41)
42 Základ daně
(36a + kladná hodnota z ř. 41a)
43

(neobsazeno)

44

Uplatňovaná výše ztráty – vzniklé a vyměřené za předcházející
zdaňovací období maximálně do výše ř. 41a

45

Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 – ř. 44)

15063
15063

15063

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem
Počet
měsíců

Částka podle § 15
46

Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů)

47

Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků)

48

Odst. 5 zákona (penzijní připojištění a penzijní pojištění)

49

Odst. 6 zákona (životní pojištění)

50

Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)

51

Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání)

52

§ 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53

Další částky

54

Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek
odčitatelných od základu daně (ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 +
+ ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 53)
Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně
a položky odčitatelné od základu daně (ř. 45 – ř. 54)

55
56

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

57

Daň podle § 16 zákona

Počet
měsíců

15063
15000
2250

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta
58

Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka
z ř. 330 přílohy č. 3 DAP

59

(neobsazeno)

60

Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58)

61

Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru
bez znaménka minus

2250,00
2250
0

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
62

Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63

Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona
2

Tab. č. 1

ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

Příjmení, jméno, titul
manželky (manžela)

Rodné číslo
Počet
měsíců

Částka podle § 35ba odst. 1
64

Počet
měsíců

23640

písm. a) zákona (na poplatníka)

65a) písm. b) zákona (na manželku/manžela)
65b) písm. b) zákona (na manželku/manžela,
která/který je držitelem ZTP/P)
66 písm. c) zákona (na poživatele invalidního důchodu
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně)
67 písm. d) zákona (na poživatele invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně)
68

písm. e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P)

69

písm. f) zákona (studium)

70

Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
(ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69)
Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona (ř. 60 – ř. 70)

71

Tab. č. 2

23640
0

ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI
Příjmení a jméno(-a)

Rodné číslo

Počet měsíců

1

2

3

1
2
3
4
Celkem
72

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

73

Sleva na dani (částka z ř. 72, uplatněná maximálně
do výše daně na ř. 71)

74

Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 – ř. 73)

75

Daňový bonus (ř. 72 – ř. 73)

76

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d
zákona (včetně případného doplatku na daňovém bonusu)

77

Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 – ř. 76)

0

6. ODDÍL – Dodatečné DAP
78

Poslední známá daň

79

Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu (ř. 74)
Rozdíl řádků (ř. 79 – ř. 78) : zvýšení (+) částka daně
se zvyšuje, snížení (–) částka daně se snižuje

80
81

Poslední známá daň – daňová ztráta podle § 5 zákona

82

Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu (ř. 61)
Rozdíl řádků (ř. 82 – ř. 81): zvýšení (+) – daňová ztráta
se zvyšuje, snížení (–) daňová ztráta se snižuje

83

7. ODDÍL – Placení daně
84

Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
a z funkčních požitků (po slevách na dani)

85

Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86

Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a
zákona

87

Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona
88

Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

89

Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona

90

Zaplacená daňová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona
Zbývá doplatit (ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a –
– ř. 88 – ř. 89 – ř. 90): (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

91

0
3

Počet měsíců
se ZTP/P
4

PŘÍLOHY DAP:
Ve sloupci uveďte počet listů příloh.
Název přílohy
Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)“
Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)“
Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ včetně Samostatných listů 1. oddílu
Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém
zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)
Doklad o poskytnutém daru
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění
Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání
Důvody pro podání dodatečného DAP

0

Další přílohy výše neuvedené
Počet listů příloh celkem

0

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci:

Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu
Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk
razítka

1
2

) Označte křížkem odpovídající variantu
) Údaj vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v případech
uvedených v § 38gb zákona a dále v případech uvedených v § 239
a § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších
předpisů

Otisk podacího razítka finančního úřadu

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení:
přeplatku na dani z příjmů fyzických osob ....................................................................................................................................... Kč.
Přeplatek zašlete na adresu: ...................................................................................................................................................................
nebo vraťte na účet vedený u ..................................................................................... č. .......................................................................
kód banky ......................................................................................... specifický symbol ........................................................................
Vlastník účtu ................................................................... měna, ve které je účet veden ........................................................................

28.08.2012
V ............................................................ dne ...................................
Podpis poplatníka (zástupce) ....................................................
4

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro

Prahu 5

Vytitno
aplikací

01 Daňové identifikační číslo

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C Z

EPO

02 Rodné číslo

2 2 2 2 2 2 / 2 2 2 2

03 DAP1)
řádné

Otisk podacího razítka finančního úřadu

opravné

dodatečné
Důvody pro podání dodatečného
DAP zjištěny dne

XXX
04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum
05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování,
která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty1)

ano

ne

XXX

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1)

ano

ne

XXX

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů fyzických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

2011 nebo jeho část2) od 01.01.2011 do 31.12.2011

za zdaňovací období (kalendářní rok)

dále jen „DAP“
1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
06 Příjmení

07 Rodné příjmení

08 Jméno(-a)

Zelený

Jan

09 Titul

10 Státní příslušnost

11 Číslo pasu

Česká Republika
Adresa místa pobytu v den podání DAP
12 Obec

Praha
15 PSČ

13 Ulice / část obce

14 Číslo popisné / orientační

Fialová

239

16 Telefon / mobilní telefon

17 Fax / e-mail

18 Stát

100000

ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.
19 Obec

20 Ulice / část obce

21 Číslo popisné / orientační

22 PSČ

Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval
Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.
23 Obec

24 Ulice / část obce

25 Číslo popisné / orientační

26 PSČ

27 Telefon / mobilní telefon

29 Kód státu – vyplní jen daňový nerezident
30 Spojení se zahraničními osobami1)
25 5405

ano

28 Fax / e-mail

29a Výše celosvětových příjmů
ne

XXX

MFin 5405 vzor č. 18

1

Kč

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona)
poplatník
31

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

32

Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst.13 zákona

33

Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 14 zákona

34

Dílčí základ daně podle § 6 zákona
(ř. 31 + ř. 32 – ř. 33)
Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné
pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

35

finanční úřad

1000000
340000
1340000

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta
36

Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34)

1340000

36a Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí
(ř. 36 – úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona
nebo ř. 36)

1340000

37

Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP)

38

Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39

Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(ř. 206 přílohy č. 2 DAP)

40

Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona
(ř. 209 přílohy č. 2 DAP)

41

Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40).

6063

6063

41a Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 zákona po vynětí (ř. 41 – úhrn
vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 zákona nebo ř. 41)
42 Základ daně
(36a + kladná hodnota z ř. 41a)
43

(neobsazeno)

44

Uplatňovaná výše ztráty – vzniklé a vyměřené za předcházející
zdaňovací období maximálně do výše ř. 41a

45

Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 – ř. 44)

6063
1346063

1346063

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem
Počet
měsíců

Částka podle § 15
46

Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů)

47

Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků)

48

Odst. 5 zákona (penzijní připojištění a penzijní pojištění)

49

Odst. 6 zákona (životní pojištění)

50

Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)

51

Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání)

52

§ 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53

Další částky

54

Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek
odčitatelných od základu daně (ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 +
+ ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 53)
Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně
a položky odčitatelné od základu daně (ř. 45 – ř. 54)

55
56

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

57

Daň podle § 16 zákona

Počet
měsíců

1346063
1346000
201900

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta
58

Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka
z ř. 330 přílohy č. 3 DAP

59

(neobsazeno)

60

Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58)

61

Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru
bez znaménka minus

201900,00
201900
0

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
62

Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63

Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona
2

Tab. č. 1

ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

Příjmení, jméno, titul
manželky (manžela)

Rodné číslo
Počet
měsíců

Částka podle § 35ba odst. 1
64

Počet
měsíců

23640

písm. a) zákona (na poplatníka)

65a) písm. b) zákona (na manželku/manžela)
65b) písm. b) zákona (na manželku/manžela,
která/který je držitelem ZTP/P)
66 písm. c) zákona (na poživatele invalidního důchodu
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně)
67 písm. d) zákona (na poživatele invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně)
68

písm. e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P)

69

písm. f) zákona (studium)

70

Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
(ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69)
Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona (ř. 60 – ř. 70)

71

Tab. č. 2

23640
178260

ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI
Příjmení a jméno(-a)

Rodné číslo

Počet měsíců

1

2

3

1
2
3
4
Celkem
72

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

73

Sleva na dani (částka z ř. 72, uplatněná maximálně
do výše daně na ř. 71)

74

Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 – ř. 73)

75

Daňový bonus (ř. 72 – ř. 73)

76

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d
zákona (včetně případného doplatku na daňovém bonusu)

77

Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 – ř. 76)

178260

6. ODDÍL – Dodatečné DAP
78

Poslední známá daň

79

Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu (ř. 74)
Rozdíl řádků (ř. 79 – ř. 78) : zvýšení (+) částka daně
se zvyšuje, snížení (–) částka daně se snižuje

80
81

Poslední známá daň – daňová ztráta podle § 5 zákona

82

Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu (ř. 61)
Rozdíl řádků (ř. 82 – ř. 81): zvýšení (+) – daňová ztráta
se zvyšuje, snížení (–) daňová ztráta se snižuje

83

7. ODDÍL – Placení daně
84

Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
a z funkčních požitků (po slevách na dani)

85

Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86

Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a
zákona

87

Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona
88

Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

89

Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona

90

Zaplacená daňová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona
Zbývá doplatit (ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a –
– ř. 88 – ř. 89 – ř. 90): (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

91

178260
3

Počet měsíců
se ZTP/P
4

PŘÍLOHY DAP:
Ve sloupci uveďte počet listů příloh.
Název přílohy
Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)“
Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)“
Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ včetně Samostatných listů 1. oddílu
Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém
zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)
Doklad o poskytnutém daru
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění
Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání
Důvody pro podání dodatečného DAP

0

Další přílohy výše neuvedené
Počet listů příloh celkem

0

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci:

Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu
Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk
razítka

1
2

) Označte křížkem odpovídající variantu
) Údaj vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v případech
uvedených v § 38gb zákona a dále v případech uvedených v § 239
a § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších
předpisů

Otisk podacího razítka finančního úřadu

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení:
přeplatku na dani z příjmů fyzických osob ....................................................................................................................................... Kč.
Přeplatek zašlete na adresu: ...................................................................................................................................................................
nebo vraťte na účet vedený u ..................................................................................... č. .......................................................................
kód banky ......................................................................................... specifický symbol ........................................................................
Vlastník účtu ................................................................... měna, ve které je účet veden ........................................................................

28.08.2012
V ............................................................ dne ...................................
Podpis poplatníka (zástupce) ....................................................
4

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro

Prahu 5

Vytitno
aplikací

01 Daňové identifikační číslo

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

C Z

EPO

02 Rodné číslo

2 2 2 2 2 2 / 2 2 2 2

03 DAP1)
řádné

Otisk podacího razítka finančního úřadu

opravné

dodatečné
Důvody pro podání dodatečného
DAP zjištěny dne

XXX
04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum
05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování,
která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty1)

ano

ne

XXX

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1)

ano

ne

XXX

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů fyzických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

2011 nebo jeho část2) od 01.01.2011 do 31.12.2011

za zdaňovací období (kalendářní rok)

dále jen „DAP“
1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
06 Příjmení

07 Rodné příjmení

08 Jméno(-a)

Zelený

Jan

09 Titul

10 Státní příslušnost

11 Číslo pasu

Česká Republika
Adresa místa pobytu v den podání DAP
12 Obec

Praha
15 PSČ

13 Ulice / část obce

14 Číslo popisné / orientační

Fialová

239

16 Telefon / mobilní telefon

17 Fax / e-mail

18 Stát

100000

ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.
19 Obec

20 Ulice / část obce

21 Číslo popisné / orientační

22 PSČ

Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval
Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.
23 Obec

24 Ulice / část obce

25 Číslo popisné / orientační

26 PSČ

27 Telefon / mobilní telefon

29 Kód státu – vyplní jen daňový nerezident
30 Spojení se zahraničními osobami1)
25 5405

ano

28 Fax / e-mail

29a Výše celosvětových příjmů
ne

XXX

MFin 5405 vzor č. 18

1

Kč

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona)
poplatník
31

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

32

Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst.13 zákona

33

Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 14 zákona

34

Dílčí základ daně podle § 6 zákona
(ř. 31 + ř. 32 – ř. 33)
Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné
pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

35

finanční úřad

1000000
340000
1340000

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta
36

Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34)

1340000

36a Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí
(ř. 36 – úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona
nebo ř. 36)

1340000

37

Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP)

38

Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39

Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(ř. 206 přílohy č. 2 DAP)

40

Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona
(ř. 209 přílohy č. 2 DAP)

41

Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40).

7215

7215

41a Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 zákona po vynětí (ř. 41 – úhrn
vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 zákona nebo ř. 41)
42 Základ daně
(36a + kladná hodnota z ř. 41a)
43

(neobsazeno)

44

Uplatňovaná výše ztráty – vzniklé a vyměřené za předcházející
zdaňovací období maximálně do výše ř. 41a

45

Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 – ř. 44)

7215
1347215

1347215

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem
Počet
měsíců

Částka podle § 15
46

Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů)

47

Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků)

48

Odst. 5 zákona (penzijní připojištění a penzijní pojištění)

49

Odst. 6 zákona (životní pojištění)

50

Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)

51

Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání)

52

§ 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53

Další částky

54

Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek
odčitatelných od základu daně (ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 +
+ ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 53)
Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně
a položky odčitatelné od základu daně (ř. 45 – ř. 54)

55
56

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

57

Daň podle § 16 zákona

Počet
měsíců

1347215
1347200
202080

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta
58

Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka
z ř. 330 přílohy č. 3 DAP

59

(neobsazeno)

60

Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58)

61

Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru
bez znaménka minus

202080,00
202080
0

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
62

Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63

Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona
2

Tab. č. 1

ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

Příjmení, jméno, titul
manželky (manžela)

Rodné číslo
Počet
měsíců

Částka podle § 35ba odst. 1
64

Počet
měsíců

23640

písm. a) zákona (na poplatníka)

65a) písm. b) zákona (na manželku/manžela)
65b) písm. b) zákona (na manželku/manžela,
která/který je držitelem ZTP/P)
66 písm. c) zákona (na poživatele invalidního důchodu
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně)
67 písm. d) zákona (na poživatele invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně)
68

písm. e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P)

69

písm. f) zákona (studium)

70

Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
(ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69)
Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona (ř. 60 – ř. 70)

71

Tab. č. 2

23640
178440

ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI
Příjmení a jméno(-a)

Rodné číslo

Počet měsíců

1

2

3

1
2
3
4
Celkem
72

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

73

Sleva na dani (částka z ř. 72, uplatněná maximálně
do výše daně na ř. 71)

74

Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 – ř. 73)

75

Daňový bonus (ř. 72 – ř. 73)

76

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d
zákona (včetně případného doplatku na daňovém bonusu)

77

Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 – ř. 76)

178440

6. ODDÍL – Dodatečné DAP
78

Poslední známá daň

79

Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu (ř. 74)
Rozdíl řádků (ř. 79 – ř. 78) : zvýšení (+) částka daně
se zvyšuje, snížení (–) částka daně se snižuje

80
81

Poslední známá daň – daňová ztráta podle § 5 zákona

82

Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu (ř. 61)
Rozdíl řádků (ř. 82 – ř. 81): zvýšení (+) – daňová ztráta
se zvyšuje, snížení (–) daňová ztráta se snižuje

83

7. ODDÍL – Placení daně
84

Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
a z funkčních požitků (po slevách na dani)

85

Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86

Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a
zákona

87

Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona
88

Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

89

Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona

90

Zaplacená daňová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona
Zbývá doplatit (ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a –
– ř. 88 – ř. 89 – ř. 90): (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

91

178440
3

Počet měsíců
se ZTP/P
4

PŘÍLOHY DAP:
Ve sloupci uveďte počet listů příloh.
Název přílohy
Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)“
Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)“
Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ včetně Samostatných listů 1. oddílu
Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém
zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)
Doklad o poskytnutém daru
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění
Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání
Důvody pro podání dodatečného DAP

0

Další přílohy výše neuvedené
Počet listů příloh celkem

0

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci:

Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu
Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk
razítka

1
2

) Označte křížkem odpovídající variantu
) Údaj vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v případech
uvedených v § 38gb zákona a dále v případech uvedených v § 239
a § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších
předpisů

Otisk podacího razítka finančního úřadu

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení:
přeplatku na dani z příjmů fyzických osob ....................................................................................................................................... Kč.
Přeplatek zašlete na adresu: ...................................................................................................................................................................
nebo vraťte na účet vedený u ..................................................................................... č. .......................................................................
kód banky ......................................................................................... specifický symbol ........................................................................
Vlastník účtu ................................................................... měna, ve které je účet veden ........................................................................

28.08.2012
V ............................................................ dne ...................................
Podpis poplatníka (zástupce) ....................................................
4

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro

Prahu 1

Vytitno
aplikací

01 Daňové identifikační číslo

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

C Z

EPO

02 Rodné číslo

9 9 9 9 9 9 / 9 9 9 9

03 DAP1)
řádné

Otisk podacího razítka finančního úřadu

opravné

dodatečné
Důvody pro podání dodatečného
DAP zjištěny dne

XXX
04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum
05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování,
která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty1)

ano

ne

XXX

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1)

ano

ne

XXX

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů fyzických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

2011 nebo jeho část2) od 01.01.2011 do 31.12.2011

za zdaňovací období (kalendářní rok)

dále jen „DAP“
1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
06 Příjmení

07 Rodné příjmení

08 Jméno(-a)

Láznička

Karel

09 Titul

10 Státní příslušnost

11 Číslo pasu

Česká republika
Adresa místa pobytu v den podání DAP
12 Obec

Praha
15 PSČ

13 Ulice / část obce

14 Číslo popisné / orientační

Černá

1

16 Telefon / mobilní telefon

17 Fax / e-mail

18 Stát

10000

ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.
19 Obec

20 Ulice / část obce

21 Číslo popisné / orientační

22 PSČ

Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval
Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.
23 Obec

24 Ulice / část obce

25 Číslo popisné / orientační

26 PSČ

27 Telefon / mobilní telefon

29 Kód státu – vyplní jen daňový nerezident
30 Spojení se zahraničními osobami1)
25 5405

ano

28 Fax / e-mail

29a Výše celosvětových příjmů
ne

XXX

MFin 5405 vzor č. 18

1

Kč

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona)
poplatník
31

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

32

Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst.13 zákona

33

Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 14 zákona

34

Dílčí základ daně podle § 6 zákona
(ř. 31 + ř. 32 – ř. 33)
Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné
pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

35

finanční úřad

1000000
340000
1340000

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta
36

Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34)

1340000

36a Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí
(ř. 36 – úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona
nebo ř. 36)

1340000

37

Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP)

38

Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39

Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(ř. 206 přílohy č. 2 DAP)

40

Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona
(ř. 209 přílohy č. 2 DAP)

41

Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40).

7300

7300

41a Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 zákona po vynětí (ř. 41 – úhrn
vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 zákona nebo ř. 41)
42 Základ daně
(36a + kladná hodnota z ř. 41a)
43

(neobsazeno)

44

Uplatňovaná výše ztráty – vzniklé a vyměřené za předcházející
zdaňovací období maximálně do výše ř. 41a

45

Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 – ř. 44)

7300
1347300

1347300

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem
Počet
měsíců

Částka podle § 15
46

Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů)

47

Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků)

48

Odst. 5 zákona (penzijní připojištění a penzijní pojištění)

49

Odst. 6 zákona (životní pojištění)

50

Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)

51

Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání)

52

§ 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53

Další částky

54

Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek
odčitatelných od základu daně (ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 +
+ ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 53)
Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně
a položky odčitatelné od základu daně (ř. 45 – ř. 54)

55
56

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

57

Daň podle § 16 zákona

Počet
měsíců

1347300
1347300
202095

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta
58

Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka
z ř. 330 přílohy č. 3 DAP

59

(neobsazeno)

60

Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58)

61

Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru
bez znaménka minus

202095,00
202095
0

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
62

Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63

Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona
2

Tab. č. 1

ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

Příjmení, jméno, titul
manželky (manžela)

Rodné číslo
Počet
měsíců

Částka podle § 35ba odst. 1
64

Počet
měsíců

23640

písm. a) zákona (na poplatníka)

65a) písm. b) zákona (na manželku/manžela)
65b) písm. b) zákona (na manželku/manžela,
která/který je držitelem ZTP/P)
66 písm. c) zákona (na poživatele invalidního důchodu
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně)
67 písm. d) zákona (na poživatele invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně)
68

písm. e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P)

69

písm. f) zákona (studium)

70

Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
(ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69)
Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona (ř. 60 – ř. 70)

71

Tab. č. 2

23640
178455

ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI
Příjmení a jméno(-a)

Rodné číslo

Počet měsíců

1

2

3

1
2
3
4
Celkem
72

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

73

Sleva na dani (částka z ř. 72, uplatněná maximálně
do výše daně na ř. 71)

74

Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 – ř. 73)

75

Daňový bonus (ř. 72 – ř. 73)

76

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d
zákona (včetně případného doplatku na daňovém bonusu)

77

Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 – ř. 76)

178455

6. ODDÍL – Dodatečné DAP
78

Poslední známá daň

79

Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu (ř. 74)
Rozdíl řádků (ř. 79 – ř. 78) : zvýšení (+) částka daně
se zvyšuje, snížení (–) částka daně se snižuje

80
81

Poslední známá daň – daňová ztráta podle § 5 zákona

82

Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu (ř. 61)
Rozdíl řádků (ř. 82 – ř. 81): zvýšení (+) – daňová ztráta
se zvyšuje, snížení (–) daňová ztráta se snižuje

83

7. ODDÍL – Placení daně
84

Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
a z funkčních požitků (po slevách na dani)

85

Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86

Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a
zákona

87

Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona
88

Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

89

Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona

90

Zaplacená daňová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona
Zbývá doplatit (ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a –
– ř. 88 – ř. 89 – ř. 90): (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

91

178455
3

Počet měsíců
se ZTP/P
4

PŘÍLOHY DAP:
Ve sloupci uveďte počet listů příloh.
Název přílohy
Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)“
Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)“
Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ včetně Samostatných listů 1. oddílu
Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém
zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)
Doklad o poskytnutém daru
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění
Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání
Důvody pro podání dodatečného DAP

0

Další přílohy výše neuvedené
Počet listů příloh celkem

0

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci:

Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu
Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk
razítka

1
2

) Označte křížkem odpovídající variantu
) Údaj vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v případech
uvedených v § 38gb zákona a dále v případech uvedených v § 239
a § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších
předpisů

Otisk podacího razítka finančního úřadu

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení:
přeplatku na dani z příjmů fyzických osob ....................................................................................................................................... Kč.
Přeplatek zašlete na adresu: ...................................................................................................................................................................
nebo vraťte na účet vedený u ..................................................................................... č. .......................................................................
kód banky ......................................................................................... specifický symbol ........................................................................
Vlastník účtu ................................................................... měna, ve které je účet veden ........................................................................

28.08.2012
V ............................................................ dne ...................................
Podpis poplatníka (zástupce) ....................................................
4

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro

Prahu 8

Vytitno
aplikací

01 Daňové identifikační číslo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

C Z

EPO

02 Rodné číslo

/

03 DAP1)
řádné

Otisk podacího razítka finančního úřadu

opravné

dodatečné
Důvody pro podání dodatečného
DAP zjištěny dne

XXX
04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum
05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování,
která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty1)

ano

ne

XXX

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1)

ano

ne

XXX

PŘIZNÁNÍ

k dani z příjmů fyzických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

2011 nebo jeho část2) od 01.01.2011 do 31.12.2011

za zdaňovací období (kalendářní rok)

dále jen „DAP“
1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
06 Příjmení

07 Rodné příjmení

08 Jméno(-a)

Jiří

Šedivý

09 Titul

10 Státní příslušnost

11 Číslo pasu

Adresa místa pobytu v den podání DAP
12 Obec

Praha
15 PSČ

13 Ulice / část obce

14 Číslo popisné / orientační

Zlatá

95

16 Telefon / mobilní telefon

17 Fax / e-mail

18 Stát

18000

ČESKÁ REPUBLIKA

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná od adresy
v den podání DAP.
19 Obec

20 Ulice / část obce

21 Číslo popisné / orientační

22 PSČ

Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval
Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.
23 Obec

24 Ulice / část obce

25 Číslo popisné / orientační

26 PSČ

27 Telefon / mobilní telefon

29 Kód státu – vyplní jen daňový nerezident
30 Spojení se zahraničními osobami1)
25 5405

ano

28 Fax / e-mail

29a Výše celosvětových příjmů
ne

XXX

MFin 5405 vzor č. 18

1

Kč

2. ODDÍL – Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona)
poplatník
31

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

32

Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst.13 zákona

33

Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 14 zákona

34

Dílčí základ daně podle § 6 zákona
(ř. 31 + ř. 32 – ř. 33)
Úhrn příjmů plynoucí ze zahraničí zvýšený o povinné
pojistné podle § 6 odst. 13 zákona

35

finanční úřad

1000000
340000
1340000

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, § 7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta
36

Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34)

1340000

36a Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona po vynětí
(ř. 36 – úhrn vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona
nebo ř. 36)

1340000

37

Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy č. 1 DAP)

38

Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39

Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(ř. 206 přílohy č. 2 DAP)

40

Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona
(ř. 209 přílohy č. 2 DAP)

8500

41

Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40).

8500

41a Úhrn dílčích základů daně podle § 7 až § 10 zákona po vynětí (ř. 41 – úhrn
vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 7 až § 10 zákona nebo ř. 41)
42 Základ daně
(36a + kladná hodnota z ř. 41a)
43

(neobsazeno)

44

Uplatňovaná výše ztráty – vzniklé a vyměřené za předcházející
zdaňovací období maximálně do výše ř. 41a

45

Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 – ř. 44)

8500
1348500

1348500

3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem
Počet
měsíců

Částka podle § 15
46

Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů)

47

Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků)

48

Odst. 5 zákona (penzijní připojištění a penzijní pojištění)

49

Odst. 6 zákona (životní pojištění)

50

Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)

51

Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání)

52

§ 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53

Další částky

54

Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek
odčitatelných od základu daně (ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 +
+ ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 53)
Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně
a položky odčitatelné od základu daně (ř. 45 – ř. 54)

55
56

Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

57

Daň podle § 16 zákona

Počet
měsíců

1348500
1348500
202275

4. ODDÍL – Daň celkem, ztráta
58

Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka
z ř. 330 přílohy č. 3 DAP

59

(neobsazeno)

60

Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58)

61

Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru
bez znaménka minus

202275,00
202275
0

5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
62

Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63

Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona
2

Tab. č. 1

ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

Příjmení, jméno, titul
manželky (manžela)

Rodné číslo
Počet
měsíců

Částka podle § 35ba odst. 1
64

Počet
měsíců

23640

písm. a) zákona (na poplatníka)

65a) písm. b) zákona (na manželku/manžela)
65b) písm. b) zákona (na manželku/manžela,
která/který je držitelem ZTP/P)
66 písm. c) zákona (na poživatele invalidního důchodu
pro invaliditu prvního nebo druhého stupně)
67 písm. d) zákona (na poživatele invalidního důchodu
pro invaliditu třetího stupně)
68

písm. e) zákona (na držitele průkazu ZTP/P)

69

písm. f) zákona (studium)

70

Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
(ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69)
Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona (ř. 60 – ř. 70)

71

Tab. č. 2

23640
178635

ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI
Příjmení a jméno(-a)

Rodné číslo

Počet měsíců

1

2

3

1
2
3
4
Celkem
72

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

73

Sleva na dani (částka z ř. 72, uplatněná maximálně
do výše daně na ř. 71)

74

Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 – ř. 73)

75

Daňový bonus (ř. 72 – ř. 73)

76

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d
zákona (včetně případného doplatku na daňovém bonusu)

77

Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 75 – ř. 76)

178635

6. ODDÍL – Dodatečné DAP
78

Poslední známá daň

79

Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu (ř. 74)
Rozdíl řádků (ř. 79 – ř. 78) : zvýšení (+) částka daně
se zvyšuje, snížení (–) částka daně se snižuje

80
81

Poslední známá daň – daňová ztráta podle § 5 zákona

82

Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,
daňového řádu (ř. 61)
Rozdíl řádků (ř. 82 – ř. 81): zvýšení (+) – daňová ztráta
se zvyšuje, snížení (–) daňová ztráta se snižuje

83

7. ODDÍL – Placení daně
84

Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
a z funkčních požitků (po slevách na dani)

85

Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86

Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a
zákona

87

Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona
88

Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

89

Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona

90

Zaplacená daňová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona
Zbývá doplatit (ř. 74 – ř. 77 – ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a –
– ř. 88 – ř. 89 – ř. 90): (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

91

178635
3

Počet měsíců
se ZTP/P
4

PŘÍLOHY DAP:
Ve sloupci uveďte počet listů příloh.
Název přílohy
Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)“
Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)“
Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ včetně Samostatných listů 1. oddílu
Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém
zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)
Doklad o poskytnutém daru
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění
Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání
Důvody pro podání dodatečného DAP

0

Další přílohy výše neuvedené
Počet listů příloh celkem

0

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci:

Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu
Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk
razítka

1
2

) Označte křížkem odpovídající variantu
) Údaj vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v případech
uvedených v § 38gb zákona a dále v případech uvedených v § 239
a § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších
předpisů

Otisk podacího razítka finančního úřadu

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení:
přeplatku na dani z příjmů fyzických osob ....................................................................................................................................... Kč.
Přeplatek zašlete na adresu: ...................................................................................................................................................................
nebo vraťte na účet vedený u ..................................................................................... č. .......................................................................
kód banky ......................................................................................... specifický symbol ........................................................................
Vlastník účtu ................................................................... měna, ve které je účet veden ........................................................................

10.09.2012
V ............................................................ dne ...................................
Podpis poplatníka (zástupce) ....................................................
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Rodné číslo:

PŘÍLOHA č. 2
je součástí tiskopisu P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2011 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 18 (dále jen „DAP“)

Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu ustanovení
§ 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná
místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy ze zdrojů v zahraničí

Uplatňuji výdaje procentem z příjmů (30 %)1)

Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění manželů1)
poplatník

finanční úřad

201 Příjmy podle § 9 zákona
202 Výdaje podle § 9 zákona
203 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 201 – ř. 202) nebo výsledek
hospodaření před zdaněním (zisk, ztráta)
204 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona
zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření
před zdaněním (zisk, ztráta)
205 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona
snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo výsledek hospodaření
před zdaněním (zisk, ztráta)
206 Dílčí základ daně, daňová ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(ř. 203 + ř. 204 – ř. 205)
Rezervy na začátku
zdaňovacího období

Rezervy na konci
zdaňovacího období

2. Výpočet dílčího základu daně z ostatních příjmů (§ 10 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

1

Druh příjmů podle § 10 odst. 1 zákona

Příjmy

Výdaje

1

2

3

Rozdíl
(sloupec 2 – sloupec 3)

4

Kód2)
5

D - prodej cenných papírů

550000

541500

8500

Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmů

550000

541500

8500

2
3
4

poplatník
207 Příjmy podle § 10 zákona

550000

208 Výdaje podle § 10 zákona (maximálně do výše příjmů)

541500

209 Dílčí základ daně připadající na ostatní příjmy podle § 10 zákona
(ř. 207 – ř. 208)

1)
2)

finanční úřad

8500

Označte křížkem odpovídající variantu.
Pokud jste uplatnil výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby), uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „p“. Pokud příjmy plynou z majetku, který
je ve společném jmění manželů, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „s“. Pokud příjmy plynou ze zdrojů v zahraničí, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno „z“.
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