
PŘÍLOHA č. 2
je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ  k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2002 typu B - 25 5404 MFin 5405 vzor č. 9

Výpočet dílčích základů daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních po�itků  (§ 6 zákona),

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

Rodné číslo: /

příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)

Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

201 Úhrn příjmů od v�ech zaměstnavatelů

202 Úhrn sra�eného pojistného od v�ech zaměstnavatelů

203 Daň zaplacená v zahraničí podle § 6 Odst. 13 zákona  )

204 Dílčí základ daně připadající na příjmy ze závislé činnosti
a z funkčních po�itků podle § 6 zákona (ř. 201 - ř. 202 - ř. 203)

1

205  Příjmy podle § 9 zákona

206  Výdaje podle § 9 zákona

207  Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 205 - ř. 206) nebo hospodářský
výsledek před  zdaněním (zisk, ztráta)

208 Úhrn částek podle § 23 a ostatní úpravy podle zákona sni�ující 
rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo hospodářským výsledkem 

209 Úpravy částek podle § 23 a ostatní úpravy podle zákona sni�ujicí
rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo hospodářským výsledekem 

210  Dílčí základ daně, daňová ztráta z pronájmu podle  § 9 zákona 
(ř. 207 + ř.208  - ř. 209)

Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

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

Druh příjmů podle § 10 odst. 1 zákona
Poplatník vyplní v celých Kč

Příjmy Výdaje Rozdíl
(sloupec 2 - sloupec 3) Kód  )

1
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2
3
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211  Příjmy podle § 10 zákona

212  Výdaje  § 10 zákona (maximálně do vý�e příjmů)

213 Dílčí základ daně připadající na ostatní příjmy podle § 10 
zákona (ř. 211 - ř. 212)

Vyplní v celých Kč
poplatník finanční úřad

před zdaněním (zisk, ztráta)

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních po�itků ( § 6 zákona)

2. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob z pronájmu (§ 9 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

Uplatňuji výdaje procentem z příjmů o (20%) Dosáhl jsem příjmů ze společného jmění man�elůp s

Úhrn kladných rozdílů jednotlivých druhů příjmů

Ŕádek  203  vyplňte  pouze  v případě, mate-li příjem ze závislé činnosti  ze  státu, s  nim�  Česká  republika  neuzavřela  smlouvu  o  zamezení  dvojího  zdanění
Pokud jste uplatnil výdaje procentem z příjmů (týká se pouze zemědělské výroby) uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "p". Pokud příjmy plynou z majetku, který
je ve společném jmění man�elů, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "s". Pokud jste dosáhl příjmy ze zdrojů v zahraničí, uveďte ve sloupci 5 (kód) písmeno "z".
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3. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob z ostatnich příjmů (§ 10 zákona)

před zdaněním

(1)


