
Daňové přiznání se předkládá nejpozději do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

25 5401   MFin 5401 - vzor č. 10

Otisk
Datum razítka Podpis

P Ř I Z N Á N Í
k dani z přidané hodnoty

za zdaňovací období: měsíc čtvrtletí rok

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

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

Daňové identifikační číslo

Finančnímu úřadu v, ve, pro

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

Osoba oprávněná k podpisu za daňový subjekt:
příjmení jméno

u právnické osoby: postavení vzhledem k právnické osobě

Fyzická  osoba:
Příjmení Jméno

Právnická  osoba:
Obchodní jméno Dodatek obchodního jména

Fyzická i právnická osoba:
Adresa (fyzické osoby), sídlo (právnické osoby)



Údaje v daňovém přiznání se uvedou zaokrouhlené na celé koruny.

Přiznání  sestavil Telefon

VÝPOČET  DANĚ  Z  PŘIDANÉ  HODNOTY

  

Daň na vstupu Daň na výstupu

II. ODPOČET DANĚ PŘI ZMĚNĚ REŽIMU  2

III. PŘIJATÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ

z dovozu - režim dočasného použití 11

12 16

13 17

14 18

15 19

  ODPOČET včetně promítnutí § 20 20

IV. USKUTEČNĚNÁ ZDANITELNÁ PLNĚNÍ

osvobozená 31

vývoz zboží při kterém dochází
ke změně vlastnického práva 32

vývoz zboží při kterém nedochází
ke změně vlastnického práva 32a

vývoz služeb 33

mezinárodní přeprava 34

základ daně se sníženou sazbou daně 35 37

základ vrácené daně (snížená sazba) 35a 37a

základ daně se základní sazbou daně 36 38

základ vrácené daně (základní sazba) 36a 38a

V. VYPOŘÁDÁNÍ 41 42

VI. CELKOVÝ SOUČET ř. 52 = ř. 37 - ř. 37a + ř. 38 - ř. 38a + ř. 42 51 52

se sníženou sazbou daně

se základní sazbou daně

se sníženou sazbou daně

se základní sazbou daně

z  dovozu

z  tuzemska

I. Jestliže v období nedošlo k žádnému zdanitelnému plnění ÚDAJE PRO VÝPOČET DANĚ
PROŠKRTNĚTE (X)

1

VII. VLASTNÍ DAŇOVÁ POVINNOST ř. 52 - ř. 51 53

NADMĚRNÝ ODPOČET ř. 51 - ř. 52 54

Finanční úřad přiznanou daň 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


