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otisk prezentačního razítka finančního úřadu

01 Poplatník

fyzická osoba

25 5409   MFin 5409 - vzor č. 6 *) nehodící se škrtněte

Počet stran přílohy č. 1

19 Zaměstnání a adresa zaměstnavatele

18 Bankovní účty: číslo účtu / směrový kód peněžního ústavu

17 Příbuzenský vztah nebo jiný obdobný poměr k zůstaviteli

15 Telefon 16 Fax

13 Okres 14 Stát

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

Bydliště
10 Obec 11 PSČ

08 Jméno 09 Titul

07 Rodné příjmení

06 Příjmení

podle zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í
k dani dědické

Finančnímu úřadu v, ve, pro

05 Daňové přiznání

02 Daňové identifikační číslo

03 Rodné číslo

/

opravnéřádné dodatečné

04 Identifikační číslo organizace

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

právnická osoba

A. Fyzická osoba*)

I. ODDÍL
1. Údaje o poplatníkovi
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47 Bankovní účty: číslo účtu / směrový kód peněžního ústavu

*) nehodící se škrtněte

21 PSČ
Adresa pro doručování písemností*)
20 Obec

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

Zákonný zástupce (právní nástupce)*)
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

45 Telefon 46 Fax

43 Okres 44 Stát

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

Sídlo právnické osoby
40 Obec 41 PSČ

39 Funkce

37 Jméno 38 Titul

Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
36 Příjmení

35 Právní forma

34 Název právnické osoby

B. Právnická osoba*)
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Řádek

62

63

64

65

66

67

Dopravní prostředky

Umělecké sbírky, starožitnosti, obrazy a jiná umělecká díla,
starožitné předměty z drahých kovů, historické a lovecké zbraně

Zařízení bytů a rekreačních objektů

Jiné movité věci

Součet (ř. 62+63+64+65)

Z ř. 66 movité věci osvobozené podle § 19 zákona1)

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

60 Číslo rozhodnutí soudu 61 Datum právní moci rozhodnutí soudu

50 Jméno 51 Titul

49 Rodné příjmení

48 Příjmení

/

52 Rodné číslo

Bydliště
53 Obec PSČ

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

Stát55 Okres

56 Státní občanství 57 Poslední povolání

58 Datum úmrtí zůstavitele

II. ODDÍL

Údaje o nabytém majetku

A. MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU ZŮSTAVITELE

a) Movité věci

2. Údaje o zůstaviteli

59 Název a adresa soudu

3. Rozhodnutí soudu o nabytí dědictví

Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČO)

1) do 14. 8. 1998 včetně, odst. 1 písm. a)
od 15. 8. 1998 včetně, odst. 2 písm. a)



b) Peněžní prostředky, vklady, cenné papíry a jiné pohledávky

Řádek

79

80

81

Majetková práva

Jiné majetkové hodnoty

Součet (ř. 79+80)

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

4

Řádek

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

Peněžní prostředky v české měně

Peněžní prostředky v cizí měně

Vklady na účtech u bank v české měně

Vklady na účtech u bank v cizí měně

Cenné papíry tuzemské

Cenné papíry zahraniční

Jiné pohledávky

Součet (ř. 68+69+70+71+72+73+74)

Z ř. 75 peněžní prostředky, vklady, cenné papíry osvobozené
podle § 19 zákona2)

Z ř. 75 částky penzijního připojištění osvobozené podle
§ 19 zákona3)

Z ř. 75 nároky zůstavitele na odškodnění osvobozené podle
§ 20 odst. 5 zákona

c) Majetková práva a jiné majetkové hodnoty

Řádek

82

83

84

Nemovitosti a majetkové podíly z transformace družstev

Z ř. 82 majetek osvobozený podle § 20 odst. 10 zákona

Z ř. 82 majetek osvobozený podle § 20 odst. 13 a podle
§ 23 odst. 2 zákona

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

d) Nemovitosti a majetkové podíly z transformace družstev

2) do 14. 8. 1998 včetně, odst. 1 písm. b)
od 15. 8. 1998 včetně, odst. 2 písm. b)

3) do 14. 8. 1998 včetně, odst. 1 písm. c)
od 15. 8. 1998 včetně, odst. 2 písm. c)



B. MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ BYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU ZŮSTAVITELE A PODÍLY ZŮSTAVITELE
NA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH

Řádek

98

99

100

101

102

Pohledávka za pozůstalým manželem (manželkou) z titulu
vypořádání společného jmění manželů

Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 19 zákona1)

Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 19 zákona2)

Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 20 odst. 10 zákona

Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 20 odst. 13
a podle § 23 odst. 2 zákona

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad
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Řádek

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

Movité věci

Vklady, cenné papíry, jiné pohledávky, peněžní prostředky

Z ř. 86 majetek osvobozený podle § 19 zákona2)

Majetková práva a jiné majetkové hodnoty

Nemovitosti

Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 20 odst. 10 zákona

Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 23 odst. 2 zákona

Obchodní majetek celkem (ř. 85+86+88+89)

Převzaté závazky

Čisté obchodní jmění (ř. 92 - 93)

a) Podnik, obchodní společnost, družstvo

Řádek

95

96

97

Vypořádací podíl v obchodních společnostech a družstvech

Účast ve společnostech a družstvech

Součet (ř. 95 + 96)

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

b) Podíl zůstavitele na obchodních společnostech a družstvech  (vypořádací podíl, účast ve společnostech a družstvech -
- přechod práv a povinností)

C. POHLEDÁVKA ZA POZŮSTALÝM MANŽELEM (MANŽELKOU) Z TITULU VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČO)



D. DĚDICKÝ PODÍL Z TITULU VYPOŘÁDÁNÍ DĚDICTVÍ VYPLÁCENÝ V PENĚZÍCH

Řádek

119

120

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

Dlužné daně a poplatky

Dluhy na zákonném pojištění
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III. ODDÍL
      
Dluhy, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměna a hotové výdaje notáře, jiné povinnosti uložené
v řízení o dědictví, dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku v cizině

Řádek

110

111

112

113

114

115

116

117

118

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

Celková hodnota movitého majetku a nemovitostí
(ř. 66+75+81+82+94+97+98+103)

Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 zákona1)
(z ř. 67+99+104)

Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 zákona2)
(z ř. 76+87+100+105)

Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 zákona3)
(ř. 77+106)

Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona
(ř. 78+107)

Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 10 zákona
(ř. 83+90+101+108)

Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 13 a podle
§ 23 odst. 2 zákona (ř. 84+91+102+109)

Majetek osvobozený od daně
(ř. 111+112+113+114+115+116)

Celková hodnota majetku po odpočtu majetku osvobozeného od
daně (ř. 110-117)

E. CELKOVÁ HODNOTA MAJETKU NABYTÉHO DĚDĚNÍM

Řádek

103

104

105

106

107

108

109

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

Dědický podíl z titulu vypořádání dědictví

Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 zákona1)

Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 zákona2)

Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 zákona3)

Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona

Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 10 zákona

Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 13 a podle
§ 23 odst. 2 zákona



Řádek

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

Pohledávka pozůstalého manžela (manželky) dle dohody
o vypořádání společného jmění manželů

Jiné dluhy, které přešly na dědice

Výplaty podílů spoludědicům, které se odečítají od základu daně
poměrným propočtem k neosvobozenému majetku

Věcná břemena nebo jiná plnění zřízená na nemovitostech,
výplaty podílů spoludědicům, které se odečítají od základu daně
v plné výši

Jiné povinnosti uložené v řízení o dědictví

Přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele

Odměna a hotové výdaje notáře

Dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku
v cizině

Součet (ř. 119+120+121+122+123+124+125+126+127+128)

Dluhy a jiné povinnosti pro propočet k neosvobozenému majetku
(ř. 129-124)

Řádek

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

Movitý majetek a nemovitosti (posledně přiznané)

Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 zákona1)

Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 zákona2)

Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 zákona3)

Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona

Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 10 zákona

Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 13 a podle
§ 23 odst. 2 zákona

Majetek osvobozený od daně (ř. 132+133+134+135+136+137)

Dluhy, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměna
a hotové výdaje notáře, jiné povinnosti uložené v řízení o dědictví,
dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku
v cizině (posledně přiznané)

Z ř. 139 věcná břemena nebo jiná plnění zřízená na nemovitostech,
výplaty podílů spoludědicům, které se odečítají od základu daně
v plné výši

Dluhy a jiné povinnosti pro přepočet k neosvobozenému majetku
(ř. 139-140)

7

IV. ODDÍL

Údaje o původně přiznaném majetku (dodatečné daňové přiznání)
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V. ODDÍL

Přílohy

Název přílohy (její obsah) Počet stranPoř. čís.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

V Datum Podpis poplatníka



Vyměřil: _______________________________________________________________  datum ___________________________________

Přezkoušel: ____________________________________________________________  datum ___________________________________

Předepsáno v předpisném poukaze č. ________________________________________________________________________________
pod položkou č.

Předepsal: ____________________________________________________________  datum ___________________________________
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Vyplní finanční úřad

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

Majetek celkem (ř. 110+131)

Majetek osvobozený od daně (z ř. 117+138)

Majetek po odpočtu majetku osvobozeného od daně (ř. 142-143)

Dluhy a jiné povinnosti pro přepočet k neosvobozenému majetku (ř. 130+141)

Poměrná část dluhů a jiných povinností k neosvobozenému majetku

(ř. 144 x ř. 145

ř. 142)

Základ daně (ř. 142-143-146-124-140)

Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru

Daň podle § 12 odst. 1, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona

Koeficient 0,5

Daň

Minimální daň (§ 17 zákona)

Zvýšení daně podle zákona č. 337/1992 Sb., ve znění                           v %
pozdějších předpisů

Daňová povinnost celkem

Platebním výměrem č.                         bylo již vyměřeno

Dodatečně se vyměřuje

Výpočet daně dědické v Kč



Příloha č. 1
k přiznání k dani dědické
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Popis majetku Cena v Kč

Údaje o movitém majetku a nemovitostech Číslo stránky / celkový počet stran           /


