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1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi

P Ř I Z N Á N Í
k dani z příjmů fyzických osob podle zákona

za zdaňovací období (kalendářní rok)  nebo jeho část2) od  do 

TYP: B

/

opravnéřádné dodatečné

05 Toto daňové přiznání zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování, ano / ne
      která byla podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty.

06 V tomto zdaňovacím období uplatňuji na své zaměstnance se změněnou pracovní schopností ano / ne
slevy na dani

07a V tomto zdaňovacím období jsem měl příjmy za více zdaňovacích období ano / ne

07b V tomto zdaňovacím období jsem měl příjmy ze zdrojů v zahraničí ano / ne

08 Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jsou fyzické osoby.
Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob uvádějte údaje vždy v celých korunách, není-li v pokynech k vyplnění jednotlivých
řádků uvedeno jinak! Při zaokrouhlování částek postupujte podle § 46a odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů!

09 Příjmení 10 Jméno 11 Dřívější příjmení

12 Titul 13 Státní příslušnost 14 Číslo pasu

25 5405   MFin 5405 vzor č. 8

1) Označte křížkem odpovídající variantu
2) Údaj „jeho část“ vyplňte pouze máte-li přiznání typu P nebo Z nebo U.

Finančnímu úřadu v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo

02 Rodné číslo

03a Typ přiznání1)

04 Kód rozlišení typu přiznání1)
Prohlášení
konkursu

(P)

Datum P:

Zrušení
konkursu

(Z)

datum Z:

Úmrtí

(U)

datum U:

03b Zaplaceno více
na řádku 125b
(přeplatek)1)

03c Poplatník
podle § 2
odst. 3 zákona1)

Adresa bydliště (trvalého pobytu) v den podání přiznání
15 Obec 16 Ulice 17 Číslo popisné / orientační

18 PSČ 19 Telefon / mobilní telefon 20 Fax / e-mail 21 Stát



3. ODDÍL - § 7 - Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

Pro poplatníky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví1)

účtující v soustavě podvojného účetnictví1)

pro poplatníky, kteří nejsou účetní jednotkou1)

2. ODDÍL - § 6 - Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků

V 2. oddílu uveïte souhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (od zaměstnavatelů
se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky). V tomto
oddíle uveïte i příjmy ze zaměstnání u zahraničních zastupitelských úřadů v České republice. Údaje k vyplnění 2. oddílu zjistíte z dokladu
„Potvrzení“ o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období
od jednotlivých zaměstnavatelů. Tento doklad je povinen vyhotovit zaměstnavatel na základě Vaší žádosti, a tento doklad je povinnou přílohou
tohoto daňového přiznání.

38 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

39 Úhrn sraženého pojistného od všech zaměstnavatelů

40 Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 odst. 13 zákona3)

41 Dílčí základ daně připadající na příjmy podle § 6 zákona
(ř. 38 – 39 – 40)

Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

3) Řádek 40 vyplňte pouze v případě, máte-li příjem ze závislé činnosti ze státu, s nímž Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení
dvojího zdanění.

26 Obec 27 Ulice 28 Číslo popisné / orientační

29 PSČ 30 Telefon / mobilní telefon 31 Fax / e-mail

Adresa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval

Řádky 26 až 31 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území ČR.

31a Příjmení 31b Jméno 31c Dřívější příjmení

32 Obec 33 Ulice 34 Číslo popisné / orientační

35 PSČ 36 Telefon / mobilní telefon 37 Fax / e-mail

Adresa zmocněnce pro doručování na území České republiky pro poplatníky s bydlištěm v zahraničí

Řádky 32 až 37 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území ČR.

Adresa bydliště (trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje

Řádky 22 až 25 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje, je rozdílná od adresy
v den podání přiznání.

22 Obec 23 Ulice 24 Číslo popisné / orientační 25 PSČ

2



/Rodné číslo

Částky upravující  hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23 zákona
Řádky 46 a 47 vyplňte pouze v případě upravujete-li základ daně podle § 23 zákona

46 Úhrn částek zvyšující hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy
a výdaji (částka přenesená z Přílohy č. 1 3. oddílu, odst. B, ř. 6)

47 Úhrn částek snižující hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy
a výdaji (částka přenesená z Přílohy č. 1 3. oddílu, odst. C, ř. 8)

Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

42 Příjmy ovlivňující základ daně podle zákona

43 Výdaje ovlivňující základ daně podle zákona

44 Pojistné (u výdajů uplatněných % z příjmů)

45 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 42 – 43 – 44)
nebo hospodářský výsledek
před zdaněním (zisk +, ztráta –)  ke dni ………………………………

Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

Dílčí základ daně nebo ztráta podle § 7 zákona

56 Dílčí základ daně (ztráta) připadající na příjmy dle § 7 zákona
(ř. 45 + 46 – 47 – 55)

Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

4. ODDÍL - § 8 – Příjmy z kapitálového majetku
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

57 Dílčí základ daně připadající na příjmy podle § 8 zákona

Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

Další úpravy podle zákona

48 Příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona

49a Podíl na společných příjmech připadající na spolupracující osoby
nebo podíl na hospodářském výsledku (zisk) podle § 13 zákona

49b Podíl na společných výdajích připadající na spolupracující osoby
nebo podíl na hospodářském výsledku (ztráta) podle § 13 zákona

50a Váš podíl na společných příjmech jako spolupracující osoby
podle § 13 zákona

50b Váš podíl na společných výdajích jako spolupracující osoby
podle § 13 zákona

51 Zbývající část příjmů za více zdaňovacích období snížená
o zbývající část výdajů připadající na příjmy za více zdaňovacích
období podle § 14 zákona.

52 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti
nebo komplementáře komanditní společnosti.

53 Ostatní  úpravy (+)

54 Ostatní  úpravy (–)

55 Úhrn řádků (ř. 48 + 49a – 49b – 50a + 50b + 51 – 52 – 53 + 54)

Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad
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58a Pokud uplatňujete výdaje procentem z příjmů (20 %) uveïte kód „p“. V opačném případě sloupec „Kód“
proškrtněte

58b Pokud jste dosáhl příjmů ze společného jmění manželů, uveïte kód „s“. V opačném případě sloupec „Kód“
prošktněte

5. ODDÍL - § 9 - Příjmy z pronájmu

Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

Kód

Kód

Poplatník vyplní v celých Kč

Druh příjmů podle § 10 odst. 1 zákona Příjmy Výdaje Kód4)

1 2 3 4 5

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmu

Rozdíl
(sloupec 2 – sloupec 3)

4) Pokud jste uplatnil výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby) uveïte ve sloupci 5 (kód) písmeno „p“.

Tabulka č. 1 6. ODDÍL - § 10 - Ostatní příjmy
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

59 Příjmy podle § 9 zákona

60 Výdaje podle § 9 zákona

61 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 59 – 60) nebo hospodářský výsledek
před zdaněním

62 Částky zvyšující rozdíl příjmů a výdajů nebo hospodářský výsledek
před zdaněním (+) „zisk“

63 Částky snižující rozdíl příjmů a výdajů nebo hospodářský výsledek
před zdaněním (–) „ztráta“

64 Dílčí základ daně nebo daňová ztráta podle § 9 zákona
(ř. 61 + 62 – 63)

Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

65 Příjmy

66 Výdaje (maximálně do výše příjmů)

67 Dílčí základ daně připadající na příjmy podle § 10
zákona (65 – 66)

Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad
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PŘÍLOHA č. 1
Údaje vyplňte v celých Kč

1 Částky uvedené v § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižující hospodářský
výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

2 Částky uvedené v § 23 odst. 3 písm. c) zákona snižující hospodářský
výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

3 Příjmy uvedené v § 23 odst. 4 písm. a) zákona nezahrnované
do hospodářského výsledku nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji

4 Příjmy uvedené v § 23 odst. 4 písm. b) zákona nezahrnované
do hospodářského výsledku nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji

5 Příjmy uvedené v § 23 odst. 4 zákona mimo příjmů podle § 23 odst. 4
písm. a) a písm. b) zákona o daních z příjmů, nezahrnované
do hospodářského výsledku nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji

6 Částky uvedené v § 23 odst. 8 písm. b) zákona upravující (snižující)
hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

7 Další částky podle zákona snižující hospodářský výsledek nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji mimo částek uvedených v předchozích řádcích
(1, 2, 3, 4, 5, 6)

8 Úhrn řádků (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

poplatník finanční úřad

C. Částky snižující hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

1 Částky uvedené v § 23 odst. 3 písm. a) zákona zvyšující hospodářský
výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

2 Částky uvedené v § 23 odst. 6 zákona zvyšující hospodářský výsledek
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

3 Částky uvedené v § 23 odst. 8 písm. b) zákona upravující (zvyšující)
hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

4 Částky uvedené v § 23 odst. 9 zákona zvyšující hospodářský výsledek
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

5 Další částky podle zákona zvyšující hospodářský výsledek nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji mimo částek uvedených v předchozích řádcích
(1, 2, 3, 4)

6 Úhrn řádků (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

poplatník finanční úřad

B. Částky zvyšující hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

/Rodné číslo:

( 1 )

Máte-li některý z druhů příjmů (jeden i více) uvedených v „Pokynech“, uveïte ve sloupci 1 označení jedné z daných možností (A až CH)
a název.

1

2

3

4

5

6

Druh podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy / Výnosy Výdaje / Náklady Kód(vyplňte v celých Kč) (vyplňte v celých Kč)
1 2 3 4

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

A. Údaje k druhu podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti pro poplatníky s příjmy podle § 7 zákona
Datum zahájení Datum přerušení Datum ukončení Datum obnovení
činnosti činnosti činnosti činnosti

Druh činností podle § 7 zákona, ze které jsem dosáhl za zdaňovací období nejvyšších příjmů



G. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti
Daňové identifikační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, DIČ     %
nebo komanditní společnosti, kde jste komplementářem, a výše vašeho podílu v procentech

Uplatňovaná daňová ztráta za zůstavitele uplatněná v tomto zdaňovacím období .............................   Kč

Údaje k 7. ODDÍLU  PŘIZNÁNÍ
H. Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona V DAP

Zdaňovací období, Celková výše daňové ztráty vyměřené Část daňové ztráty Část daňové ztráty Část daňové ztráty, kterou lze
Ř. v němž vznikla  (vzniklé) nebo přiznané za zdaňovací odečtená v předcházejících uplatněná v tomto  odečíst v následujících

daňová ztráta  období uvedené ve sloupci 1 zdaňovacích obdobích zdaňovacím období zdaňovacích obdobích

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9 CELKEM XXXX XXXX

E. Údaje o spolupracující osobě
Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveïte údaje o spolupracující osobě

1 2 3 4

Jméno Příjmení DIČ Podíl na společných
příjmech a výdajích v %

1

2

D. Údaje o účastnících sdružení
Jste-li člen sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních členech sdružení

1 2 3 4 5

Jméno Příjmení DIČ Podíl na příjmech v % Podíl na výdajích v %

1

2

3

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

1 2 3 4

Jméno Příjmení DIČ Podíl na společných
příjmech a výdajích v %

1

Údaje k 9. ODDÍLU PŘIZNÁNÍ
CH. Příjmy ze zdrojů v zahraničí – metoda vynětí s výhradou progrese

poplatník finanční úřad

1 Základ daně nebo daňová ztráta (ř. 74 nebo ř. 75 z Přiznání 7. oddílu)

2 Úhrn vyňatých příjmů tzn. základu daně nebo daňové ztráty
podléhajících zdanění v zahraničí. Daňovou ztrátu označte
znaménkem mínus (–)

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

4 Procento daně ze základu daně (ř. 99 Přiznání 8. oddílu děleno ř. 1,
násobeno stem)

5 Daň po vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí
(ř. 3 násobeno ř. 4, děleno stem)

( 2 )



1 Čistý obrat (podle výpočtu z Výkazu zisků a ztrát uvedeného
v Pokynech)

2 Uplatněné odpisy celkem

3 Z toho odpisy nemovitostí

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

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.

poplatník finanční úřad

1 Slevy dle § 35 odst. 1 zákona

I. Výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období

poplatník finanční úřad

/Rodné číslo:

L. Doplňující údaje
poplatník finanční úřad

1 Úhrn příjmů ze zdrojů v zahraničí, u nichž se uplatní zápočet

2 Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 1

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 nebo rovno 100, použijte 100

4 Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat
(ř. 101 Přiznání 9. oddílu násobeno ř. 3, děleno stem)

5 Daň uznaná k zápočtu (ř. 2 maximálně však do výše ř. 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

K. Příjmy ze zahraničí – metoda zápočtu daně zaplacené v zahraničí
poplatník finanční úřad

J. Slevy na dani
Vyplňte v případě, že zaměstnáváte osoby se změněnou pracovní schopností a uplatňujete slevu na dani podle § 35 odst. 1 zákona. Výpočet
přepočteného stavu zaměstnanců, na které uplatňujete slevu na dani, proveïte podle návodu uvedeného v Pokynu k vyplnění přiznání

a) průměrný roční přepočtený stav b) průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců
zaměstnanců se změněnou se změněnou pracovní schopností
pracovní schopností s těžším zdravotním postižením

1 Procento daně ze základu daně (ř. 99 z Přiznání 8. oddílu děleno ř. 75
z Přiznání 7. oddílu násobeno stem). Jestliže takto zjištěné procento
je menší než 15 %, použije se pro výpočet daně ze zbývajících částí
příjmů sazba daně ve výši 15 %

2 Úhrn zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období,
snížený o příslušnou část výdajů, kromě příjmů vyňatých
(ř. 51 z Přiznání 3. oddílu)

3 Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více
zdaňovacích období (ř. 1 násobeno ř. 2, děleno stem)

4 Úhrn zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích období,
snížený o příslušnou část výdajů, na který je uplatňován zápočet daně
zaplacené v zahraničí

5 Poměrná část daně zaplacené v zahraničí z úhrnu zbývajících částí
příjmů dosažených za více zdaňovacích období v souladu se smlouvou

6 Procento úhrnu zbývajících částí příjmů uvedeno v procentech,
(ř. 4 děleno ř. 2, násobeno stem)

7 Z částky daně zaplacené v zahraničí lze maximálně započítat
(ř. 3 násobeno ř. 6, děleno stem)

8 Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více zdaňovacích
období (ř. 5 maximálně však do výše ř. 7 uznaná k zápočtu)

9 Rozdíl řádků (ř. 5 – ř. 8) je větší než nula. V případě, že rozdíl řádků
je menší než nula, řádek proškrtněte

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

( 3 )



( 4 )

M. PŘÍLOHA pro poplatníky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

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. 12/2000 a 4/2001 (dále jen Opatření).
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.

Přehled o příjmech a výdajích

Vyplní poplatník v celých Kč Vyplní poplatník v celých Kč

Příjmy za účetní období Výdaje za účetní období

Podle zákona Podle zákona Podle zákona Podle zákona
o účetnictví 1) o daních z příjmů o účetnictví 1) o daních z příjmů

1. Příjmy z prodeje zboží, 8. Výdaje za nákup
výrobků a služeb materiálu a zboží

2. Ostatní příjmy 9. Ostatní výdaje

3. 10.

4. 11.

5. 12.

6. Příjmy celkem 13. Výdaje celkem
(ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 + (ř. 8 + ř. 9 + ř. 10 +
+ ř. 4 + ř. 5) + ř. 11+ ř. 12)

7. Započtené příjmy 14. Započtené výdaje

1) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“)

Přehled o majetku a závazcích

Vyplní poplatník v Kč

1 2 3
Na začátku Na konci V cenách podle

účetního období účetního období zákona o účetnictví1)

  1 Dlouhodobý nehmotný majetek

  2 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

  3 Dlouhodobý hmotný majetek podle § 26 zákona
nebo Čl. II odst. 3, 4 a 5 Opatření

  4 Hmotný majetek v ocenění od 3 000 Kč
do 40 000 Kč (tzv. drobný hmotný majetek)
podle Čl. IX odst. 3

  5 Peníze v hotovosti

  6 Peníze na bankovních účtech

  7 Cenné papíry a peněžní vklady

  8 Ostatní finanční majetek

  9 Ceniny

10 Zásoby

11 Pohledávky

12 Opravné položky k úplatně nabytému majetku
(aktivní)

13 Závazky (bez úvěrů a půjček)

14 Úvěry a půjčky

15 Opravné položky k úplatně nabytému majetku
(pasivní)

16 Zákonné rezervy

17 Časové rozlišení



K tabulce č. 2:  Zde se uvedou děti, na které za stejné období kalendářního roku neuplatnil nárok na nezdanitelné částky ze základu daně
jiný poplatník. Ve sloupci č. 3 (kód) uveïte pro každé dítě jednu z možností označených A, B1, B2 nebo B3 uvedených v „Pokynech“, pokud
je budete uplatňovat jako vyživované.

5) Zákon ČNR 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

68 Dílčí základ daně podle § 6 (ř. 41) zákona

69 Dílčí základ daně nebo ztráta podle § 7 (ř. 56) zákona.
Ztrátu uveïte se znaménkem mínus (–)

70 Dílčí základ daně podle § 8 (ř. 57) zákona

71 Dílčí základ daně nebo ztráta podle § 9 (ř. 64) zákona.
Ztrátu uveïte se znaménkem mínus (–)

72 Dílčí základ daně podle § 10 (ř. 67) zákona

73 Úhrn řádků (§ 7, § 8, § 9, § 10 zákona) pro odečet ztráty
podle § 34 odst. 1 zákona je kladný (ř. 69 + 70 + 71 + 72)

74 Úhrn řádků (§ 7, § 8, § 9, § 10 zákona) je záporný
(ř. 69 + 70 + 71 + 72) (daňová ztráta) - údaj přeneste na ř. 100

75 Základ daně (ř. 68 + 73)

76 Uplatňovaná výše vzniklé a vyměřené ztráty za před-
cházející zdaňovací období maximálně do výše řádku 73

77 Základ daně po odečtení ztráty (ř. 75 – 76)

Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

7. ODDÍL - Základ daně, ztráta

Příjmení a jméno Rodné číslo Kód

1 2 3

8. ODDÍL - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem
Tab. č. 2

ÚDAJE KE ZJIŠTĚNÍ NÁROKŮ NA UPLATNĚNÍ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU PODLE § 15 ZÁKONA
Údaje vyplňte pouze v případě, že uplatňujete nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona, tzn. částky na řádku 80 až 85.

1

2

3

4

5 Celkem

78 Pobíral jsem k 1. 1. zdaňovacího období
starobní důchod ze sociálního zabezpečení  ano / ne5)

79 Roční výše starobního důchodu za zdaňovací období (Kč)

ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

80 Příjmení, jméno, 81 Rodné
titul číslo /

ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH V DOMÁCNOSTI

x x x x x x x x

5

/Rodné číslo:



Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

Počet Kč Počet Kčměsíců měsíců

Částka podle § 15 odst. 1

6

82 písmeno a) zákona (základní nezdanitelná částka)

83a)písmeno b) zákona (na vyživované děti)

83b)písmeno b) zákona (na vyživované děti,
které jsou držitelem ZTP-P)

84a)písmeno c) zákona (na manželku / manžela)

84b) písmeno c) (na manželku / manžela, který je držitelem ZTP-P)

85 písmeno d) zákona (na poživatele část. invalidního důchodu)

86 písmeno e) zákona (na poživatele plného invalidního
důchodu)

87 písmeno f) zákona (na držitele průkazky ZTP-P)

88 písmeno g) zákona (studium)

89 Částka podle § 15 odst. 8 zákona - hodnota daru

90 Částka podle § 15 odst. 10 zákona - odečet úroků

91 Částka podle § 15 odst. 12 zákona - penzijní připojištění

92 Částka podle § 15 odst. 13 zákona - životní pojištění

93 Další částky

94 Odčitatelná položka podle § 34 odst. 3 zákona

95 Odčitatelná položka podle § 34 odst. 7 zákona

96 Celkem nezdanitelné části základu daně a položky odčita-
telné od základu daně (ř. 82 + 83a + 83b + 84a + 84b +
+ 85 + 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95)

97 Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně
a položky odčitatelné od základu daně (ř. 77 – 96)

98 Základ daně zaokrouhlený na celé stovky korun dolů

99 Daň podle § 16 odst. 1 zákona

100 Daňová ztráta uvedená na ř. 74 nebo daňová ztráta
po případném vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí
(ř. 3 z Přílohy č. 1 k 9. oddílu, odst. CH.)

101 Daň podle § 16 odst. 1 (ř. 99) nebo daň po případném
vynětí příjmů ze zdrojů v zahraničí ř. 5 Přílohy č. 1
k 9. Oddílu, odst. CH.)

102 Daň ze zbývajících částí příjmů dosažených za více
zdaňovacích období (ř. 10 Přílohy č. 1 k 9. Oddílu, odst. I)

103 Daň včetně daně ze zbývajících částí příjmů dosažených
za více zdaňovacích období (ř. 101+ ř. 102)

104 Slevy na dani dle § 35 odst. 1 (ř. 1 Přílohy č. 1 k 9. Oddílu,
odst. J. nejvýše do částky uvedené na ř. 103)

105 Daň po slevách (ř. 103 – ř. 104)

106 Daň zaplacená v zahraničí uznaná k zápočtu
(ř. 5 Přílohy č. 1 k 9. oddílu, odst. K)

107 Daň po případném zápočtu daně zaplacené v zahraničí
(ř. 105 – ř. 106)

108 Daň ze samostatného základu daně podle § 16 odst. 2
zákona

109 Daň celkem zaokrouhlená na celé koruny nahoru
(ř. 107 + 108 )

Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

9. ODDÍL – Daň celkem, ztráta



7

/Rodné číslo:

119 Na zálohách daně z příjmů ze závislé činnosti sraženo
všemi zaměstnavateli celkem

120 Na zbývajících zálohách zaplaceno celkem

121 Zaplacená daň stanovená paušální částkou
podle § 7a zákona

122 Započtená částka daně sražené plátcem
podle § 36 odst. 6 zákona uvedená na ř. 111

123 Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

124 Zaplacená daňová povinnost  podle  § 38gb odst. 5
zákona

125a Zaplaceno méně (zbývá doplatit)
(ř. 109 – ř. 119 – ř. 120 – ř. 121 – ř. 122 – ř. 123 – ř. 124)

125b Zaplaceno více (přeplatek)
(ř. 109 – ř. 119 – ř. 120 – ř. 121 – ř. 122 – ř. 123 – ř. 124)

12. ODDÍL - Placení daně

Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

113 Poslední známá daňová povinnost

114 Zjištěná daňová povinnost podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ř. 109)

115 Rozdíl řádků (ř. 114 – ř. 113): zvýšení (+) - částka daně
se zvyšuje, snížení (–) - částka daně se snižuje

116 Poslední známá daňová ztráta

117 Zjištěná ztráta podle § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ř. 100)

118 Rozdíl řádků (ř. 117 – 116): zvýšení (+) - daňová ztráta
se zvyšuje, snížení (–) - daňová ztráta se snižuje

11. ODDÍL - Dodatečné daňové přiznání

Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

110 Daň sražená plátcem podle § 36 odst. 6 zákona

111 Započtená částka sražené daně, nezahrnovaná
do poslední známé daňové povinnosti dle § 38a zákona,
nejvýše do částky uvedené na ř. 107

112 Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení
záloh podle §38a zákona se zahrnutím příjmu podle
§10 zákona (ř. 109 – ř. 111)

Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

10. ODDÍL - Daňová povinnost pro výpočet záloh



Nedílnou součástí tohoto tiskopisu Přiznání daně z příjmů fyzických osob typu B je Příloha č. 1

Uplatňujete-li samostatný základ daně podle § 8 odst. 5 a § 10 odst. 8 zákona je přílohou Příloha č. 2 „Výpočet daně ze samostatného
základu daně“

Přílohy Přiznání k dani z příjmů fyzických osob typu B:

- Výkaz zisků a ztrát, rozvaha a příloha pro poplatníka, který je účetní jednotkou a účtujete v soustavě podvojného účetnictví
- Seznam podle § 38d odst. 9 zákona v případě výpočtu daně pro zálohy
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za příslušné zdaňovací období

od všech zaměstnavatelů podle § 38j odst. 3 zákona
- Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru
- Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění
- Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění
- „Celková částka“ k uplatnění podle § 24 odst. 2 písm. r zákona

Počet příloh

PROHLAŠUJI, ŽE VEŠKERÉ ÚDAJE A VYSVĚTLIVKY, KTERÉ JSEM UVEDLA / UVEDL V TOMTO TISKOPISU PŘIZNÁNÍ
K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB I V PŘÍLOZE Č. 1, JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ. JSEM SI VĚDOMA / VĚDOM
PRÁVNÍCH NÁSLEDKŮ PŘÍPADNÉHO UVEDENÍ NEPRAVDIVÝCH NEBO NEÚPLNÝCH ÚDAJŮ.

podpis poplatníka (zástupce)

6) Nehodící se škrtněte

Za finanční úřad přiznanou daňovou povinnost a ztrátu vyměřil6) – dodatečně vyměřil6) podle § 46 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dne ke dni .

Podpis odpovědného pracovníka

VYPLNÍ FINANČNÍ ÚŘAD

V dne

ÚDAJE O ZÁSTUPCI

Příjmení a jméno Titul Rodné číslo DIČ

Adresa bydliště – obec Ulice Číslo popisné / orientační

PSČ Telefon / mobil Fax / e-mail Evidenční číslo osvědčení

8


