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otisk prezentačního razítka

Datum podání přiznání

Finančnímu úřadu v, ve, pro

Daňové identifikační číslo

                

Rodné číslo

/

Údaje o poplatníkovi
 Příjmení Rodné příjmení Jméno

P Ř Í L O H A
k přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období (kalendářní rok)  

pro snížení celkové daňové povinnosti pro výpočet záloh podle § 38a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“)

200

175 Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru

175a Sražená daň, splňující podmínky podle § 36 odst. 6 zákona
pro započtení na celkovou daňovou povinnost

175b Rozdíl řádků (175 – 175a) je menší než nula

175c Rozdíl řádků (175 – 175a) je větší nebo roven nule

Výpočet
Vyplní v Kč

poplatník správce daně

podpis poplatníka (zástupce)

POKYNY

Pro výpočet záloh podle § 38a zákona se do poslední známé daňové povinnosti poplatníkům, kteří mají na území České republiky
bydliště nebo se zde obvykle zdržují, nezahrnuje částka daní sražených z příjmů podle § 36 odst. 6 zákona.
Příjmy podle § 36 odst. 6 zákona jsou:
úrokové příjmy – z dluhopisů

– z vkladních listů
– z vkladů jim naroveň postavených (např. vkladové a depozitní certifikáty, výherní, vánoční a spořitelní listy)

úroky, výhry a jiné výnosy
– z vkladů na vkladních knížkách
– z vkladových účtů

K řádku 175... uveïte vypočtenou daňovou povinnost z ř. 175 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
K řádku 175a... uveïte částku sražené daně z příjmů podle § 36 odst. 6 zákona (tzn. z výše uvedených příjmů), kterou můžete

započíst na celkovou daňovou povinnost. Částka sražené daně je součtem jednotlivých částek, na které Vám
byla na základě žádosti vydána plátcem daně potvrzení podle § 38d odst. 7 zákona (potvrzení přiložte).

K řádku 175b... uveïte rozdíl řádku menší než nula a údaj neoznačujte znaménkem minus.
K řádku 175c... uveïte rozdíl řádku větší nebo roven nule. Údaj větší než nula je poslední daňová povinnost pro účely stanovení

záloh podle § 38a zákona.

V ............................................................ dne ............................. 200 ............

Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je: “Potvrzení podle § 38d odst. 7 zákona”


