
Před vyplněním si, prosím, přečtěte "Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající příjmy
pouze ze zdrojů v zahraničí. Nevyplněné řádky proškrtněteFinančnímu úřadu v, ve, pro

10 Daňové identifikační číslo

20 Rodné číslo

30 Daňové přiznání  *)

řádné opravné dodatečné

z moci úřední

Datum podání přiznání

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

ano / ne40 Toto daňové přiznání zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování,
která byla podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty

SAMOSTATNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
TYP: Cpodle § 38ga k dani z příjmu fyzických osob

za zdaňovací období (kalendářní rok)
(zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů - dále jen "zákon")

1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi
50 Příjmení

80 Jméno 90 Titul

60 Rodné příjmení

100 Číslo občanského průkazu
nebo identifikační karty 1)

1) V případě, že jste cizí státní příslušník, který nemá občanský průkaz nebo identifikační kartu, vyplňte číslo cestovního pasu.

a) Adresa bydliště (trvalého pobytu) v den podání přiznání
110 Obec

140 PSČ

120 Ulice

150 Telefon 160 Fax

130 Číslo domu

170 Stát

b) Adresa bydliště (trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
Řádky 180 až 210 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje, je rozdílná od adresy v den podání přiznání.

c) Adresa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval
Řádky 220 až 270 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území ČR.

220 Obec 230 Ulice

250 PSČ 260 Telefon 270 Fax

240 Číslo domu

2. ODDÍL - Výpočet daně a daň celkem

340  Příjmy podle § 8 odst. 1 písm. a) až f) a odst. 3 písm. a) zákona
plynoucího ze zahraničí

350  Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. h) a písm. ch) zákona plynoucí
ze zahraničí

360  Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona plynoucí
ze zahraničí

370  Výdaje k příjmům podle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona

380  Dílčí samostatný základ daně podle § 8 odst. 1 písm. a) až f)
a odst. 3 písm. a) zákona (340)

390  Dílčí samostatný základ daně z příjmů dle § 10 odst. 1 písm. h)
a písm. ch) zákona (350)

400   Dílčí samostatný základ daně z příjmu dle § 10 odst. 1 písm. f)
a písm. g) zákona (360 - 370)

poplatník správce daně

Vyplní v Kč

*) Nehodící se škrtněte25 5488 MFin 5488 vzor č. 3

70 Státní příslušnost

180 Obec 190 Ulice 200 Číslo domu 210 PSČ



2. ODDÍL - Výpočet daně a daň celkem
Vyplní v Kč

poplatník správce daně
410    Daň z příjmu se sazbou 15% z příjmu (z dílčího základu

uvedeného na ř. 380 a ř. 400)
420    Daň z příjmu se sazbou 20% z příjmu (z dílčího základu

uvedeného na ř. 390)
430    Úhrn příjmů z nichž se uplatní zápočet - sazba daně

15% z příjmu (380 + 400)
440    Úhrn příjmů u nichž se uplatní zápočet - sazba daně

20% z příjmu (390)
450    Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 430

460    Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 440

470    Daň uznaná k zápočtu (ř. 450 maximálně do výše uvedené
na ř. 410)

480    Daň uznaná k zápočtu (ř. 460 maximálně do výše uvedené
na ř. 420)

490    Rozdíl řádků (ř. 410 - ř. 470)

500    Rozdíl řádků (ř. 420 - ř. 480)

510    Daň celkem (ř. 490 + ř. 500)

520    Zvýšení daně

530    Daň celkem včetně zvýšení

XXX

PRO DODATEČNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

poplatník
Vyplní v Kč

správce daně
540    Poslední známá daňová povinnost z příjmů podle § 8 odst. 5

a § 10 odst. 8 zákona
550 a) Rozdíl řádků: kladný - daň se doměřuje (ř. 530 a ř. 540)

550 b) Rozdíl řádků: záporný - daň se snižuje (ř. 530 - ř. 540)

560  Datum zjištění důvodů pro podání dodateč. daňového přiznání

3. ODDÍL - Placení daně
Vyplní v Kč

poplatník správce daně
570   Zaplaceno méně - zbývá doplatit (ř. 530 respektive ř. 550a))

Povinnou přílohu tohoto tiskopisu je: "Rozbor příjmů".

Počet potvrzení

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
JSEM SI VĚDOM / VĚDOMA PRÁVNÍCH NÁSLEDKU PŘÍPADNÉHO UVEDENÍ NEPRAVDIVÝCH NEBO NEÚPLNÝCH ÚDAJU.°

V dne 200

ÚDAJE O ZÁSTUPCI, ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI PŘÍPADNĚ DAŇOVÉM PORADCI
Příjmení a jméno

Adrsa bydliště - obec

Titul Rodné číslo DIČ

Číslo domuUlice

PSČ Telefon Fax Evidenční číslo osvědčení

Podpis zákonného zástupce
nebo daňového poradce200dneV

VYPLNÍ FINANČNÍ ÚŘAD

Za finanční úřad přiznanou daňovou povinnost vyměřil*) - dodatečně vyměřil*) podle § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.,

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

podpis oprávněného pracovníka*) Nehodící se škrtněte

podpis poplatníka (zákonného zástupce)


