PŘÍLOHA č. 1

Rodné číslo:

Je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2004 typu B - 25 5405 MFin 5405 vzor č. 11 (dále jen "DAP")

Výpočet dílčího základu daněz příjmů z podnikání a zjiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné činnosti (§ 7 zákona)

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

Vedu daňovou evidenci 1)

Účtuji výdaje
procentem z příjmů 1)

Vedu účetnictví 1)

Vyplní v celých Kč
poplatník

finanční úřad

101 Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů dle § 7 zákona

102 Výdaje související s příjmy podle §7 zákona

103 Pojistné
104 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 - ř. 102 - ř. 103)
nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta)
105 Úhrn částek podle § 23, § 5 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující
- uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji.Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)
106 Úhrn částek podle §23,§5 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující
- uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi
příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)
107 Část přijmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou
rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona
108 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),
kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona
109 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která
připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona
110 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),
která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona
111 Zbývající část příjmů za více zdaňovacích období snížená o zbývající
část výdajů připadající na příjmy za více zdaňovacích období podle
§ 14 zákona
112 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo
komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu,
označte svůj podíl znaménkem (-)
113 Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů dle § 7 zákona ( ř. 104 + ř. 105 - ř. 106 - ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 - ř. 110 - ř. 111 + ř. 112)

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje o obratu a odpisech
Roční úhrn čistého obratu

Uplatněné odpisy celkem

Z toho odpisy nemovitostí

B. Hlavní (převažující) činnost 2)
Název činnosti

Kód klasifikace OKEČ

C. Údaje o podnikání
Datum zahájení činnosti

25 5405_Pril_1
vytištěno programem FornFiller

Datum přerušení činnosti

Datum ukončení činnosti

(1)

Datum obnovení činnosti

D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona

Vyplňte pouze v případě vedete-li daňovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím vyplňte v celých korunách.
Na začátku zdaňovacího období

Na konci zdaňovacího období

1. Hmotný majetek
2. Pěněžní prostředky v hotovosti a ceniny *)
3. Peněžní prostředky na bankovních účtech *)
4. Zásoby
5. Pohledávky včetně poskytovaných úvěrů a půjček
6. Ostatní majetek *)
7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček
8. Rezervy

9. Mzdy
*) označené údaje jsou nepovinné

E. Úpravy podle § 23, § 5 a ostatní úpravy podle zákona 2)
Popis úpravy podle § 23, § 5 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující
č. ř. výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

poplatník uvede v celých Kč

1.
2.
3.
4.
Popis úpravy podle § 23, § 5 a ostatní úpravy podle zákona snižující
č. ř. hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

poplatník uvede v celých Kč

1.
2.
3.
4.

F. Údaje o účastnících řízení 2)
Jste-li účastník združení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních účastnících sdružení
Jméno

Příjmení

DIČ

Podíl
na příjmech v %

Podíl
na výdajích v %

1.
2.
3.

G. Údaje o spolupracujících osobách2 )
Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle§ 13 zákona, uveďte údaje o spolupracujících osobách
Jméno

Příjmení

DIČ

Podíl na příjmech a výdajích v %

1.
2.

H. Údaje o sosobě, která rozděluje příjmy a výdaje
Jste-li spolupracující osoba podle§ 13 zákona, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje
Jméno

Příjmení

DIČ

Podíl na příjmech a výdajích v %

1.

I. Údaje o veřwjné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti 2)
Daňové identifikační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní
společnosti, kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentech
1) V tabulce vyberte z předložených možností a označte křížkem
2) Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu

(2)

DIČ

%

