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TYP: B

25 5405/1   MFin 5405/1 - vzor č. 9

Tiskopis „Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2001“
č. 25 5405/1 MFin 5405/1 - vzor č. 9 je návodem k vyplnění tiskopisu „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňo-
vací období (kalendářní rok) 2001“ č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 8 tzv. Přiznání typu B.

Tiskopis „Přiznání typu B“, který máte před sebou, je určen poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, podle zákona
č. 586/1992 Sb.,o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a slouží jako přiznání k dani z příjmů,
které jsou předmětem daně, tj. příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona), z podnikání a z jiné
samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona), z kapitálového majetku (§ 8 zákona), z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních
příjmů (§ 10 zákona). Příjmem se rozumí jak příjem peněžní, tak i nepeněžní nebo dosažený směnou. Poplatníci mající
pouze příjmy ze závislé činnosti nebo z funkčních požitků (ze zaměstnání) ze zdrojů na území České republiky toto
Přiznání typu B nevyplňují. Mohou vyplnit pouze Přiznání typu A.

Tiskopis Přiznání typu B je rozdělen do 12 oddílů. Oddíl 2 až 6 je určen pro jednotlivé druhy příjmů tvořící dílčí základy
daně. Nedílnou součástí tiskopisu Přiznání typu B je samostatná čtyřstránková Příloha č. 1 označená (1) až (4) obsahující
oddíly A až M, která je do tiskopisu Přiznání typu B vložena z praktických důvodů. Proto před vyplňováním tiskopisu
doporučujeme vyjmout vloženou Přílohu č. 1 a postupovat podle instrukcí uvedených v Přiznání typu B a v Pokynech
k Přiznání typu B. Příloha č. 1 slouží k výpočtu daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období, výpočtu daně
z příjmů ze zdrojů ze zahraničí a k výpočtu daně po slevě a k uvedení souvisejících údajů. Vypočtené údaje v Příloze č. 1
následně přenesete do jednotlivých řádků v 9. oddílu tiskopisu Přiznání typu B.

Vyplníte pouze řádky, pro které máte věcnou náplň podle postupu uvedeného v Přiznání typu B a v Pokynu k tomuto
přiznání. Tiskopis vyplňte na stroji nebo čitelně hůlkovým písmem v českém (slovenském) jazyce.

Mějte, prosím, pochopení pro to, že není možné uzpůsobit předtištění údajů v přiznání tak, aby bylo dostačující
pro všechny zápisy, které přicházejí v úvahu vzhledem k tomu, že poměry u jednotlivých poplatníků jsou příliš rozdílné.
Bude-li vyhrazené místo pro vyplnění vašich údajů nedostatečné, laskavě uveïte tyto další údaje v příloze na zvláštním
volném listu papíru a počet příloh uveïte v daňovém přiznání v části „Počet příloh”. Nevyplněné řádky eventuelně oddíly
bez věcné náplně proškrtněte.
Všeobecné informace

Poplatníkem daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky bydliště nebo
se zde obvykle zdržují alespoň 183 dní v kalendářním roce (daňový rezident) a jejich daňová povinnost se vztahuje
jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Jedná-li
se o fyzické osoby, které nemají na území České republiky bydliště, ani se zde obvykle nezdržují (daňový nerezident),
mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.

Přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy zdanitelné daní z příjmů fyzických osob přesáhly 10 000 Kč
a nejedná se o příjmy od daně osvobozené a o příjmy, z nichž se daň vybírá ze samostatného základu daně zvláštní
sazbou.

Daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků pouze od jednoho
a nebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců a neuplatňoval nárok na odečet úroků z hypotečního
úvěru banky, popř. z jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem za podmínky, že podepsal
u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona a jehož jiné
příjmy, kromě příjmů od daně osvobozených a kromě příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou, nejsou vyšší
než 4 000 Kč. Přiznání tedy podává např. poplatník mající zdanitelný příjem od jednoho nebo postupně od více plátců,
který se rozhodl podat daňové přiznání, dále poplatník, který pobíral mzdu od plátce, u něhož uplatňoval nárok
na nezdanitelné částky základu daně a současně pobíral od dalšího plátce mzdu na základě uzavřené dohody o provedení
práce vyšší jak 3 000 Kč měsíčně, tzn., že nebyla uplatněna daň zvláštní sazbou z příjmů podle § 6 odst. 4 zákona.
Rovněž není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a z funkčních
požitků ze zahraničí a jsou podle § 38f zákona vyjmuty ze zdanění. Poplatník mající příjmy ze závislé činnosti a z funkčních
požitků dle podmínek výše jmenovaných je dále označován jako zaměstnanec. Plátce příjmů ze závislé činnosti
a z funkčních požitků je dále označen jako zaměstnavatel.

Současně upozorňujeme, že daňové přiznání je také povinen podat vždy ten, koho k tomu správce daně vyzve.
Přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Za zdaňovací období 2001 se podává
přiznání nejpozději do 2. dubna 2002 u správce daně (finančního úřadu), v jehož územním obvodu má poplatník trvalé
bydliště v den podání přiznání k dani. U poplatníka, který je zaregistrován u správce daně, přechází místní příslušnost
na správce daně v místě nového bydliště poplatníka až dnem vydání nového osvědčení o registraci.

Jedná-li se o osobu s bydlištěm v zahraničí, která se obvykle zdržuje na území České republiky, pak se přiznání
podává správci daně v místě, kde se převážně zdržuje, tj. v místě, v němž pobývá nejvíce dnů v roce.

Jedná-li se o osobu, která nemá bydliště na území České republiky, ani se zde obvykle nezdržuje, podává přiznání
v místě své stálé provozovny nebo v místě, v němž vykonává na území České republiky hlavní část své činnosti nebo
v místě, v němž se nachází na území České republiky převážná část jejího nemovitého majetku, v ostatních případech
se přiznání k dani podává Finančnímu úřadu pro Prahu 1. Zpracovává-li a předkládá-li přiznání daňový poradce, podává
se přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Za zdaňovací období 2001 se přiznání podává
do 1. července 2002 pouze v případě, že příslušná plná moc k zastupování je podána správci daně nejpozději do 2. dubna
2002. Nebylo-li přiznání podáno včas, může správce daně zvýšit vyměřenou daň až o 10 % dle § 68 zákona č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o správě daní“).

Poplatník je povinen v přiznání k dani si daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro podání přiznání.
Daň lze platit např. převodem z účtu, poštovní poukázkou i v hotovosti přímo pověřenému pracovníkovi správce daně

(finančního úřadu).
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Poštovní poukázky (složenky) na placení daně si lze vyzvednout u místně příslušného správce daně, na kterých je
konstantní symbol spolu s číslem účtu správce daně předtištěn. Zvláštní pozornost věnujte vyplnění variabilního symbolu,
označujícího poplatníka, který má daň uhradit. Máte-li přiděleno daňové identifikační číslo (DIČ), vypište do příslušné
kolonky pro variabilní symbol kmenovou část DIČ (tj. čísla za pomlčkou). Nejste-li registrován, tzn. že nemáte přiděleno
DIČ, uveïte do kolonky pro variabilní symbol své rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. 9
nebo 10 číslic v řadě za sebou. K úhradě daňové povinnosti může daňový dlužník použít i běžnou poštovní poukázku
(složenku) typu „A“. Na složence uvede kromě vlastních identifikačních údajů správné a úplné číslo bankovního účtu,
sídlo příslušného finančního úřadu, jeho PSČ a sídlo převodové pošty, název a sídlo peněžního ústavu, u něhož má
finanční úřad zřízen účet. Při platbách daní, včetně příslušenství, se na poštovních poukázkách uvádí konstantní symbol
1149, při bezhotovostním bankovním převodu konstantní symbol 1148.

Je-li poplatník s placením v prodlení, počítá se z dlužné částky penále podle § 63 zákona o správě daní.
Daň nebo daň včetně zvýšení daně se nepředepíše a neplatí, nepřesáhne-li 100 Kč nebo celkové zdanitelné příjmy

nečiní více 10 000 Kč. To neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo zálohy na daň srážkou.
Pokud výdaje (náklady) upravené podle § 23 zákona převyšují příjmy upravené podle § 23 zákona, je rozdíl daňovou

ztrátou, která se vyměřuje (§ 38n zákona).
Přiznání, prosím, vyplňte pravdivými údaji o skutečném stavu. Nebudou-li údaje odpovídat skutečnosti, vystavujete

se tak doměření daně, penalizaci a případným dalším důsledkům.

Postup při vyplnění Přiznání typu B
Záhlaví tiskopisu

Finančnímu úřadu v, ve, pro - Vyplňte sídlo správce daně (finančního úřadu), v jehož územním obvodu máte v době
podání daňového přiznání bydliště (trvalý pobyt). Jste-li zaregistrován, vyplňte sídlo správce daně (finančního úřadu)
místně příslušného dle osvědčení o registraci.

01 Daňové identifikační číslo - vyplňte, pokud vám bylo přiděleno.
02 Rodné číslo - vyplňte svoje rodné číslo. Pokud má vaše rodné číslo za lomítkem pouze tři číslice, poslední místo

nevyplňujte. Jste-li osoba (poplatník daně), které nebylo přiděleno rodné číslo, vyplňte datum narození.
03a Typ přiznání - Toto daňové přiznání slouží zároveň jako řádné daňové přiznání opravné nebo dodatečné nebo

jako přiznání při prohlášení a zrušení konkursu. Vyberte z předlohy typ daňového přiznání, který budete vyplňovat a označte
křížkem. Podáváte-li řádné přiznání před lhůtou pro podání přiznání a poté zjistíte, že některé údaje jste uvedl nesprávně
nebo neúplně, můžete ještě před uplynutím lhůty k podání přiznání, podat opravné přiznání. Pro vyměřovací řízení se pak
použije toto opravné přiznání a k předchozímu se nepřihlíží. Zjistíte-li po lhůtě podání, že vaše daňová povinnost má být
vyšší nebo daňová ztráta nižší, než jak vámi byla přiznána nebo správcem daně vyměřena, jste povinen předložit do konce
měsíce následujícího po tomto zjištění dodatečné přiznání. V této lhůtě je daň též splatná. V případě, zjistíte-li, že má být
vaše daňová povinnost nižší nebo daňová ztráta vyšší máte možnost podat dodatečné daňové přiznání. V dodatečném
přiznání uvádějte celé hodnoty, nikoliv pouze matematické rozdíly oproti hodnotám uvedeným v původně vyplněném
přiznání.

03b Zaplaceno více - Označte křížkem. V případě, že vypočtete částku na řádku 125b můžete podat žádost o vrácení
přeplatku, správce daně v rámci daňového řízení rozhodne o přeplatku na dani podle § 64 zákona o správě daní. V opačném
případě nevyplňujte.

03c Poplatník podle § 2 odst. 3 zákona - V případě, jste-li poplatník (daňový nerezident), který má daňovou povin-
nost z příjmů ze zdrojů na území České republiky, označte křížkem a uveïte kód státu (Seznam kódů států, Příloha č.16,
Vyhlášky č.135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, uvedená také na http://www.cs.mfcr.cz),
ve kterém jste rezidentem. V takovém případě neopomeňte na řádcích 31a až 37 vyplnit údaje o zmocněnci pro doručování
v České republice podle § 33 odst. 6 zákona o správě daní. V případě, že neznáte kód státu, napište název státu. V opačném
případě řádek nevyplňujte.

04 Kód rozlišení typu přiznání - V případě, že podáváte přiznání při prohlášení konkursu, zrušení konkursu nebo
za zemřelého poplatníka označte typ přiznání křížkem a uveïte datum kdy tato skutečnost nastala. V opačném případě
nevyplňujte.

05 Přiznání zpracované daňovým poradcem - vyplníte „ano“ nebo „ne“ podle toho, zda je plná moc k zastupování
podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty. V případě, že vyplníte „ano”, informujete tímto správce daně
o posunutí termínu pro podání Přiznání typu B do 1. července 2002.

06 V tomto zdaňovacím období uplatňuji za zaměstnance se změněnou pracovní schopností slevy na dani -
vyplníte „ano“ nebo „ne“ podle toho, zda uplatňujete slevy na dani podle § 35 odst. 1 zákona. V případě, že uvedete „ano“
vypočtete slevu na dani v Příloze č. 1 v oddílu J.

07a V tomto zdaňovacím období jsem měl příjmy za více zdaňovacích období - vyplníte „ano“ nebo „ne“ podle
toho, zda jste měl příjmy, které jsou výsledkem několikaleté činnosti a budete je rozdělovat podle § 14 zákona. V případě,
že uvedete „ano“, vypočtete daň ze zbývající části příjmů za více zdaňovacích období v Příloze č. 1 v oddílu I.

07b - V tomto zdaňovacím období jsem měl příjmy ze zahraničí - vyplníte „ano“ nebo „ne“ podle toho, zda jste měl
příjmy ze zahraničí. V případě, že uvedete „ano” vypočtete daň z příjmů ze zahraničí v Příloze č. 1 v oddílu CH – metoda
vynětí s výhradou progrese a v oddílu K – metoda započtu daně zaplacené v zahraničí.

08 Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne - Uveïte datum zjištění důvodů pro podání
dodatečného daňového přiznání ve smyslu § 41 zákona o správě daní. V opačném případě nevyplňujte.

Částky v oddílech uveïte zaokrouhlené na celé koruny, podle dále uvedeného postupu, s výjimkou těch
položek, pro které způsob zaokrouhlení je uveden k jednotlivým řádkům v pokynech. Postup zaokrouhlení na celé
koruny proveïte následovně: vypus�te všechny číslice za poslední platnou číslicí zaokrouhlovaného čísla a tuto
číslici dále upravte podle číslic, které následují po poslední platné číslici zaokrouhlovaného čísla, a to
a) zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice menší než 5, zůstává beze změny (např. 14,48 se zaokrouhlí na 14)
b) zaokrouhlovaná číslice, po které následuje číslice 5 nebo číslice vetší než 5, se zvětšuje o jednu (např. 14,51 se zao-

krouhlí na 15).



3

K oddílu 1
Údaje o poplatníkovi

09 Příjmení - vyplňte nyní používané příjmení.
10 Jméno - vyplňte jméno ve stejném znění, jak je uvedeno ve vašem rodném (křestním) listě.
11 Dřívější příjmení - uveïte rodné příjmení.
12 Titul - vyplňte získané vědecké a akademické tituly.
13 Státní příslušnost - vyplňte svoji státní příslušnost.
14 Číslo pasu - V případě, že jste cizí státní příslušník, vyplňte číslo cestovního dokladu (pasu).
15 až 21 Adresa bydliště (trvalého pobytu) v den podání přiznání - vyplňte v uvedeném členění. Pokud jde o číslo

domu, uveïte popisné číslo a orientační číslo.
22 až 25 Adresa bydliště (trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje -

tj. k 31. 12. 2001. Vyplňte pouze v případě, že se tato adresa liší od adresy bydliště v den podání přiznání. Pokud jde
o číslo domu, uveïte popisné číslo a orientační číslo.

26 až 31 Adresa pobytu na území ČR, kde jste se obvykle zdržoval - údaje vyplňte pouze tehdy, nemáte-li bydliště
(trvalý pobyt) na území České republiky, ale obvykle se zde zdržujete (týká se těch poplatníků, kteří pobývají na území
České republiky alespoň 183 dní ve zdaňovacím období, a to souvisle nebo v několika obdobích. Do tohoto období
se započítává každý započatý den pobytu tzn. i soboty, neděle a svátky).

31a až 37 Adresa zmocněnce pro doručování na území ČR pro osoby s bydlištěm v zahraničí - údaje vyplňte
pouze tehdy, nemáte-li bydliště (trvalý pobyt) ani jste se obvykle nezdržoval na území České republiky.

K oddílu 2
Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Do příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle § 6 zákona se zahrnují příjmy ze zdrojů na území České
republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč. V tomto oddílu se za příjmy ze zdrojů v zahraničí považují
hrubé zahraniční příjmy bez odpočitatelných položek a nezdanitelných částí daně podle zahraničních předpisů. K těmto
hrubým zahraničním příjmům můžete uplatnit jako výdaj pojistné hrazené v zahraničí za předpokladu, že toto pojistné
splňuje podmínky daňového výdaje podle českých právních předpisů. U poplatníků podle § 2 odst. 2 zákona (daňový
rezident), kteří mají příjmy ze zdrojů v zahraničí, ze státu, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojí-
ho zdanění, je základem daně jejich příjem snížený o daň zaplacenou z tohoto příjmu. Pro přepočet na Kč se použije
jednotný kurz podle § 38 zákona, který se stanoví jako roční průměr směnného kurzu devizového trhu, stanoveného
Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Upozorňujeme, že pokud má poplatník pří-
jmy ze zdrojů v zahraničí postupuje se při vyloučení jejich dvojího zdanění výhradně podle příslušné smlouvy o zamezení
dvojího zdanění.

38 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů - údaje k vyplnění zjistíte z dokladu „Potvrzení“ o zdanitelných příjmech
ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za zdaňovací období od jednotlivých zaměstna-
vatelů. Tento doklad je povinen vystavit zaměstnavatel na základě vaší žádosti podle 38j odst. 3 zákona.

39 Úhrn pojistného - uveïte úhrn pojistného sraženého jednotlivými zaměstnavateli (údaje zjistíte z Potvrzení) pří-
padně pojistné zaplacené zaměstnancem. (Např. u zaměstnanců zastupitelských úřadů zemí).

40 Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 13 zákona - Jste-li poplatník podle § 2 odst. 2 zákona (daňový
rezident) a máte příjmy ze zdrojů v zahraničí, ze státu, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojího
zdanění, uveïte na tento řádek daň zaplacenou z těchto příjmů jak je uvedeno v § 6 odst. 13 zákona.

41 Dílčí základ daně připadající na příjmy podle § 6 zákona - Výpočet uveïte podle údajů v tiskopisu. (38-39 - 40) = 41

K oddílu 3
Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

Do příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona se zahrnují příjmy a výdaje k těmto
příjmům ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč. V tomto oddílu
se za příjmy ze zdrojů v zahraničí považují hrubé zahraniční příjmy bez odpočitatelných položek a nezdanitelných částí
základu daně podle zahraničních předpisů, přepočtené na Kč. Výdaje vztahující se k příjmům ze zdrojů v zahraničí lze
uplatnit buï ve skutečné výši nebo procentem z příjmů a to pouze podle českých právních předpisů.

Pro příjmy a výdaje k těmto příjmům ze zdrojů v zahraničí se použijí dále uvedené způsoby přepočtu na Kč.
a) pokud jste účetní jednotkou, potom použijete směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou

v souladu se zněním § 24 odst. 2 písm. a), b), c), d) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a Opatření, kterým se stanoví používání kursu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně,
čj. 282/63 114/1995

b) pokud nejste účetní jednotkou, použijete jednotný kurz, který se stanoví jako roční průměr směnného kurzu devizového
trhu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období.
Podle křížkem označené varianty v Přiznání typu B vyplňte následující ř. 42 až ř. 45.
V případě, že označíte variantu „Pro poplatníky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví“ vyplníte řádky 42 - příjmy,

43 - výdaje a ř. 45 - rozdíl mezi příjmy a výdaji. V případě, že označíte variantu „Pro poplatníky účtující v soustavě
podvojného účetnictví” vyplníte řádek 45 - hospodářský výsledek před zdaněním (řádky 42, 43 a 44 nevyplňujte)

V případě, že označíte variantu „Pro poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou“ vyplníte řádky 42- příjmy, 43 - výdaje,
44 - pojistné a ř. 45 - rozdíl mezi příjmy a výdaji.“  

42 Příjmy ovlivňující základ daně - Do tohoto řádku uveïte, jste-li účetní jednotkou, úhrn veškerých příjmů zúčto-
vaných v peněžním deníku ovlivňujících základ daně z příjmů fyzických osob podle zákona, a to dle stavu ke konci
účetního období (podle druhu vaší podnikatelské činnosti jsou v tomto úhrnu příjmů zahrnuty např. i příjmy podle § 8
zákona a příjmy zúčtované v tomto zdaňovacím období a dosažené za více zdaňovacích období). Nejste-li účetní jednot-
kou a neuplatňujete výdaje v prokázané výši uveïte v tomto řádku úhrn zdanitelných příjmů podle § 7 zákona evidova-
ných v záznamech o příjmech podle § 7 odst. 10 zákona. V příjmech uvedených na tomto řádku bude i váš podíl rozděle-
ných příjmů účastníka sdružení, které není právnickou osobou. Na tomto ř. 42 neuvádějte Váš podíl na příjmech osoby
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samostatně výdělečně činné podle § 13 zákona, které máte jako spolupracující osoba (uveïte na ř. 50a) a váš podíl
společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnost na zisku (uveïte na ř.  52).

43 Výdaje ovlivňující základ daně - Do tohoto řádku uveïte, jste-li účetní jednotkou, úhrn veškerých výdajů zúčto-
vaných v peněžním deníku ovlivňujících základ daně z příjmů fyzických osob podle zákona, a to dle stavu ke konci
účetního období (podle druhu vaší podnikatelské činnosti jsou v tomto úhrnu výdajů zahrnuty i zúčtované výdaje vztahují-
cí se k příjmům dosaženým za více zdaňovacích období). Výdaje uplatníte u všech druhů podnikání a jiných samostat-
ných výdělečných činností podle § 7 zákona, které tvoří jeden dílčí základ daně, stejně, tzn. ve výši prokazatelně vynalo-
žených výdajů podle § 24 zákona. Nejste-li účetní jednotkou, uveïte na tomto řádku výdaje uplatněné procentem z příjmů
(§ 7 odst. 9 zákona) z úhrnu zdanitelných příjmů evidovaných v záznamu o příjmech podle § 7 odst. 10 zákona. Výdaje
můžete uplatnit procentem z příjmů podle § 7 odst. 9 zákona ve výši:

50 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
30 % z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv, včetně

práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl
vlastním nákladem,

25 % z příjmů ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů z příjmů z výkonu nezávislého povolání, které
není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů a příjmy znalců a tlumočníků za činnost podle zvláštních předpisů.

Ve výdajích uvedených na tomto řádku bude i váš podíl rozdělených výdajů účastníka sdružení, které není právnickou
osobou. Na tomto ř. 43 neuvádějte Váš podíl na výdajích osoby samostatně výdělečně činné podle § 13 zákona, které
máte jako spolupracující osoba (uveïte na ř. 50b) a Váš podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komple-
mentáře komanditní společnost na ztrátě, kterou uveïte na ř. 52. Jste-li společník veřejné obchodní společnosti a kom-
plementář komanditní společnosti lze uplatnit částky placeného pojistného, sociálního zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které uveïte na ř. 54 (pokud nehradila tyto částky
jako náklad společnost).

44 V případě, že uplatňujete výdaje procentem z příjmů, uvedete na tomto řádku zaplacené pojistné na sociální zabez-
pečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (nebo obdobné pojistné
hrazené v zahraničí). Dále můžete, jste-li osoba samostatně výdělečně činná, která není nemocensky pojištěna a pojistíte
se na denní dávku při pracovní neschopnosti u soukromé pojiš�ovny, uplatnit v prokázané výši hrazené pojistné. Pojistné
pak promítnuté do dílčího základu daně (do ztráty). Na tomto řádku neuvádějte částky placeného pojistného, sociálního
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které hradíte
jako spolupracující osoba z podílu na příjmech osoby samostatně výdělečně činné podle § 13 zákona  a které jste zaplatil
jako společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti, nebylo-li hrazeno jako náklad
společností.

45 Rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo hospodářský výsledek před zdaněním - Uveïte podle údajů v tiskopisu.
Poplatníci účtující v soustavě jednoduchého účetnictví a poplatníci,kteří nejsou účetní jednotkou, uvedou rozdíl mezi
příjmy a výdaji a poplatníci účtující v soustavě podvojného účetnictví uvedou hospodářský výsledek před zdaněním.
Údaje jsou uváděny před úpravou podle § 23 zákona. V případě, že výdaje přesahují příjmy nebo hospodářský výsledek
před zdaněním je ztráta, označte částku znaménkem mínus.

Částky upravující hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23 zákona
V případě, že upravujete hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (částku na řádku 45) uveïte do řádku

46 a 47 úhrn jednotlivých položek podle § 23 zákona, které jste uvedl do Přílohy č. 1 na str. (1).
46 Uveïte úhrn částek podle § 23 zákona zvyšující hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, který

přenesete z Přílohy č. 1 na str. 1 z tabulky B.
47 Uveïte úhrn částek podle § 23 zákona snižující hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji, který

přenesete z Přílohy č. 1 na str. 1 z tabulky C.
Další úpravy podle zákona
V řádcích 48 až 54 uveïte jednotlivé položky, které dále upravují podle zákona ř. 45.
48 Příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona - Uveïte všechny příjmy podle § 8 zákona plynoucí ze zdrojů

 na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí, které jsou uvedeny v peněžním deníku.
49a Podíl na společných příjmech připadající na spolupracující osoby nebo podíl na hospodářském výsledku

(zisk) podle § 13 zákona - uveïte podíl na společných příjmech připadající na spolupracující osoby nebo podíl na hospo-
dářském výsledku (zisk) podle § 13 zákona. Protože úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji nebo hospodářským výsledkem
provádí v souladu s § 23 zákona pouze poplatník, který je účetní jednotkou, je částka příjmů před rozdělením na podíl
na společných příjmech, upraven o částky podle § 23 zákona.

49b Podíl na společných výdajích připadající na spolupracující osoby nebo podíl na hospodářském výsledku
(ztráta) podle § 13 zákona - uveïte podíl na společných výdajích připadající na spolupracující osoby nebo podíl na hos-
podářském výsledku (ztráta) podle § 13 zákona. Protože úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji nebo hospodářským výsled-
kem provádí v souladu s § 23 zákona pouze poplatník, který je účetní jednotkou, je částka výdajů před rozdělením
na podíl na společných výdajích, upraven o částky podle § 23 zákona.

Údaje o osobách, na které rozdělujete podíl na společných příjmech a výdajích připadající na spolupracující osoby
nebo podíl na hospodářském výsledku (zisk, ztráta) uveïte do Přílohy č. 1 na str. (2) do oddílu E.

50a Váš podíl na společných příjmech jako spolupracující osoby podle § 13 zákona - uveïte váš podíl na společ-
ných příjmech nebo podíl na hospodářském výsledku (zisk) jako spolupracující osoby podle § 13 zákona. V souladu
se zákonem je podíl na společných příjmech před rozdělením upraven o částky podle § 23 zákona.

50b Váš podíl na společných výdajích jako spolupracující osoby podle § 13 zákona - uveïte váš podíl na společ-
ných výdajích nebo podíl na hospodářském výsledku (ztráta) jako spolupracující osoby podle § 13 zákona. V souladu
se zákonem je podíl na společných výdajích před rozdělením upraven o částky podle § 23 zákona.

Údaje o osobě podnikatele, která na vás rozděluje podíl na společných příjmech a výdajích připadající na spolupracují-
cí osobu nebo podíl na hospodářském výsledku (zisk, ztráta) uveïte do Přílohy č. 1 na str. (2) do oddílu F.

51 Zbývající část příjmů za více zdaňovacích období snížená o zbývající část výdajů připadající na příjmy
za více zdaňovacích období podle § 14 zákona - na tomto řádku uveïte úhrn zbývajících částí příjmů snížených
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o zbývající část výdajů připadající na příjmy dosažených za více zdaňovacích období. Pro výpočet daně z příjmů dosaže-
ných za více zdaňovacích období použijete oddíl I v Příloze č. 1 na str. (3), kam tuto částku přeneste na řádek 2.
V ustanovení § 14 zákona je uvedena možnost rovnoměrně rozdělit příjmy, které jsou výsledkem Vaší několikaleté čin-
nosti (příjmy dosažené za více zdaňovacích období). Podle tohoto stanovení můžete příjmy dosažené za více zdaňova-
cích období rozdělit na dvě až tři poměrné části, u příjmů z těžby dřeva až na deset částí. V tomto řádku uveïte příjmy
ze zbývajících částí příjmů snížené o výdaje připadající na tuto část příjmů. V tomto úhrnu se neuvádějí příjmy vyňaté
ze zdanění podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které nebyly zahrnuty do základu daně na řádku 75.
Je-li zbývající část výdajů vyšší než zbývající část příjmů za více zdaňovacích období uveïte částku se znaménkem
mínus (-).

52 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti -
uveïte váš podíl společníků ve veřejné obchodní společnosti nebo komplementářů komanditní společnosti na zisku.
Vykáže-li společnost ztrátu označte svůj podíl znaménkem mínus (-).

53 Ostatní úpravy (+) - na řádcích uveïte ostatní úpravy podle zákona, které zvyšují částku na ř. 45. Např. zde
uveïte částky ve smyslu § 5 odst. 6 zákona, které zvyšují částku na ř. 45.

54 Ostatní úpravy (-) - na řádcích uveïte ostatní úpravy podle zákona, které snižují částku na ř. 45. Na tomto řádku
uveïte částky placeného pojistného, sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného
na všeobecné zdravotní pojištění, které jste zaplatil jako společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář
komanditní společnosti, nebylo-li hrazeno jako náklad společností. Dále na tomto řádku uveïte částky ve smyslu § 5
odst. 6 zákona, které snižují částku na ř. 45.

55 Úhrn řádků - Vypočtěte částku podle pokynů uvedených v řádku.
Dílčí základ daně nebo ztráta podle § 7 zákona
56 Dílčí základ daně (ztráta) připadající na příjmy dle § 7 zákona - Vypočtěte částku podle pokynů uvedených

na řádku. Je-li rozdíl menší než nula je tato hodnota dílčí ztrátou podle § 7 zákona.

K oddílu 4
Příjmy z kapitálového majetku

57 Dílčí základ daně připadající na příjmy podle § 8 zákona - Do příjmů z kapitálového majetku podle § 8
zákona se zahrnují příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč
způsobem uvedeným v oddílu 3 Pokynů, které nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle § 36 zákona. Do dílčího
základu daně podle § 8 zákona se zahrnují i  příjmy ze  zdrojů na území České republiky zahrnuté v obchodním majetku
poplatníka a zdaněné podle § 36 zákona, u nichž se sražená daň započte na celkovou daňovou povinnost. Do dílčího
základu daně podle § 8 zákona se nezahrnují  příjmy podle § 8 zákona  ze zdrojů v zahraničí, u kterých se ze samostat-
ného základu daně použije pro výpočet daně sazba daně podle § 16 odst. 2 zákona. K výpočtu daně ze samostatného
základu daně  lze použít Přílohu č. 2 označenou 25 5488 vzor č. 1, která je uveřejněná na webových stránkách minister-
stva financí. Adresa zní: http://www.mfcr.cz/scripts/Forms/forms.asp.

K oddílu 5
Příjmy z pronájmu

Do příjmů z pronájmu podle § 9 zákona se zahrnují příjmy a výdaje k těmto příjmům ze zdrojů na území České
republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč způsobem uvedeným v oddílu 3 Pokynů.

58a Kód „p“ - tento kód uveïte v případě, že uplatňujete výdaje procentem z příjmů (20 %). V opačném případě
sloupec „Kód“ proškrtněte.

58b Kód „s“ - tento kód uveïte v případě, že jste dosáhl příjmů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů (společného
jmění). V opačném případě sloupec „Kód“ proškrtněte.

59 a 60 - Uveïte souhrn příjmů z pronájmu a souhrn výdajů vztahujících se k těmto příjmům. V případě, že se jedná
o příjmy dosažené dvěma a více poplatníky z titulu spoluvlastnictví k věci a společné výdaje vynaložené na jejich dosaže-
ní, zajištění a udržení se rozdělují mezi poplatníky podle jejich spoluvlastnických podílů nebo podle poměru dohodnutého
ve smlouvě, pak každý uvede v daňovém přiznání příjmy a výdaje ve výši svého podílu. Pokud příjmy z pronájmu plynou
manželům z bezpodílového spoluvlastnictví (společného jmění manželů), zdaňují se jen u jednoho z nich a ten je uvede
ve svém daňovém přiznání.

61 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 59 - 60) nebo hospodářský výsledek před zdaněním - Uveïte částku podle
pokynů na řádku. Částky se uvádí před úpravou podle § 23 zákona.

62 Částky zvyšující rozdíl příjmů a výdajů nebo hospodářský výsledek před zdaněním (+) „zisk” - Uveïte částku
zvyšující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo hospodářský výsledke před zdaněním.

63 Částky snižující rozdíl příjmů a výdajů nebo hospodářský výsledek před zdaněním (-) „ztráta” - Uveïte
částku snižující rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo hospodářským výsledkem před zdaněním.

64 Dílčí základ daně nebo daňová ztráta podle § 9 zákona - vypočtěte částku podle pokynů na řádku. (ř. 61 + 62 – 63)
Je-li rozdíl menší než nula je tato hodnota dílčí ztrátou podle § 9 zákona.

K oddílu 6
Ostatní příjmy

Tabulka č. 1
Sloupec 1 a 2 - Do ostatních příjmů podle § 10 zákona se zahrnují příjmy ze zdrojů na území České republiky

i příjmy ze zdrojů v zahraničí, a to přepočtené na Kč způsobem uvedeným v oddílu 3 Pokynů, pokud se u zahraničních
příjmů nepoužije výpočet daně ze samostatného základu daně sazbou daně podle § 16 odst. 2 zákona.

K výpočtu daně ze samostatného základu daně lze použít Přílohu č. 2 označenou 25 5488, která je uveřejněná
na webových stránkách ministerstva financí. Adresa zní: http://www.mfcr.cz/scripts/Forms/forms.asp.

Podle § 10 odst. 1 zákona jsou za ostatní příjmy považovány takové příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku
a nejedná se přitom o příjmy podle § 6 a § 9 zákona. Každý jednotlivý druh příjmů se uvádí v tabulce samostatně. Jestliže
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jste ve zdaňovacím období prodal např. dva obytné domy a současně několik cenných papírů, jedná se o dva druhy
příjmů, z nichž se každý posuzuje samostatně. Za příjem podle § 10 odst. 1 zákona se považuje i příjem odstupného
za uvolnění bytu, u kterého nebyly splněny podmínky pro osvobození od daně podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona.

Sloupec 3 - V tomto sloupci uvedete výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení příjmů, a to ve skutečné výši.
Pouze u zemědělské výroby je možno uplatnit výdaje procentem z příjmů (50 %).

Sloupec 4 - V řádcích u jednotlivých druhů příjmů uveïte rozdíl mezi příjmy a výdaji. Úhrn na posledním řádku
vypočtete však pouze jako součet kladných rozdílů, protože případnou ztrátu z jednoho druhu příjmu nelze kompenzovat
s jiným druhem příjmů, např. ztrátu z cenných papírů nelze kompenzovat příjmem z prodeje domu.

Sloupec 5 - Kód „p“ vyplňte pouze v případě, že máte příjmy ze zemědělské výroby a uplatňujete výdaje procentem z příjmů.
65 a 66 - Do řádku příjmy uveïte součet částek z tabulky č. 1 ze sloupce 2. Do řádku výdaje uveïte součet částek

z téže tabulky ze sloupce 3 podle jednotlivých druhů příjmů a pokud u některého druhu příjmu převyšují výdaje příjmy,
zahrňte do součtu výdaje maximálně do výše příjmů. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmů (kategorie
„ostatní příjmy“) vyšší než příjem, k rozdílu se podle § 10 odst. 4 zákona nepřihlíží.

67 - vyplňte podle údajů v tiskopisu, uvedená částka by se měla rovnat úhrnu kladných rozdílů jednotlivých příjmů
v tabulce č. 1 ve sloupci 4. (ř. 65 – 66).

K oddílu 7
Základ daně, ztráta

68 Dílčí základ daně podle § 6 zákona - do tohoto řádku přeneste údaj uvedený na řádku 41.
69 Dílčí základ daně podle § 7 zákona - přeneste do tohoto řádku údaj uvedený na řádku 56. Dílčí ztrátu označte

znaménkem mínus. Údaj menší než nula je dílčí ztráta.
70 Dílčí základ daně podle § 8 zákona - do toho řádku přeneste údaj z řádku 57.
71 Dílčí základ daně podle § 9 zákona - přeneste do tohoto řádku údaj z řádku 64. Dílčí ztrátu označte znaménkem

mínus. Údaj menší než nula je dílčí ztráta.
72 Dílčí základ daně podle § 10 zákona - do tohoto řádku přenesete údaj z řádku 67.
73 Úhrn řádků - vyplňte tehdy, jestliže je úhrn řádků 69 + 70 + 71+ 72 větší než nula.
74 Úhrn řádků - vyplňte tehdy, jestliže je úhrn řádků 69 + 70 + 71 + 72 záporný. Tuto částku přeneste na řádek 100.
75 Základ daně (68 + 73) - základ daně podle zákona
76 Uplatněná výše ztráty - uveïte úhrn uplatňované ztráty (za zdaňovací období 2001 lze uplatnit ztrátu pouze z let

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000) maximálně však do výše částky uvedené na řádku 73 (částka na řádku 73
se rovná úhrnu dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů uvedených v § 7 až § 10 zákona podle
ustanovení § 5 odst. 3 zákona). Částka, která převyšuje částku na řádku 73 je část ztráty, kterou nelze uplatnit v tomto
zdaňovacím období a tuto částku můžete uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích v souladu s ustanovením § 34
odst. 1 zákona.

77 Základ daně po odečtení ztráty (ř. 75 - 76) - do tohoto řádku vypočtěte rozdíl údajů ze řádků 75 a 76.

K oddílu 8
Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem

V tomto oddílu snížíte základ daně o nezdanitelnou část základu daně (podle § 15 zákona) a o položky odčitatelné
od základu daně (podle § 34 zákona) a vypočtete daň. Údaje ke zjištění nároků na uplatnění nezdanitelných částí základu
daně podle § 15 zákona (tyto následující údaje a odpovídající částky jsou důležité pro vyplnění a uplatnění částek
v oddílu 8 Přiznání typu B). V případě, že podáváte Přiznání typu B podle podmínek uvedených v § 38gb zákona při
prohlášení a zrušení konkursu a nedošlo zrušení konkursu k poslednímu dni zdaňovacího období, nezdanitelné části
základu daně (§ 15 zákona) a položky odčitatelné od základu daně (§ 34 zákona) neuplatňujete, tzn. že ř. 96 proškrtnete.
Pokyny k tab. č. 2

78 Údaj o tom, zda poplatník pobíral či nepobíral starobní důchod - vyplňte „ano“ nebo „ne“ podle toho zda jste
poživatelem starobního důchodu (zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů) nebo
důchodu ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu anebo vám byl důchod zpětně přiznán k 1. lednu 2001

79 Roční výše starobního důchodu za zdaňovací období - poživatel starobního důchodu zde uvede celkovou
částku starobního důchodu, která mu byla v roce 2001 vyplacena.

80 a 81 Údaje o manželce (manželovi) - Údaje o své (svém) manželce (manželovi) vyplňte jen, uplatňujete-li na ni
(něho) nezdanitelnou část základu daně v případě, že žije s Vámi v domácnosti. Hranice uvedená v § 15 odst. 1 písm. c)
zákona je 38 040 Kč vlastního ročního příjmu své (svého) manželky (manžela).

Pojem domácnost: Domácnost tvoří občané, kteří spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (§ 115
občanského zákoníku). Každý občan může být příslušníkem jen jedné domácnosti. Příslušnost k domácnosti u nezletilých
stanoví dohoda rodičů nebo rozhodnutí soudu. U manželů je založení další domácnosti vyloučeno, pokud jejich spolužití
vykazuje znaky uvedené v § 115 občanského zákoníku.

Údaje o dětech žijících v domácnosti - ve sloupci 1 uveïte každé dítě, na které uplatňujete snížení základu daně,
ve sloupci 2 rodné číslo. Za vyživované dítě se přitom považuje vaše vlastní dítě, dítě osvojené, dítě v péči, která
nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli snížení
uplatnit. Podmínkou pro uplatnění tohoto snížení základu daně je skutečnost, že se jedná o:
A dítě nezletilé nebo B zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod a
B1 soustavně se připravuje na budoucí povolání, nebo
B2 nemůže se připravovat na budoucí povolání, nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
B3 z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Vyživuje-li dítě (děti) v rámci jedné domácnosti více poplatníků (např. manželé), může je, při splnění podmínek pro uplat-
nění nároku na snížení základu daně, uplatnit ve zdaňovacím období nebo v témže kalendářním měsíci zdaňovacího
období jen jeden z nich. Dále je třeba do sloupce 3 uvést některý z uvedených kódů A nebo B1, nebo B2 nebo B3 podle
toho, který se na jmenované dítě vztahuje. Ke kódu A - nezletilé dítě: zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku
a před dosažením tohoto roku uzavřením manželství (§ 8 občanského zákoníku).
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Nárok na uznání nezdanitelných částek ze základu daně lze správci daně na jeho výzvu prokázat, např.:
- platným občanským průkazem, a to vlastním, druhého z manželů, popřípadě občanskými průkazy dětí starších

patnácti let, jde-li o prokázání existence své(ho) manželky (manžela) a nezletilých dětí (vlastních, osvojených, dětí v péči,
která nahrazuje péči rodičů a dětí druhého z manželů a vnuků). Nejsou-li uvedené skutečnosti zřejmé z občanského
průkazu, je nutné prokázat je jiným úředním dokladem.

Uplatňuje-li poplatník nárok na uznání nezdanitelných částek na dítě, předloží nárok potvrzením od zaměstnavatele
svého (své) manžela (manželky), že nárok na nezdanitelné částky na dítě současně neuplatňoval(a) ve zdaňovacím
období jeho manžel (manželka); není-li zaměstnán(a), jeho (její) čestné prohlášení

- potvrzením školy a u žáků učiliš� potvrzením učiliště, že zletilé dítě žijicí s poplatníkem v domácnosti studuje,
- rozhodnutím o přiznání plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu a dokladem o výplatě důchodu, uplat-
ňuje-li poplatník nárok na snížení daně z titulu nezdanitelné částky ze základu daně z důvodu, že pobírá plný invalidní
nebo částečný invalidní důchod,

- předložením průkazu ZTP-P, pokud je poplatník, jeho manželka (manžel) nebo vyživované dítě jeho držitelem,
- rozhodnutím o přiznání starobního důchodu a dokladem o výplatě důchodu, je-li poplatník jeho příjemcem, pokud

důchod nepřesahuje ročně hranici 38 040 Kč. Jestliže došlo v průběhu roku ke změně výše důchodu, je nutno rozhodnutí
o přiznání důchodu a doklad o jeho výplatě předložit při každé takové změně,

- při poskytnutí daru dle § 15 odst. 8 zákona potvrzením příjemce daru nebo pořadatele veřejné sbírky o jeho výši
a účelu.

Při uplatňování odpočtu z úvěru podle § 15 odst. 10 zákona,
- smlouvou o úvěru podle § 15 odst. 10 zákona,
- potvrzením o výši zaplacených úroků z úvěru od banky nebo stavební spořitelny.
- výpisem z listu vlastnictví v případě úvěru poskytnutého na účely uvedené v § 15 odst. 10 písm. a), b), c), e), a f)

zákona nebo nájemní smlouvou na účely uvedené pod písm. e) téhož ustanovení zákona, v případě že se jedná o byt
v nájmu nebo dokladem o trvalém bydlišti (občanský průkaz) jde-li o byt v užívání,

- potvrzením právnické osoby, že je jejím členem nebo společníkem, v případě úvěru poskytnutého na účel uvedený
v § 15 odst. 10 písm. g) zákona.

Při uplatňování platby příspěvků na penzijní připojištění podle § 15 odst. 12 zákona
- smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem a potvrzením penzijního fondu o příspěvcích zaplacených

poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem na uplynulé zdaňovací období.
Při uplatňování platby příspěvků na soukromé životní pojištění
- smlouvou o soukromém životním pojištění (popřípadě pojistkou nebo návrhem na pojištění osob a akceptací pojistné

smlouvy) a potvrzením pojiš�ovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění na uplynulé zdaňo-
vací období.

Seznam povinných příloh ve smyslu § 40 odst. 2 zákona o správě daní je uveden na závěr Přiznání typu B.
Jestliže provozujete podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost (§ 7 zákona) za spolupráce své (své-

ho) manželky (manžela) nebo dětí, nemůžete příjmy a výdaje z takové činnosti na ně rozdělovat, pokud je uplatňujete
jako osoby vyživované na řádku 83a až 84b.

U nezdanitelných části základu daně , které se uplatňují v závislosti na počtu kalendářních měsíců podle § 15 zákona
uveïte do sloupce „počet měsíců” počet měsíců odpovídající částce „uvedené ve sloupci „Kč”.

Částky podle § 15 odst. 1
82 písmeno a) zákona - do tohoto řádku uveïte částku 38 040 Kč. Jste-li však poživatelem starobního důchodu

z pojistného na sociální zabezpečení nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu od počátku zdaňovacího
období (nebo vám tento důchod byl přiznán zpětně k počátku zdaňovacího období) a váš roční důchod, který vám byl
ve zdaňovacím období vyplacen, převyšuje 38 040 Kč, tento řádek proškrtněte. Nepřevyšuje-li váš důchod 38 040 Kč
ročně bez dalších dávek sociálního zabezpečení, uveïte na tomto řádku částku 38 040 Kč sníženou o vyplacené částky
starobního důchodu. Jestliže jste se stal poživatelem důchodu až v průběhu zdaňovacího období, a tento důchod Vám
nebyl přiznán zpětně k počátku zdaňovacího období, uveïte na tomto řádku 38 040 Kč.

83a písmeno b) zákona - do tohoto řádku uveïte částku 23 520 Kč ročně na vyživované dítě, které ve zdaňovacím
období nebo v jeho části nebylo držitelem ZTP/P, žijící v domácnosti s poplatníkem (k pojmu vyživované dítě a domácnost
viz vysvětlivka k tabulce č. 2). Pokud vyživujete v domácnosti více dětí, náleží vám tato částka na každé z nich. Na uplatnění
tohoto snížení přitom nemá vliv přechodný pobyt dítěte mimo domácnost (studium, léčení apod.). Jestliže vyživujete dítě
v domácnosti jen několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, snížíte základ daně jen o částku 1 960 Kč na jedno
dítě za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jste dítě v domácnosti vyživoval. Přitom můžete dítě uplatnit již v tom
měsíci, v němž se narodilo nebo v němž začíná soustavná příprava zletilého dítěte na budoucí povolání. Ukončení
soustavné přípravy zletilého dítěte na budoucí povolání závisí na typu studia dle § 12 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

83b písmeno b) zákona - je-li dítě držitelem průkazky ZTP/P (zvláš� těžce postižený s průvodcem), uveïte částku
47 040 Kč. Jestliže vyživujete takové dítě jen po několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, snížíte základ daně
o částku ve výši 3 920 Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jste dítě vyživoval. Přitom můžete dítě uplatnit již
v tom měsíci v němž se narodilo, nebo v němž začíná soustavná příprava zletilého dítěte na budoucí povolání. Ukončení
soustavné přípravy zletilého dítěte na budoucí povolání závisí na typu studia dle § 12 – § 15 zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

84a písmeno c) zákona - do tohoto řádku uveïte částku 21 720 Kč, jestliže vaše (váš) manželka (manžel), která
(který) ve zdaňovacím období nebo v jeho části nebyla (nebyl) držitelem ZTP/P, žije s vámi v domácnosti a nemá vlastní
příjmy přesahující 38 040 Kč ročně. Do vlastního příjmu se nezahrnuje zvýšení důchodu pro bezmocnost, dávky státní
sociální podpory, dávky a služby sociální péče, státní příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní
příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření a stipendium poskytované studujícím
soustavně se připravujícím na budoucí povolání. Jestliže vyživujete v domácnosti svou/svého manželku/manžela (při splnění
podmínek uvedeného vlastního příjmu) jen několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, základ daně snížíte
o částku 1810 Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jste manželku (manžela) vyživoval.
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84b písmeno c) zákona - je-li vaše (váš) manželka (manžel) držitelkou (držitelem) průkazky ZTP/P (zvláš� postižený
s průvodcem) uveïte částku 43 440 Kč ročně. Jestliže vyživujete v domácnosti svou/svého manželku/manžela (při splně-
ní podmínky uvedeného vlastního příjmu) jen po několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, snížíte základ daně
o částku ve výši 3 620 Kč, je-li držitelem průkazky ZTP-P za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jste svou/svého
manželku/manžela vyživoval.

85 písmeno d) zákona - do tohoto řádku uveïte částku 7 140 Kč ročně, pokud pobíráte částečný invalidní důchod a to
i v případě, došlo-li k souběhu nároku na starobní a částečný invalidní důchod. Jestliže jste pobíral tento důchod pouze
několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, snížíte základ daně o částku 595 Kč za každý kalendářní měsíc,
na jehož počátku byly splněny uvedené podmínky.

86 písmeno e) zákona - do tohoto řádku uveïte částku 14 280 Kč ročně, pobíráte-li plný invalidní důchod nebo jiný
důchod, jehož jednou z podmínek pro přiznání je plná invalidita, došlo-li k souběhu nároku na starobní a plný invalidní
důchod nebo jste podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak vaše žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta
z jiných důvodů než proto, že nejste plně invalidní. Jestliže uvedené podmínky byly splněny pouze několik kalendářních
měsíců ve zdaňovacím období, snížíte základ daně o částku 1 190 Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly
splněny podmínky.

87 písmeno f) zákona - do tohoto řádku uveïte částku 50 040 Kč ročně, jste-li držitelem průkazky ZTP/P (zvláš� těžce
postižený s průvodcem), a to i v případě, že nepobíráte částečný nebo plný invalidní důchod. Jestliže uvedená podmínka
byla splněna pouze v několika kalendářních měsících ve zdaňovacím období, snížíte základ daně o částku 4 170 Kč
za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byla podmínka splněna.

Poplatník s bydlištěm v zahraničí (uvedený v § 2 odst. 3 zákona) nemůže snižovat základ daně o částky uvedené
na řádcích 83a až 87.

88 písmeno g) zákona - do tohoto řádku uveïte částku 11 400 Kč připravujete-li se soustavně na budoucí povolání
studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském
studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Jestliže uvedená podmínka byla
splněna pouze v několika kalendářních měsících ve zdaňovacím období, snížíte základ daně o částku 950 Kč za každý
kalendářní měsíc, na jehož počátku byla podmínka splněna.

89 Částka podle § 15 odst. 8 zákona - do tohoto řádku uveïte celkovou hodnotu daru/darů, který/é jste poskytl
obcím a právnickým osobám se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojo-
vých účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely
sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společ-
nosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím a na jejich činnost, dále fyzickým osobám
s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných
zvířat nebo ohrožených druhů zvířat na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období
přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně
uvedeného na řádku 75. Jako dar na zdravotnické účely se posuzuje i odběr krve u bezpříspěvkového dárce krve, a to
částkou 2 000 Kč za jeden odběr.

90 § 15 zákona odst. 10 - odečet úroků - do tohoto řádku uveïte celkovou výši zaplacených úroků z poskytnutého
úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotéčního úvěru z potvrzení stavební spořitelny nebo banky.

91 § 15 zákona odst. 12 - do tohoto řádku uveïte celkovou výši plateb příspěvků účastníka na penzijní připojištění
se státním příspěvkem z potvrzení penzijního fondu o příspěvcích zaplacených poplatníkem na penzijní připojištění se státním
příspěvkem na zdaňovací období 2001 sníženou o 6 000 Kč. Maximálně lze takto za zdaňovací období odečíst 12 000 Kč.

92 § 15 zákona odst. 13 - do tohoto řádku uveïte celkovou výši plateb na soukromé životní pojištění z potvrzení
pojiš�ovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění na zdaňovací období 2001. Maximální
částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období činí 12 000 Kč.

93 Další částky - Za zdaňovací období 2001 bez obsahové náplně
94 Odčitatelná položka podle § 34 odst. 3 zákona - do tohoto řádku uveïte částku podle § 34 odst. 3 zákona.
95 Odčitatelná položka podle § 34 odst. 7 zákona - do tohoto řádku uveïte částku podle § 34 odst. 3 zákona, kterou

jste nemohl uplatnit v roce, kdy nárok na odpočet vznikl z důvodu ztráty nebo základu daně nižšího než odpočet.
96 Celkem nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně - uveïte výpočet podle

pokynů na řádku (82+83a+83b+84a+84b+85+86+87+88+89+90+91+92+93+94+95) = 96.
97 základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně - uveïte

výpočet podle pokynů na řádku v tiskopisu. Jestliže hodnota na řádku 96 je větší než hodnota na řádku 77, uveïte
v řádku 97 nulu.

98 Základ daně zaokrouhlený na celé stovky Kč dolů - do tohoto řádku uveïte částku z řádku 97 zaokrouhlenou
na celé stovky Kč dolů (např. 93 235 Kč zaokrouhleno na 93 200 Kč).

99 Daň podle § 16 zákona - Daň podle § 16 odst. 1 zákona vypočtěte ze základu daně uvedeného na řádku 98 podle
následující tabulky:

K oddílu 9
Daň celkem, ztráta

100 Daňová ztráta - na tento řádek přeneste údaj uvedený na ř. 74 nebo v případě, že máte příjmy ze zahraničí
u nichž je uplatňována metoda vynětí s výhradou progrese, přeneste na tento řádek údaj uvedený na ř. 3 v Příloze č. 1
k 9. oddílu, odst. CH (daňová ztráta po případném vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí). Údaj uveïte v absolutní hodnotě tj.
bez znaménka mínus. Daňovou ztrátu můžete uplatnit podle ustanovení § 34 zákona.

Základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč

0 109 200 15 %
109 200 218 400 16 380 Kč + 20 % 109 200 Kč
218 400 331 200 38 220 Kč + 25 % 218 400 Kč
331 200 a více 66 420 Kč + 32 % 331 200 Kč
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101 Daň podle § 16 odst. 1 - na tento řádek přeneste údaj uvedený na ř. 99 (daň podle § 16 odst. 1 zákona) nebo
v případě, že máte příjmy ze zahraničí přeneste na tento řádek údaj uvedený na ř. 5 Přílohy č. 1 k 9. oddílu, odst. CH (daň
po případném vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí).

102 Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období - v případě, že máte příjmy a výdaje
k těmto příjmům dosaženým za více zdaňovacích období a rozdělujete je podle § 14 zákona, přeneste údaj na tento
řádek uvedený na ř. 10 Přílohy č. 1 k 9. Oddílu, odst. I. Nemáte-li příjmy a výdaje k těmto příjmům dosažených za více
zdaňovacích období řádek proškrtněte.

103 Daň včetně daně ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období - uveïte výpočet
podle pokynů na řádku (ř. 101+ ř. 102).

104 Slevy na dani dle § 35 odst. 1 - v případě, že uplatňujete slevy na dani dle § 35 odst. 1 zákona, tzn. na zaměst-
nance se změněnou pracovní schopností, přeneste na tento řádek údaj uvedený na ř. 1 Přílohy č. 1 k 9. oddílu, odst. J.
Částka nesmí být vyšší než částka uvedená na ř. 103. V případě, že neuplatňujete slevy na dani dle § 35 odst. 1 zákona
řádek proškrtněte.

105 Daň po slevách - uveïte výpočet podle pokynů na řádku (ř. 103 - ř. 104).
106 Daň zaplacená v zahraničí uznaná k zápočtu - v případě, že máte příjmy ze zahraničí, u nichž je uplatňována

metoda prostého zápočtu, přeneste na tento řádek údaj uvedený na řádku 5 Přílohy č. 1 k 9. oddílu, odst. K).
107 Daň po případném zápočtu daně zaplacené v zahraničí - uveïte výpočet podle pokynů na řádku (ř. 105 - ř. 106).
108 Daň ze samostatného základu daně podle § 16 odst. 2 zákona - máte-li příjmy podle § 8 odst. 5 a § 10 odst. 8

zákona, který tvoří samostatný základ daně podle § 16 odst. 2 zákona přeneste vypočtenou částku z Přílohy č. 2 „Výpo-
čet daně ze samostatného základu daně“.
109 Daň celkem zaokrouhlená na celé koruny nahoru - uveïte výpočet podle pokynů na řádku (ř. 107 + 108).

K oddílu 10
Daňová povinnost pro výpočet záloh

110 Daň sražená plátcem podle § 36 odst. 6 zákona - Máte-li příjmy podle § 36 odst. 6 zákona, tvoří tyto příjmy,
(je-li zdroj těchto příjmů zahrnut v obchodním majetku), dílčí základ daně podle § 8 zákona. Daň z těchto úrokových příjmů
se nezahrnuje do poslední známé daňové povinnosti pro výpočet záloh na daň podle § 38a odst.1 zákona. Částku daně
uvedete ze seznamu podle § 38d odst. 9 zákona. Tento seznam je povinnou přílohou Přiznání typu B.
ř. 111 Započtená částka sražené daně, nezahrnovaná do poslední známé daňové povinnosti dle § 38a zákona,
nejvýše do částky uvedené na ř. 107 - Na tomto řádku uveïte částku daně sražené plátcem podle § 36 odst. 6 zákona,
nejvýše však do částky uvedené na ř. 107.
ř. 112 Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení záloh podle § 38a zákona se zahrnutím příjmu podle
§ 10 zákona - uveïte výpočet podle pokynů na řádku (ř. 109 – ř. 111). Vypočtená částka daně je poslední známou
daňovou povinností pro účely stanovení záloh podle § 38a zákona. V této částce není zohledněna skutečnost vyplývající
z § 38a odst. 1 zákona, podle které se do poslední známé daňové povinnosti pro stanovení záloh na daň nezahrnuje
příjem podle § 10 zákona. V tomto případě je nutné si přepočítat mimo Přiznání typu B poslední známou daňovou
povinnost pro stanovení záloh na daň s vyloučením příjmů podle § 10 zákona.

K oddílu 11
Dodatečné daňové přiznání

Tento oddíl se vyplňuje pouze tehdy, je-li podáváno dodatečné daňové přiznání tzn. dodatečné Přiznání typu B.
Částky daňové ztráty na ř. 116 a 117 se uvádějí v absolutních hodnotách, t.j. bez znaménka mínus (-).

113 Poslední známá daňová povinnost - Uveïte na tomto řádku poslední známou částku daně vztahující se k danému
zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 116 uvedena poslední známá daňová ztráta z příjmů podle § 7 až § 10
zákona. Jinak tento řádek proškrtne.

114 Zjištěná daňová povinnost podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozděj-
ších předpisů (ř. 109) - Přeneste na tento řádek údaj uvedený na řádku 109 z 9. oddílu Přiznání typu B a to i tehdy,
bude-li na ř. 117 uvedena daňová ztráta z příjmů podle § 7 až § 10 zákona. Jinak tento řádek proškrtněte.

115 Rozdíl řádků (ř. 114 – ř. 113): zvýšení (+) částka daně se zvyšuje, snížení (-) - částka daně se snižuje - Tento
řádek vyplňte současně se ř. 117, přechází-li poslední známá částka daně do daňové ztráty, v tomto případě na ř. 115
uveïte částku ze ř. 113 se znaménkem mínus (-) nebo naopak z poslední známé daňové ztráty do částky daně, v tomto
případě na ř. 115 uveïte částku ze ř. 114 kladně. V případě, že nově zjištěná daňová povinnost na ř. 114 je pouze
z příjmů podle § 6 zákona nebo daň podle § 16 odst. 2 zákona z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně,
uveïte na řádek tuto částku.

116 Poslední známá daňová ztráta - Uveïte poslední známou daňovou ztrátu vztahující se k danému zdaňovacímu
období, a to i tehdy, bude-li na ř. 113 uvedena poslední známá částka daně z příjmů podle § 6 zákona nebo daň podle
§ 16 odst. 2 zákona z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně. Jinak tento řádek proškrtněte.

117 Zjištěná ztráta podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(ř. 100) - Na tento řádek přeneste daňovou ztrátu ze ř. 100 z 9. oddílu Přiznání typu B, a to i tehdy, bude-li na ř. 114
uvedena částka daně příjmů podle § 6 zákona nebo daň podle § 16 odst. 2 zákona z příjmů zahrnovaných do samostat-
ného základu daně. Jinak tento řádek proškrtněte.

118 Rozdíl řádků (ř. 117 – ř. 116): zvýšení (+) - daňová ztráta se zvyšuje, snížení (-) - daňová ztráta se snižuje -
Tento řádek vyplňte současně se ř. 115, přechází-li poslední známá daňová ztráta do částky daně, v tomto případě
se na ř. 118 uvede částka ze ř. 116 se znaménkem mínus (-) nebo naopak z poslední známé částky daně do daňové
ztráty, v tomto případě se na ř. 118 uvede částka ze ř. 117 kladně.

 K oddílu 12
Placení daně

Je-li podáváno dodatečné Přiznání typu B tento oddíl nevyplňujte.
119 Na zálohách daně z příjmů ze závislé činnosti sraženo všemi zaměstnavateli celkem - Na tomto řádku

uveïte souhrn sražených záloh podle potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků
a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období od jednotlivých zaměstnavatelů - plátců daně.
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120 Na zbývajících zálohách zaplaceno celkem - Na tomto řádku uveïte souhrn záloh, které jste zaplatil, v průběhu
zdaňovacího období nebo části zdaňovacího období, za něž je podáváno daňové přiznání, včetně přeplatku použitého
jako záloha na daň podle § 64 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků.

121 Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle § 7a zákona - Na tomto řádku uveïte částku daně stanove-
né paušální částkou podle § 7a zákona, kterou započtete na výslednou daňovou povinnost, podáváte-li Přiznání typu B
dle § 7a odst. 3 zákona, tj. v případě že jste dosáhl jiných příjmů než předpokládaných.

122 Započtená částka daně sražené plátcem podle § 36 odst. 6 zákona - Na tento řádek ř. 122 uveïte částku úhrnu
daně sražené z příjmů podle § 36 odst. 6 zákona, která splňuje podmínky pro zápočet na celkovou daňovou povinnost.
Pokud nelze sraženou daň nebo její část započíst na celkovou daňovou povinnost, vznikne ve výši daňové povinnosti,
kterou nelze započíst, přeplatek.

123 Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona - Jste-li poplatník nemající na území České republiky bydliště nebo
se zde obvykle nezdržující uveïte na tomto řádku také částky plátcem daně vám sražené na zajištění daně podle § 38e
odst. 3 zákona. Nárok na zápočet zajištění daně na úhradu skutečné výše daně je nutné doložit „Potvrzením o zajištění
daně sražené plátcem“ podle § 38e odst. 6 zákona. Jste-li společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář
komanditní společnosti, bude částka uvedená na tomto řádku zahrnovat zajištění daně sražené Vám veřejnou obchodní
společností nebo komanditní společností podle § 38e odst. 4 písm. b) zákona ve zdaňovacím období nebo v části zdaňo-
vacího období, za něž je podáváno Přiznání typu B.

124 Zaplacená daňová povinnost podle § 38gb odst. 5 zákona - uveïte na tento ř. 124, podáváte-li přiznání typu B,
výši daně tvořící zálohu na daň daňové povinnosti při prohlášení nebo zrušení konkursu podle podmínek uvedených
v § 38gb odst. 2, 3 a 4 zákona v případě uvedeného v § 38gb odst. 3 zákona.

125a Zaplaceno méně (zbývá doplatit) (ř. 109 – ř. 119 – ř. 120 – ř. 121 – ř. 122 – ř. 123 – ř. 124) - uveïte výpočet
podle pokynů na řádku. Vypočtenou částku daně (daňový nedoplatek) zapla�te správci daně ve lhůtě pro podání přiznání.

125b Zaplaceno více (přeplatek) (ř. 109 – ř. 119 – ř. 120 – ř. 121 – ř. 122 – ř. 123 – ř. 124) - uveïte výpočet podle
pokynů na řádku. Částku uveïte kladně tzn. bez znaménka mínus. Můžete podat příslušnému správci daně žádost
o vrácení přeplatku, který v rámci daňového řízení rozhodne o přeplatku na dani podle § 64 zákona o správě daní.

Prohlášení na konci Přiznání typu B podepisuje poplatník, v případě že má zákonného, ustanoveného nebo zvoleného
zástupce, podepisuje prohlášení tento zástupce.

POKYNY K PŘÍLOZE č. 1

Vyplňte, prosím, pouze řádky v oddílech přílohy č. 1, pro něž máte věcnou náplň. Nevyplněné řádky proškrtněte.
Údaje ve všech oddílech uvádějte zaokrouhlené na celé Kč. Mimo pokynů k zaokrouhlení uvedených k jednotlivým
řádkům, které se provádí podle § 46a zákona o správě daní následujícím způsobem: Zaokrouhlení se provádí
s platností na dvě desetinná místa a zaokrouhlení se provede tak, že se vypustí všechny číslice za poslední platnou číslicí
zaokrouhlovaného čísla a tato číslice se dále upraví podle číslic, které následují po poslední platné číslici zaokrouhleného
čísla. Následuje-li číslice menší než pět (např. 17,872 zaokrouhleno na 17,87), zůstává zaokrouhlená číslice beze změny.
Následuje-li číslice pět nebo větší než pět, zvětšuje se zaokrouhlovaná číslice o jednu (např. 17,877 zaokrouhleno na 17,88).
Takto zaokrouhlíte údaje na řádcích:
ř. 4 oddílu CH Příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda vynětí s výhradou progrese
ř. 1 , ř. 3, ř. 6 a ř. 7 oddílu I. Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období
ř. 3 a ř. 4 oddílu K. Příjmy ze zahraničí – metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí

Údaje k 3. ODDÍLU - Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

K oddílu A - Údaje k druhu podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti pro poplatníky s příjmy podle
§ 7 zákona
Datum zahájení činnosti - Uveïte datum skutečného zahájení podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. Údaj uveïte
pouze v prvním roce zahájení činnosti.
Datum přerušení činnosti - Uveïte datum přerušení činnosti.
Datum ukončení činnosti - Uveïte datum skutečného ukončení podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
Datum obnovení činnosti - Uveïte datum obnovení činnosti.

Druh činností podle § 7 zákona, ze které jsem dosáhl za zdaňovací období nejvyšších příjmů - Uveïte druh
činnosti, kterou provádíte pravidelně a dosáhl jste z této činnosti nejvyššího příjmu (hospodářského výsledku) za zdaňovací
období a to bez ohledu na výši výdajů.

Sloupec 1 - Uveïte druh podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ze kterých máte zdanitelný příjem
(hospodářský výsledek), a to podle následujícího členění, a uveïte, o jakou specifickou činnost se jedná.

A příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
Za tyto příjmy se považují příjmy z činnosti podle § 12a zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů,

ve znění zákona č. 219/1991 Sb., tzn. příjmy samostatně hospodařících rolníků. Příjmy ze zemědělské výroby, které
nesplňují tyto podmínky, uveïte v 6. oddílu - ostatní příjmy.

B příjmy ze živnosti - podle vydaného živnostenského listu.
C příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (např. příjmy advokátů, lékařů, auditorů, daňových

poradců)
D příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv,

včetně práv příbuzných právu autorskému
Za uvedené příjmy se považují i příjmy z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem.
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E podíly společníků veřejné obchodní společnosti nebo komplementářů komanditní společnosti na zisku
F příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů
G příjmy znalců a tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hro-

madných smluv podle autorského zákona, rozhodců a správce konkursní podstaty za činnost podle zvláštních
právních předpisů

Každý druh příjmů uveïte na samostatném řádku. Pokud máte v rámci jednoho druhu příjmů více činností a lze
z účetnictví zjistit údaje o příjmech a výdajích podle těchto činností, uveïte údaje pro každou činnost na samostatném
řádku, jinak uveïte všechny údaje u takového druhu činnosti, ze kterého jste dosáhl nejvyššího příjmu. Na samostatném
řádku uveïte příjmy a výdaje ze sdružení, které není právnickou osobou (§ 829 až 841 občanského zákoníku) a podíl
společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.

Sloupec 2 Příjmy - Uveïte příjmy/výnosy z jednotlivých činností tak, jak jste je uvedl podle členění ve sloupci 1. Pokud
jste dosáhl v rámci některého druhu podnikání nebo jiné výdělečné činnosti i příjmů za více zdaňovacích období, uveïte
v tomto sloupci příjmy z této činnosti v celkové výši příjmů za více zdaňovacích období.

V případě, že máte v rámci některého druhu podnikání příjmy i ze zdrojů v zahraničí, uveïte všechny příjmy včetně
příjmů ze zdrojů v zahraničí.

Máte-li příjmy dosažené při podnikání a samostatné výdělečné činnosti provozované za spolupráce osob, které rozdě-
lujete na tyto osoby, uveïte je ve 2. sloupci.

Máte-li podíl na příjmech dosažených při podnikání a samostatné výdělečné činnosti, uveïte svůj podíl spolupracující
osoby podle § 13 zákona pouze na ř. 50a v 3. oddílu Přiznání typu B.
    Pokud jste příjmů dosáhl jako účastník sdružení, které není právnickou osobou, uveïte ve 2. sloupci příjem ve výši
svého podílu na příjmech sdružení (stanovené smlouvou o sdružení nebo rovným dílem podle § 835 občanského
zákoníku).
    Jako společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti zde uveïte část základu daně
veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, stanoveného podle § 23 - § 33 zákona. Tato část základu
daně se stanoví ve stejném poměru jako je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Vykáže-li
veřejná obchodní společnost nebo komanditní společnost ztrátu, rozděluje se část této ztráty stejně jako základ daně.

Na samostatný volný list, který bude přílohou daňového přiznání, uveïte údaje za společnost jako celek.

Sloupec 3 Výdaje - Pokud jste dosáhl v rámci některého druhu podnikání nebo jiné výdělečné činnosti i příjmů/výnosů
za více zdaňovacích období, uveïte v tomto sloupci výdaje z této činnosti v celkové výši výdajů/nákladů připadající
na příjmy za více zdaňovacích období. V případě, že máte v rámci některého druhu podnikání výdaje k příjmům i ze zdrojů
v zahraničí, uveïte všechny příjmy včetně příjmů ze zdrojů v zahraničí.

Máte-li výdaje k příjmům dosažené při podnikání a samostatné výdělečné činnosti provozované za spolupráce osob,
uveïte je ve 2. sloupci. Podíl na výdajích k těmto příjmům rozdělený na spolupracující osoby podle § 13 zákona uveïte
na  řádku 49b v 3. oddílu Přiznání typu B.

Máte-li výdaje k příjmům dosaženým při podnikání a samostatné výdělečné činnosti provozované za spolupráce osob,
které rozdělujete na tyto osoby, uveïte je ve 2. sloupci.

Máte-li podíl na výdajích z příjmů  dosažených  při podnikání a samostatné výdělečné činnosti, uveïte  svůj podíl
spolupracující osoby podle § 13 zákona pouze na ř. 50b v 3. oddílu Přiznání typu B.

Pokud jste příjmů dosáhl jako účastník sdružení, které není právnickou osobou, uveïte výdaje ve výši svého podílu
na výdajích z příjmů sdružení (stanovené smlouvou o sdružení nebo rovným dílem podle § 835 občanského zákoníku).

Jako společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti výdaje proškrtnete a to
i v případě, že placené pojistné nebylo součástí nákladů veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti v tomto
zdaňovacím období.

Upozorňujeme, že výdaje vztahující se jak ke zdaněným příjmům, tak i k příjmům osvobozeným, nebo těm, které
nejsou předmětem daně, se jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů mohou uplatnit pouze v poměrné výši
připadající na zdaňované příjmy.

Sloupec 4 - zde uveïte některé z následujících možností podle toho, jak jste příjmů dosáhl.
kód 1 - sám. Tímto kódem označte výdělečnou činnost i v případě, že zaměstnáváte pracovníky.
kód 2 - za spolupráce osob žijících v domácnosti. Údaje o spolupracujících osobách uveïte v oddílu E na str. (2) Přiznání

typu B.
kód 3 - jako člen sdružení, které není právnickou osobou.  Údaje o ostatních účastnících sdružení uveïte v oddílu D

na str. (2) Přiznání typu B.
kód 4 - jako společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti. Údaje o společnosti

uveïte v oddílu G na str. (2) Přiznání typu B.
kód 5 - za více zdaňovacích období.
kód 6 - ze zdrojů v zahraničí.
kód 7 - z bezpodílového spoluvlastnictví manželů (společného jmění manželů) - § 7 odst. 11 zákona.
kód „p“ - Pokud neuplatníte výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, můžete výdaje uplatnit

procentem z příjmů. V takovém případě uvedete ve sloupci 4 kód s označením „p“.

K oddílu B. Částky zvyšující hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji - Do jednotlivých řádků
oddílu B uveïte částky podle § 23 zákona. Jejich úhrn na ř. 6 přenesete do ř. 46 v 3. oddílu v Přiznání typu B
Například:
ř. 1: - nepeněžní příjmy

- u zaměstnavatelů účtujících v  soustavě podvojného účetnictví částky sraženého pojistného neodvedeného do konce
měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období

ř. 2: - nepeněžní příjem pronajímatele nad rámec nájemného
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ř. 3: - úpravy při ukončení nebo přerušení činnosti a při změně způsobu uplatňování výdajů
ř. 4: - úpravy pronajímatele nebo postupníka při zrušení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí hmotného

movitého majetku
K oddílu C. Částky snižující hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji - Do jednotlivých řádků oddílu C
uveïte částky podle § 23 zákona. Jejich úhrn na ř. 8 přenesete do ř. 47 v 3. oddílu v Přiznání typu B
Například:
ř. 1: - u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví pojistné, o které byl zvýšen hospodářský výsledek v roce

2000 a bylo odvedeno v roce 2001
ř. 2 např.:

- u poplatníků s jednoduchým účetnictvím odpisy a tvorba rezerv
- u poplatníků s podvojným účetnictvím rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

ř. 3: - příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou podle § 36 odst. 2 zákona kromě úrokových příjmů vymezených
§ 36 odst. 6 písm. a) zákona

ř. 4: - příjmy, které jsou zdaňovány sazbou daně podle § 16 odst. 2 zákona
ř. 5 např.:

- částky, které již byly zdaněny podle zákona
- částky zúčtované do příjmů (výnosů) související s výdaji (náklady) neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích,

a to do výše těchto neuznaných výdajů (nákladů)
ř. 6: - úpravy při ukončení nebo přerušení činnosti a při změně způsobu uplatňování výdajů
K oddílu D. Údaje o členech sdružení - Jste-li člen sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních
členech sdružení
K oddílu E. Údaje o spolupracující osobě - Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveïte
údaje o spolupracující osobě
K oddílu F. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje - Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uveïte
údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje
K oddílu G. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti - Uveïte daňové identifikační číslo
veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní společnosti, kde jste komplementářem, a výši
vašeho podílu v procentech.

Údaje k 7. ODDÍLU PŘIZNÁNÍ

K oddílu H. Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona V DAP
K sloupci 1 Zdaňovací období, ve kterých Vám vznikla ztráta – uveïte všechna zdaňovací období, ve kterých Vám
činností vznikla ztráta.

K sloupci 2 Celková výše daňové ztráty vyměřené (vzniklé) nebo přiznané za zdaňovací období uvedené
ve sloupci 1 - Uveïte celkovou výši daňových ztrát vyměřených (vzniklých) nebo přiznaných za příslušná zdaňovací
období uvedená ve sloupci 1.

K sloupci 3 Část daňové ztráty odečtená v předcházejících zdaňovacích období - Uveïte celkovou výši daňo-
vých ztrát odečtených v předcházejících zdaňovacích obdobích tzn. ve zdaňovacích obdobích předcházejících zdaňovací-
mu období, za které podáváte Přiznání typu B.

K sloupci 4 Část daňové ztráty uplatněná v tomto zdaňovacím období - Uveïte celkovou výši daňových ztrát
uplatněných za zdaňovací období, za které podáváte přiznání.

K sloupci 5 Část daňové ztráty, kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích - Uveïte celkovou výši
daňových ztrát, které lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích tzn. část ztrát neuplatněných ve zdaňovacím
období, za které podáváte Přiznání typu B.

Dále uveïte, tak jak je předepsáno, daňovou ztrátu za zůstavitele podle § 5 odst. 3 zákona uplatněnou ve zdaňovacím
období, za které podáváte Přiznání typu B.

Údaje k 9. ODDÍLU PŘIZNÁNÍ
Všeobecné údaje k vyplnění oddílů:
CH. Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda vynětí s výhradou progrese
K. Příjmy ze zahraničí – metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí

V případě, že máte v rámci některého druhu podnikání příjmy i ze zdrojů v zahraničí, uveïte společně příjmy a výdaje
k těmto příjmům ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí. Za příjmy ze zdrojů v zahraničí považují hrubé
zahraniční příjmy bez odpočitatelných položek a nezdanitelných částí základu daně podle zahraničních předpisů, přepočte-
né na Kč. Výdaje vztahující se k příjmům ze zdrojů v zahraničí lze uplatnit buï ve skutečné výši nebo procentem z příjmů
a to pouze podle českých právních předpisů. Znamená to tedy, že se jimi rozumí shodná částka, která je uvedena v oddílech
2 až 6 Přiznání typů B. Pro účely  vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí se použije přepočet podle § 38 zákona tzn.
jednotný kurs. Pouze v případech, kdy vedete účetnictví za celou účetní jednotku, která má organizační složku v zahraničí
a neuplatňujete výdaje procentem, lze pro účely použití metod vyloučení dvojího zdanění za zahraniční příjmy považovat
základ daně v zahraničí, nesnížený o zahraniční nezdanitelnou část daně a zahraniční odčitatelné položky. Jestliže v důsledku
odlišného začátku nebo délky zdaňovacího období v zahraničí nemáte ve lhůtě podání daňového přiznání doklad od zahra-
ničního správce daně, uveïte v daňovém přiznání předpokládanou výši zahraničního daňového základu nebo daně připa-
dající na zdaňovací období, za něž je daňové přiznání podáváno. Zjistíte-li, že v důsledku stanovení základu daně nebo
daně zahraničním správcem daně má být Vaše daňová povinnost jiná, než jak byla vyměřena, postupujte podle § 41 odst.
1 zákona o správě daní. Seznam mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění je zveřejněn na internetových strán-
kách Ministerstva financí (http://www.mfcr.cz/DanSprava/DvojiZdaneni/Zamezeni.htm), ve kterých je zpravidla v článku 23
určeno, jakým způsobem bude zamezeno dvojímu zdanění příjmu ze zahraničí ve státě, v němž je poplatník reziden-
tem, a to buï metodou vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí s výhradou progrese nebo metodou prostého zápočtu.

Pro účely uplatnění metod vyloučení dvojího zdanění je třeba, abyste svému místně příslušnému správci daně předlo-
žil potvrzení zahraničního daňového úřadu o výši příjmu, v případě zápočtu daně zaplacené v zahraničí i o zaplacení
daně, a to v úředním překladu v českém (slovenském) jazyce v souladu s § 3 zákona o správě daní.
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K oddílu CH. Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda vynětí s výhradou progrese
U metody vynětí s výhradou progrese se do základu daně nezahrnuje příjem ze zahraničí, který je vyjímán,

ale pro výpočet daně se použije sazba daně odpovídající úhrnu všech příjmů, tzn. jak příjmů ze zdrojů na území České
republiky tak i ze zdrojů ze zahraničí.

Celkový výpočet je v postupných krocích uveden v řádcích 1 až ř. 5 v oddílu CH.
1. Základ daně nebo daňová ztráta (ř. 74 nebo ř. 75 z  Přiznání 7. oddílu) - na řádek 1 přeneste údaj z řádku 74

(daňová ztráta) nebo ř. 75 (základ daně) Přiznání typu B v 7. oddílu. V případě, že jsou vypočteny částky na ř. 74
a současně na ř. 75, uveïte pouze částku z ř. 74. V tomto případě je údaj na ř. 75 dílčí základ daně podle § 6 zákona,
který upravujete podle postupu v Přiznání typu B.

2. Úhrn vyňatých příjmů tzn. základu daně nebo daňové ztráty podléhajících zdanění v zahraničí. Daňovou
ztrátu označte znaménkem mínus (-) - na tomto řádku uveïte souhrn příjmů ze zdrojů v zahraničí, které se vyjímají
ze zdanění podle smluv o zamezení dvojímu zdanění. V případě příjmů dosažených za více zdaňovacích období, u nichž
se uplatňuje metoda vynětí, zahrňte pouze tu část příjmů, kterou jste zahrnul do ztráty nebo základu daně na řádku ř. 74
nebo ř. 75 z  Přiznání 7. oddílu. Daňovou ztrátu označte znaménkem mínus (-), tak aby bylo možno v následujícím řádku
3 vypočítat základ daně nebo ztrátu

3. Rozdíl řádků (ř. 1 – ř. 2) V případě, že rozdíl řádků je záporné číslo, je tato částka daňovou ztrátou, kterou
přeneste do ř. 100 Přiznání 9. oddílu - na tomto řádku uveïte výpočet podle pokynů na řádku 3. (ř. 1 – ř. 2) Je-li rozdíl
řádků záporné číslo, je tato částka daňovou ztrátou, kterou přeneste do ř. 100 v oddílu 9 v Přiznání Typu B.

4. Procento daně ze základu daně (ř. 99 Přiznání 8. oddílu děleno ř. 1, násobeno stem) - na tomto řádku uveïte
výpočet podle pokynů na řádku 4. Výsledek zaokrouhlete podle § 46a zákona o správě daní na dvě platná desetinná
místa obdobně, jak je uvedeno v výše v úvodu pokynů k Příloze č. 1.

5. Daň po vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí (ř. 3 násobeno ř. 4 děleno stem) - Na tomto řádku uveïte výpočet
podle pokynů na řádku 5. Částku daně po vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí přeneste do řádku 101 v 9. oddílu Přiznání
typu B. Pokud vyjde záporné číslo, do tohoto řádku uveïte nulu.

K oddílu I. Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období
Jestliže vám plynou příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství (§ 7 odst. 1 písm. a) zákona) nebo

z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, včetně práv příbuzných právu autorské-
mu, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem (§ 7 odst. 2
písm. a) zákona), nebo máte příjmy jako restaurátor kulturních památek a sbírkových předmětů a takové příjmy jsou
výsledkem vaší několikaleté činnosti nebo plynou z využití věcí a práv najednou za více let, můžete je rozdělit rovnoměr-
ně na zdaňovací období, v němž byly dosaženy, a na zdaňovací období předcházející, nejvýše však na tři poměrné části.
Příjmy z lesního hospodářství dosažené těžbou dřeva lze rozdělit nejvýše na deset poměrných částí. Jednu poměrnou
část zahrnete do základu daně ve zdaňovacím období, ve kterém jste příjmů dosáhl a zjistíte procento daně připadající
na tento základ. Tímto procentem pak vypočtete daň ze zbývajících částí (popř. zbývající jedné části, jde-li o příjmy
dosažené jen za dvě zdaňovací období). Jestliže takto zjištěné procento je menší než 15, použije se pro výpočet daně
ze zbývajících částí sazba daně ve výši 15 %.

 Celkový výpočet je v postupných krocích uveden v řádcích 1 až ř. 10 v oddílu I.
1. Procento daně ze základu daně - Na tomto řádku uveïte výpočet podle pokynů na řádku 1 tzn. přenesenou

částku z ř. 99 z Přiznání typu B 8. oddílu vydělíte ř. 75 z Přiznání typu B 7. oddílu násobíte stem. Jestliže takto zjištěné
procento je menší než 15 %, použijete pro výpočet daně ze zbývajících částí příjmů sazba daně ve výši 15 %. Výsledek
zaokrouhlete podle § 46a zákona o správě daní na dvě platná desetinná místa obdobně, jak je uvedeno v výše v úvodu
pokynů k Příloze č. 1.

2. Úhrn zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období, snížený o příslušnou část výdajů,
kromě příjmů vyňatých (ř. 51 z Přiznání 3. oddílu) - podle pokynů na ř. 2 přeneste částku z ř. 51 z Přiznání 3. oddílu.
V tomto úhrnu se neuvádějí příjmy vyňaté ze zdanění podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které
nebyly zahrnuty do základu daně na řádku 75.

3. Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období (ř. 1 násobeno ř. 2 děleno stem)
- na tomto řádku uveïte výpočet podle pokynů na řádku 3. Výsledek zaokrouhlete podle § 46a zákona o správě daní
na dvě platná desetinná místa obdobně, jak je uvedeno v výše v úvodu pokynů k Příloze č. 1.

4. Úhrn zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období, snížený o příslušnou část výdajů,
na který je uplatňován zápočet daně zaplacené v zahraničí - na tomto řádku uveïte souhrn zbývajících částí příjmu
dosaženého za více zdaňovacích období, z kterého jste zaplatil v zahraničí daň a uplatňujete její zápočet.

5. Poměrná část daně zaplacené v zahraničí z úhrnu zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích
období v souladu se smlouvou - na tomto řádku uveïte tu část daně zaplacené v zahraničí odpovídající zbývajícím
částem příjmů dosažených za více zdaňovacích období, na které je uplatněn zápočet, např. je-li příjem dosažený za více
zdaňovacích období rozložen do tří období, uvedou se 2/3 daně zaplacené v zahraničí, tj. daně odpovídající zbývajícím
2/3 příjmů dosažených za více zdaňovacích období, uvedených v tomto oddíle. V případech, kdy příjmy plynou ze státu,
s nimž je uzavřena smlouva o zamezení dvojímu zdanění, uvede se poměrná část daně, která může být započtena
v souladu s příslušným ustanovením smlouvy. Výsledek zaokrouhlete podle § 46a zákona o správě daní na dvě platná
desetinná místa obdobně, jak je uvedeno v výše v úvodu pokynů k Příloze č. 1.

6. Procento úhrnu zbývajících částí příjmů uvedeno v procentech (ř. 4 děleno ř. 2, násobeno stem) - na tomto
řádku uveïte výpočet podle pokynů na řádku 6 (ř. 4 děleno ř. 2, násobeno stem). Výsledná částka v % uvádí, jakou částkou
se podílí úhrn zbývajících částí příjmu dosaženého za více zdaňovacích období, na který je uplatňován zápočet daně
zaplacené v zahraničí, na úhrnu zbývajících částí příjmů dosaženého za více zdaňovacích období (kromě příjmů vyňatých).

7. Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat (ř. 3 násobeno ř. 6, děleno stem) - na tomto
řádku uveïte výpočet podle pokynů na řádku 7 (ř. 3 násobeno ř. 6, děleno stem). Jedná se o použití metody prostého
zápočtu daně, tj. započte se daň pouze do výše, jakou by poplatník zaplatil z příslušného příjmu v případě, že by příjem
plynul ze zdrojů na území České republiky. Výsledek zaokrouhlete podle § 46a zákona o správě daní na dvě platná
desetinná místa obdobně, jak je uvedeno v výše v úvodu pokynů k Příloze č. 1.
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8. Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období (ř. 5 maximálně však do výše ř. 7
uznaná k zápočtu) - na tento řádek přeneste údaj z řádku 5 maximálně však do výše údaje na řádku 7.

9. Rozdíl řádků (ř. 5 – ř. 8) je větší než nula. V případě, že rozdíl řádků je menší než nula, řádek proškrtněte
- na tomto řádku uveïte výpočet podle pokynů na řádku 9.

10. Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období po zápočtu daně zaplacené
v zahraničí (ř. 3 – ř. 8). Pokud vám vyšlo záporné číslo, do řádku uveïte nulu - na tomto řádku uveïte výpočet
podle pokynů na řádku 10.

K oddílu J. Slevy na dani
Oddíl vyplňte pouze v případě, že zaměstnáváte zaměstnance se změněnou pracovní schopností (ZPS)

a zaměstnance se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením (ZPS –TZP) a uplatňujete slevu
na dani podle § 35 odst. 1 zákona. V případě, že podáváte Přiznání typu B při prohlášení a zrušení konkursu, základ
daně o slevy na dani (§ 35 zákona) nesnižujete, tzn. řádek 1 proškrtněte.

Pro výpočet nároku na slevy podle § 35 odst. 1 písm. a) a b) zákona je rozhodný průměrný přepočtený počet
zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a zaměstnance se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním
postižením ve zdaňovacím období, zaokrouhlený na dvě desetinná místa. Výpočet se provede zvláš� za zaměstnance
se změněnou pracovní schopností a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením.

V případě, že jste společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti, uplatníte slevu
na dani pouze v částce, která odpovídá poměru, jakým mezi vás byl rozdělen základ daně zjištěný za veřejnou obchodní
společnost nebo za komanditní společnost. V případě, že jste příjmu dosáhl za spolupráce osob žijících v domácnosti,
budete slevu stanovenou podle tohoto ustanovení uplatňovat pouze ve svém Přiznání typu B. Na osoby spolupracující
se sleva nerozděluje.

Slevy na dani podle § 35 odst. 1 písm. a) a b) zákona lze uplatnit též za část zdaňovacího období, za něž je podáváno
daňové přiznání; při výpočtu podílu podle § 35 odst. 2 zákona se jako jmenovatel u zlomku, použije roční fond pracovní
doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními předpisy. Za zdaňovací
období 2001 (od 1. 1. do 31. 12.) činil roční fond pracovní doby připadající na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou
pracovní dobu 2 008 hodin.

Příklad výpočtu částky slevy na dani při zaměstnávání zaměstnanců se změněnou pracovní schopností
a zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením

Zaměstnavatel, na jehož pracovištích je stanovena 40 hodinová týdenní pracovní doba, zaměstnával v průběhu
zdaňovacího období roku 2001, v němž roční fond pracovní doby připadající na plnou pracovní dobu činil 2 008 hodin,
3 zaměstnance (A, B, C) se změněnou pracovní schopností (ZPS) a 2 zaměstnance (D, E) se změněnou pracovní
schopností s těžším zdravotním postižením (ZPS se TZP) s následujícím využitím fondu pracovní doby:

Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se ZPS:

celkový počet hodin odpracovaných zaměstnanci se ZPS,
zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené
na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti

Přepočtený počet za níž byly poskytovány dávky nemocenského pojištění
zaměstnanců se ZPS =   ——————————————————————————————————————————

Celkový roční fond pracovní doby připadající na plnou pracovní dobu stanovenou
zvláštními předpisy

5 562,5
= ————————————— = 2,77017, zaokrouhleno na 2,77 zaměstnance

2 008

Výpočet slevy za zaměstnávání zaměstnanců se ZPS:

2,77 x 18 000 Kč = 49 860 Kč.

Zaměstnanec se ZPS se ZPS s TZP

A B C D**) E***)

Odpracované hodiny 1 690,5 1 505 1 788 1 361 167,5

Dovolená na zotavenou 157,5 126 192 72 50

Překážky v práci 12 7 28 31 43
Neodpracovaná doba v důsledku pracovní
neschopnosti, za níž byly poskytovány 22,5 48 0 42 300
dávky nemocenského pojištění

Celkem 1 882,5 1 686 2 008 1 506 560,5

Počet hodin vyplývající z rozvržení pracovní
doby nebo individuální sjednané pracovní 1 882,5 1 672*) 2 008 1 506 1 255
doby a délky trvání pracovního poměru

*) U zaměstnance B, kterému byla v průběhu roku 2001 s jeho souhlasem nařízena práce přesčas, za níž mu nebylo poskytnuto náhradní
volno, bude uplatněno omezení podle § 35 odst. 2 věty druhé zákona.
**) Se zaměstnancem D byla sjednána 30 hodinová týdenní pracovní doba.
***) Se zaměstnancem E byla sjednána 25 hodinová týdenní pracovní doba.



15

Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se ZPS s TZP:

celkový počet hodin odpracovaných zaměstnanci se ZPS s TZP,
zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené
na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti

Přepočtený počet za níž byly poskytovány dávky nemocenského pojištění
zaměstnanců se = ———————————————————————————————————
ZPS s TZP Celkový roční fond pracovní doby připadající na plnou pracovní dobu

stanovenou zvláštními předpisy

2 066,5
= ————— = 1,02913, zaokrouhleno 1,03 zaměstnance

2 008

Výpočet slevy za zaměstnávání zaměstnanců se ZPS s TZP:

1,03 x 60 000 Kč = 61 800 Kč.
Vypočtené částky uveïte v oddílu J podle předepsaného obsahu: 
a) průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců se změněnou pracovní schopností
b) průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením
1. Slevy dle § 35 odst. 1 zákona - uveïte celkové slevy na dani

K oddílu K. Příjmy ze zahraničí – metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí
U metody prostého zápočtu se daň zaplacená v zahraničí započte na daňovou povinnost vypočtenou z příjmů ze zdrojů

na území České republiky tak i z příjmů plynoucích ze zahraničí. Tato daň se však započte jen do výše, která by poměrně
připadala na zahraniční příjem v tuzemsku.

Celkový výpočet je v postupných krocích uveden v řádcích 1 až ř. 6 v oddílu K.
1. Úhrn příjmů ze zdrojů v zahraničí, u nichž se uplatní zápočet - uveïte souhrn příjmů ze zdrojů v zahraničí,

na které se podle smluv o zamezení dvojího zdanění uplatňuje metoda zápočtu. V případě příjmů dosažených za více
zdaňovacích období, u nichž se uplatňuje metoda zápočtu, zahrňte pouze tu část příjmů, kterou jste zahrnul do základu
daně na řádku 75. Jste-li společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti,
uveïte na tomto ř. 1 částku zahrnující rovněž příslušnou část příjmů ze zdrojů v zahraničí vztahující se k vašemu podílu
na zisku veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti.

2. Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 1 - do tohoto řádku uveïte daň zaplacenou v zahraničí
z příjmů uvedených na řádku 1, maximálně však do výše podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Pro zápočet daně
zaplacené v zahraničí se použije jednotný kurz podle § 38 odst. 1 zákona. Jste-li společníkem veřejné obchodní
společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, uveïte na tomto ř. 2 částku zahrnující rovněž příslušnou část
daně zaplacené v zahraničí, vztahující k vašemu podílu na zisku veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti.

3. Procento příjmů ze zdrojů v zahraničí uvedeno v procentech. [ř. 1 děleno (ř. 75 Přiznání 7. oddílu – ř. 2
Přílohy č. 1 oddílu CH), násobeno stem]. Vyjde-li procento větší než 100, použijte 100 - v tomto řádku výpočet
podle pokynů na ř. 3. Výsledek zaokrouhlete podle § 46a zákona o správě daní na dvě platná desetinná místa obdobně,
jak je uvedeno výše v úvodu pokynů k Příloze č. 1.

4. Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat (ř. 101 Přiznání 9. oddílu násobeno ř. 3, děleno
stem) - v tomto řádku výpočet podle pokynů na ř. 4. Výsledek zaokrouhlete podle § 46a zákona o správě daní na dvě
platná desetinná místa obdobně, jak je uvedeno v výše v úvodu pokynů k Příloze č. 1.

5. Daň uznaná k zápočtu (ř. 2 maximálně však do výše ř. 4) - na tento řádek přeneste údaj z řádku 2, maximálně
však do výše uvedené na řádku 4.

6. Rozdíl řádků (ř. 2 – ř. 5 ) je větší než nula. V případě, že rozdíl řádků je kladný, lze uplatnit částku zbylé
daně v následujícím zdaňovacím období podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona. V případě, že rozdíl řádků je
záporný, řádek proškrtněte - na tomto řádku proveïte vypočet podle pokynů na ř. 6 s tím, že kladnou částku daně
můžete uplatnit podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona jako výdaj (náklad) v Přiznání typu B v následujícím zdaňovacím
období. To platí pouze za předpokladu, že z úhrnné částky uvedené na ř. 2 budou vyloučeny ty částky daně zaplacené
v zahraničí, které byly vyměřeny a zaplaceny nad rámec daňové povinnosti stanovené mezinárodními smlouvami
o zamezení dvojího zdanění. Vedle této částky lze podle § 24 odst. 2 písm. ch) zákona uplatnit jako výdaj (náklad)
vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů též daň zaplacenou v zahraničí z příjmů se zdrojem ve státě, s nímž
dosud nemá Česká republika v účinnosti smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

K oddílu L. Doplňující údaje
1. Čistý obrat - Jste-li poplatník účtující v soustavě jednoduchého účetnictví nebo nejste účetní jednotkou tento ř. 1

nevyplňujte. Jste-li poplatník účtující v soustavě podvojného účetnictví podle Účtové osnovy a postupů účtování
pro podnikatele uveïte na tomto řádku výši čistého obratu dosaženou ve zdaňovacím období, kterou zjistí jako součet
hodnot příslušných řádků sl. 1 výkazu zisků a ztrát, takto:
a) v plném rozsahu: (ř. 01+04+19+21+23+25+27+30+32+36+37+39+41+43+45+53) × 1000
b) ve zkráceném rozsahu: (ř. 01+04+14+17+19+21+24+26+28+30+38) × 1000.

2. Uplatněné odpisy celkem - uveïte uplatněné odpisy z obchodního majetku poplatníka celkem.
3. Z toho odpisy nemovitostí - uveïte z celkově uplatněných odpisů z obchodního majetku poplatníka odpisy

nemovitostí.
Následující řádky 4 až ř. 7 vyplňte pouze v případě, uplatňujete-li pohledávky podle Čl. Il. bodu 7. zákona č. 492/2000

Sb., jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
4. Pohledávky, jejichž část lze uplatnit, podle Čl. Il. bodu 7. zákona č. 492/2000 Sb., jako výdaj (náklad)

na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
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5. 20 % z neuhrazené části pohledávek nebo cen pořízení pohledávek uvedených na řádku 4 stanovených dle
Čl. II. bodu 7 492/2000 Sb.

6. Z částky uvedené v ř. 5 uplatněno podle Čl. II. bodu 7. zákona č. 492/ 2000 Sb. jako výdaj (náklad)
na dosažení, zajištění a udržení příjmů

7. Z pohledávek uvedených v ř. 4 je možno uplatnit podle Čl. II bodu 7. zákona č. 492/2000 Sb. jako výdaj
(náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů v dalších letech.

K oddílu M. PŘÍLOHA pro poplatníky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

Pokyny k vyplnění přehledů
Tyto přehledy vyplní poplatníci daní z příjmů fyzických osob, kteří účtují v soustavě jednoduchého účetnictví podle

Opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, č.j. 281,
283/ 77 411 /2000 ze dne 10. listopadu 2000, ve znění pozdějších úprav, zveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/
/2001 a 4/2001 (dále jen Opatření). Přehled o majetku a závazcích ve sloupci 3, v řádku 1–15 se považuje za přehled
o majetku a závazcích podle zákona o účetnictví. Přehled o příjmech a výdajích ve sloupci označeném slovy „Podle
zákona o účetnictví“, řádcích 1 – 6 a 8 – 13 se považuje za přehled o příjmech a výdajích podle zákona o účetnictví.

Přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích vyplní pouze účetní jednotka.
Je-li činnost vykonávána za spolupráce manželky (manžela) poplatníka, případně ostatních osob žijících v domácnosti

s poplatníkem, spolupracující osoby přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích nevyplňují.
Přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích vyplní i účastníci sdružení, které není právnickou osobou, a to

ve výši podílu na majetku a závazcích a podílu na příjmech a výdajích.

K přehledu o majetku a závazcích
Údaje pro tento přehled v členění podle Čl. II odst. 1 a 2 Opatření a údaje o závazcích se uvádějí takto:

k řádku 1: Dlouhodobý nehmotný majetek - vyplňuje se pouze v sl. 3, údaje se uvádějí z knihy (z karet) dlouhodobého
nehmotného majetku.

k řádku 2: Drobném dlouhodobý nehmotný majetek - vyplňuje se pouze v sl. 3, se uvádějí z knihy (z karet) drobného
dlouhodobého nehmotném majetku.

k řádku 3: Dlouhodobý hmotný majetek podle § 26 zákona nebo podle Čl. II odst. 3 až 5 Opatření - vyplňuje se pouze
v sl. 1 až 3, údaje se uvádějí z knihy (z karet) dlouhodobého hmotného majetku.

k řádku 4: Dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 3 000 Kč do 40 000 Kč - vyplňuje se pouze v sl. 3, údaje se uvádějí
z knihy (z karet) dlouhodobého hmotného majetku.

k řádku 5: Peníze v hotovosti - údaje se uvádějí z peněžního deníku.
k řádku 6: Peníze na bankovních účtech - údaje se uvádějí z peněžního deníku.
k řádku 7: Cenné papíry a peněžní vklady - údaje se uvádějí z knihy finančního majetku.
k řádku 8: Ostatní finanční majetek - údaje se uvádějí z knihy finančního majetku.
k řádku 9: Ceniny - údaje se uvádějí z knihy pro sledování cenin.
k řádku 10: Zásoby - údaje se uvádějí z knihy (z karet) zásob (zásobou není drobný hmotný majetek od 3 000 Kč

do 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok).
k řádku 11: Pohledávky - údaje se uvádějí z knihy pohledávek a závazků.
k řádku 12: Opravné položky k úplatně nabytému majetku (aktivní) - údaje se uvádějí z  karet opravných položek

k úplatně nabytému majetku.
k řádku 13: Závazky (bez úvěrů a půjček) - údaje se uvádějí z knihy pohledávek a závazků.
k řádku 14: Úvěry a půjčky - údaje se uvádějí z knihy pohledávek a závazků
k řádku 15: Opravné položky k úplatně nabytému majetku (aktivní) - údaje se uvádějí z  karet opravných položek

k úplatně nabytému majetku.
k řádku 16: Zákonné rezervy - vyplňuje se pouze v sl. 1 a 2, údaje o zákonných rezervách, podle zákona č. 593/1992

Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se uvádějí z karet
zákonných rezerv.

k řádku 17: Časové rozlišení - vyplňuje se pouze ve sl. 1 a 2, údaje se uvádějí z karet časového rozlišení.

k sloupci 1: Na začátku zdaňovacího období - v tomto sloupci se uvádí zůstatková cena majetku podle § 29 odst. 2
zákona v řádku 3. Ocenění položek se uvádí k prvnímu dni účetního období účetní jednotky podle pomocných
knih o ostatních složkách majetku.

K sloupci 2: Na konci zdaňovacího období - v tomto sloupci se uvádí zůstatková cena majetku podle § 29 odst. 2 zákona
v řádku 3. Ocenění položek se uvádí k poslednímu dni účetního období účetní jednotky podle pomocných
knih o ostatních složkách majetku.

K sloupci 3: V cenách podle zákona o účetnictví - v tomto sloupci se uvádějí položky v řádcích 1, 2, 3 a 4 v ocenění
podle § 25 zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
Pokud jste plátce daně z přidané hodnoty podle § 5 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a uplatňujete nárok na odpočet daně podle § 19 tohoto zákona, uvedete ceny
bez daně z přidané hodnoty.

K přehledu o příjmech a výdajích
Údaje pro tento přehled se uvádějí z peněžního deníku o příjmech a výdajích podle zákona o účetnictví a z toho vyčleněné
údaje podle zákona o daních z příjmů.

V řádcích 7 a 14 se nevyplňují údaje podle zákona o účetnictví; uvádějí se zde nepeněžní úpravy Příjmů celkem a Výdajů
celkem podle zákona pro účely zjištění základu daně z příjmů.

Řádky 3, 4, a 5, 10, 11 a 12 jsou pro další členění příjmů a výdajů s ohledem na ustanovení zvláštních právních předpisů,
popřípadě podle potřeb účetních jednotek.


