TYTO POKYNY JSOU URČENY POUZE FYZICKÝM OSOBÁM - ZAMĚSTNANCŮM

TYP: A

POKYNY
k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období (kalendářní rok) 2001 pro poplatníky mající příjmy pouze ze závislé činnosti
a z funkčních požitků ze zdrojů na území České republiky
Všeobecně
Tiskopis „Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2001 pro poplatníky mající
příjmy pouze ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území České republiky“ č. 25 5405/1A MFin 5405/1A - vzor
č. 7 jsou návodem k vyplnění tiskopisu „Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2001 pro poplatníky
mající příjmy pouze ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území České republiky“ č. 25 5405/A MFin 5405/A - vzor
č. 5 tzv. Přiznání typu A.
Přiznání, které máte před sebou, je určeno jen poplatníkům daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”), kteří měli ve zdaňovacím období 2001(kalendářním roce 2001) příjmy pouze
ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území České republiky. Jedná se o poplatníky (poplatník dále jen „zaměstnanec”),
kteří ve zdaňovacím období pobírali zdanitelný příjem od plátce (dále jen „zaměstnavatel”)
a) u něhož na období kalendářního roku (např. kalendářní měsíc), za které pobírali mzdu, nepodepsali prohlášení k dani podle § 38k
odst. 4 zákona (a to vyjma mezd od daně osvobozených, mezd, z nichž byla vybrána daň srážkou zvláštní sazbou daně a vyjma
mezd zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci předchozím zaměstnavatelem dodatečně v době, kdy pro něho již nevykonávali
závislou činnost nebo funkci, avšak podepsali u něho prohlášení k dani), např. pobíral-li zaměstnanec v jednom měsíci mzdu
současně od dvou zaměstnavatelů.
b) od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů, u nichž na příslušné období kalendářního roku, za které pobírali
od zaměstnavatele mzdu, podepsali prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona a uplatňovali odečet úroků (§ 15 odst. 10 a 11
zákona) z hypotečního úvěru banky, popřípadě jiného úvěru poskytnutého bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem.
c) od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů, u nichž na příslušné období kalendářního roku, za které pobírali
od zaměstnavatele mzdu, podepsali prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona a rozhodli se podat daňové přiznání.
V obou skupinách mohou být zařazení zaměstnanci s bydlištěm (trvalým pobytem) na území České republiky i zaměstnanci, kteří
nemají na území České republiky bydliště.
Tiskopis přiznání je rozdělen do pěti oddílů. Vyplníte pouze řádky, pro které máte věcnou náplň podle postupu uvedeného v Přiznání
typu A a v Pokynu k tomuto přiznání. Tiskopis vyplňte na stroji nebo čitelně hůlkovým písmem.
Mějte, prosím, pochopení pro to, že není možné uzpůsobit předtištění údajů přiznání tak, aby bylo dostačující pro všechny zápisy,
které přicházejí v úvahu vzhledem k tomu, že poměry u jednotlivých zaměstnanců jsou příliš rozdílné. Bude-li vyhrazené místo pro
vyplnění údajů nedostatečné, pak laskavě uveïte tyto potřebné další údaje v příloze na zvláštním volném listu papíru jako ostatní přílohu.
Přiznání k dani za rok 2001 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, v jehož územním obvodu má zaměstnanec trvalé bydliště v den podání přiznání
k dani. Jedná-li se o zaměstnance s bydlištěm v zahraničí, který 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. Popřípadě podle § 4 odst. 4 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), 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 %. Zaměstnanec je povinen v přiznání si daň sám vypočítat a rozdíl mezi daní vypočtenou a mezi daní sraženou
a zaplacenou zaplatit správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání - pátý oddíl (případně zaplatit celou daň). Daň lze platit
např. převodem z účtu, poštovní poukázkou i v hotovosti přímo pověřenému pracovníkovi správce daně (finančního úřadu). Poštovní
poukázky (složenky) na placení daně si lze vyzvednout u místně příslušného správce daně, na kterém 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), vepište 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 zaměstnanec s placením v prodlení (daňový dlužník), je povinen z nedoplatku daně zaplatit penále podle § 63 zákona o správě
daní a poplatků.
Přiznání vyplňte pravdivými údaji o skutečném stavu. Nebudou-li údaje odpovídat skutečnosti, vystavujete se tak doměření daně,
penalizaci a případným dalším důsledkům.
POSTUP PŘI VYPLNĚNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Řádky a tabulky, které nevyplňujete, výrazně proškrtněte!
Záhlaví
Vyplňte sídlo správce daně (finančního úřadu), v jehož územním obvodu máte v době podání daňového přiznání trvalé bydliště (trvalý
pobyt)
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 zaměstnanec (poplatník daně), kterému nebylo přiděleno rodné číslo, vyplňte datum narození.
03a Typ přiznání - Toto daňové přiznání slouží zároveň jako řádné daňové přiznání opravné nebo dodatečné. 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 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.
25 5405/1A MFin 5405/1A - vzor č. 7
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03b Zaplaceno více - Označte křížkem. V případě, že vypočtete částku na řádku 66b 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 povinnost 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 nevyplňujte.
04 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.
05 Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne - Uveïte datum zjištění důvodů pro podání dodatečného
daňového přiznání ve smyslu § 41 zákona o správě daní.

K ODDÍLU 1
Údaje o zaměstnanci
06 Příjmení - vyplňte nyní používané příjmení.
07 Jméno - vyplňte jméno ve stejném znění, jak je uvedeno ve Vašem rodném (křestním) listě.
08 Dřívější příjmení - uveïte rodné příjmení.
09 Titul - vyplňte získané vědecké a akademické tituly.
10 Státní příslušnost - vyplňte svoji státní příslušnost.
11 Číslo pasu - V případě, že jste cizí státní příslušník, vyplňte číslo cestovního dokladu (pasu).
12 až 18 Adresa v den podání přiznání - vyplňte v uvedeném členění. Pokud jde o číslo domu, uveïte číslo popisné a číslo orientační.
19 až 22 Adresa 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 přiznání. Pokud jde o číslo domu, uveïte číslo popisné a číslo orientační.
23 až 38 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).
29 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 příjm y 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 českýc h
právních předpisů. 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 příjmy 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 funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za zdaňovací období od jednotlivých zaměstnavatelů. 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) případně pojistné
zaplacené zaměstnancem. Např. u zaměstnanců zastupitelských úřadů zemí.
40 Dílčí základ daně připadající na příjmy podle § 6 zákona - Výpočet uveïte podle údajů v tiskopisu. (38-39) = 40

K ODDÍLU 3
Nezdanitelné části základu daně a daň celkem
V tomto oddílu snížíte základ daně o nezdanitelnou část základu daně (podle § 15 zákona) a vypočtete daň. Údaje ke zjištění nár oků
na uplatnění nezdanitelných částí základu daně podle § 15 zákona (tyto následující údaje a odpovídající částky jsou důležité pr o vyplnění
a uplatnění částek v oddílu 3 Přiznání typu A).
Pokyny k tab. č. 2
41 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.
42 Roční výše starobního důchodu za zdaňovací období - poživatel starobního důchodu zde uvede celkovou částku starobního
důchodu, která mu byla v roce 2001 vyplacena.
43 a 44 Údaje o manželce - 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 plný 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.
2

Vyživuje-li dítě (děti) v rámci jedné domácnosti více poplatníků (např. manželé), může je, při splnění podmínek pro uplatnění 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).
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 (svého) 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, uplatňuje-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 pojišovny o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění na uplynulé zdaňovací období.
Seznam povinných příloh ve smyslu § 40 odst. 2 zákona o správě daní je uveden na závěr Přiznání typu A.
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
45
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46b
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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.
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.
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.
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 st átní
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.
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 splnění 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.
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.
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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 podl e
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.
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 46a až 50.
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.
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 vývojových 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 společnosti, 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.
§ 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.
§ 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.
§ 15 zákona odst. 13 - do tohoto řádku uveïte celkovou výši plateb na soukromé životní pojištění z potvrzením pojišovny
o pojistném zaplaceném poplatníkem na soukromé životní pojištění na uplynulé zdaňovací období 2001. Maximální částka,
kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí 12 000 Kč.
Další částky - Za zdaňovací období 2001 bez obsahové náplně.
Celkem nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně - uveïte výpočet podle pokynů na řádku
(ř. 45+46a+46b+47a+47b+48+49+50+51+52+53+54+55+56)=57.
Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně - uveïte výpočet podle
pokynů na řádku tiskopisu. Jestliže hodnota na řádku 57 je větší než hodnota na řádku 40, uveïte v řádku 58 nulu.
Základ daně zaokrouhlený na celé stovky Kč dolů - do tohoto řádku uveïte částku z řádku 58 zaokrouhlenou na celé stovky
Kč dolů (např. 93 235 Kč zaokrouhleno na 93 200 Kč).
Daň podle § 16 zákona - Daň podle § 16 odst. 1 zákona vypočtěte ze základu daně uvedeného na řádku 59 podle následující
tabulky:
Základ daně
od Kč
0
109 200
218 400
331 200

Daň
do Kč
109 200
218 400
331 200
a více

15 %
16 380 Kč + 20 %
38 220 Kč + 25 %
66 420 Kč + 32 %

Ze základu
přesahujícího
109 200 Kč
218 400 Kč
331 200 Kč

K ODDÍLU 4
Dodatečné daňové přiznání
Tento oddíl se vyplňuje pouze tehdy, je-li podáváno dodatečné daňové přiznání tzn. dodatečné Přiznání typu A.
61 Poslední známá daňová povinnost - Uveïte na tomto řádku poslední známou částku daně vztahující se k danému
zdaňovacímu období.
62 Zjištěná daňová povinnost podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(ř. 60) - Přeneste na tento řádek údaj uvedený na řádku ř. 60 z 3. oddílu Přiznání typu A.
63 Rozdíl řádků (ř. 62 – ř. 61) : zvýšení (+) částka daně se zvyšuje, snížení (-) - částka daně se snižuje - Tento řádek vyplňte
podle pokynů na tomto řádku.

K ODDÍLU 5
Placení daně
Je-li podáváno dodatečné Přiznání typu A tento oddíl nevyplňujte.
64 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.
65 Na zbývajících zálohách zaplaceno - na tomto řádku uveïte souhrn záloh, které jste zaplatil nebo Vám byly sraženy v průběhu
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, kromě záloh, které jste již uplatnil na řádku 64. Např. u zaměstnanců zastupitelských úřadů
zemí.
66a Zaplaceno méně (zbývá doplatit) (ř. 60–64-65) - uveïte výpočet podle pokynů na řádku. Vypočtenou částku daně (daňový
nedoplatek) zaplate správci daně ve lhůtě pro podání přiznání.
66b Zaplaceno více (přeplatek) (ř. 60–64-65) - 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 A podepisuje poplatník, v případě že má zákonného, ustanoveného nebo zvoleného zástupce,
podepisuje prohlášení tento zástupce.
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