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*) nehodící se škrtněte25 5461   MFin 5461 - vzor č. 5

P Ř I Z N Á N Í
k dani dědické*), dani darovací*) a dani z převodu nemovitostí*)

A. Fyzická osoba*)

07 Jméno 08 Titul

06 Rodné příjmení

05 Příjmení

I. ODDÍL

1. Údaje o poplatníkovi

09 Příbuzenský vztah nebo jiný vzájemný poměr k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli

15 Funkce

13 Jméno 14 Titul

Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
12 Příjmení

11 Právní forma

10 Název právnické osoby

B. Právnická osoba*)

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

01 Poplatník

fyzická osoba

Počet příloh (počet příloh / počet stran)

Finančnímu úřadu v, ve, pro

02 Daňové identifikační číslo

03 Rodné číslo

/

04 Identifikační číslo organizace

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

právnická osoba

při nabytí, převodu nebo přechodu majetku osvobozeného podle § 20 a § 23 zákona ČNR č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen "zákon")
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37 Den převodu nebo přechodu vlastnického práva k nemovitostem*)

38 Den právní moci rozhodnutí soudu o nabytí dědictví, doručení smlouvy s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí, rozhodnutí
příslušného státního orgánu či jiné listiny potvrzující nebo osvědčující vlastnické právo k nemovitostem, účinnosti smlouvy o úplatném či
bezúplatném převodu nemovitostí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí, uzavření smlouvy o darování movitého majetku,
poskytnutí daru do ciziny, přijetí daru z ciziny, dovezení do tuzemska věci darované v cizině nebo pořízené z prostředků darovaných
v cizině nebo nabytí jiného majetkového prospěchu

21 Telefon 22 Fax

19 Okres 20 Stát

18 Ulice a číslo popisné / číslem orientačním (část obce a číslo popisné)

17 PSČ16 Obec

23 Příjmení

24 Jméno 25 Titul

/

26 Rodné číslo

Bydliště zákonného zástupce (právního nástupce)*)
27 Obec 28 PSČ

29) Ulice a číslo popisné / číslem orientačním (část obce a číslo popisné)

31 Stát30 Okres

32 Telefon 33 Fax

36 Den úmrtí zůstavitele*)

35 Číslo rozhodnutí soudu, katastrálního úřadu nebo jiného orgánu ve věci přechodu nebo převodu majetku*)

2. Údaje o nabytí majetku

34 Název a sídlo soudu, katastrálního úřadu nebo jiného orgánu, který vydal rozhodnutí o přechodu nebo převodu majetku*)

C. Bydliště fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby

D. Zákonný zástupce (právní nástupce)*)



3. Údaje o zůstaviteli*), dárci*), nabyvateli*), jde-li o darování do ciziny nebo při úplatném převodu nemovitostí

A. Fyzická osoba*)

39 Příjmení

40 Rodné příjmení

41 Jméno 42 Titul

/

43 Rodné číslo

44 Název právnické osoby

45 Právní forma

46 Identifikační číslo organizace

Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
47 Příjmení

48 Jméno 49 Titul

50 Funkce

   C. Bydliště fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby

52 PSČ51 Obec

56 Telefon 57 Fax

54 Okres 55 Stát

53 Ulice a číslo popisné / číslem orientačním (část obce a číslo popisné)

II. ODDÍL

1. Údaje o majetku
58 Popis majetku

Cena v Kč
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B. Právnická osoba*)



Přechod nebo převod majetku je osvobozen dle ustanovení

Ověřeno dne

Podpis

4

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.

Vyplní finanční úřad:

2. Údaje o osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

59 Majetek je osvobozen podle ustanovení    zákona.

60 Důvod osvobození

V Datum Podpis poplatníka


