
Tiskopis je povinnou přílohou Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických  

č. 586/ 1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

01 Daňové identifikační číslo plátce

C Z           

Datum podání vyúčtování

        

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

PŘÍLOHA K VYÚČTOVÁNÍ DANĚ
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 

za zdaňovací období od do

Opravy podle § 38d odst. 8 zákona  provedené ve zdaňovacím období:

Č.
ř.

sloupec 1 sloupec 2 sloupec 3 sloupec 4 sloupec 5

Měsíc sražení,
ve kterém bylo

původně
chybně sraženo

Měsíc sražení, ve kterém
byla daň dodatečně

sražena / byl vrácen
přeplatek daně

Datum dodatečného
sražení daně
poplatníkovi

(zaměstnanci)

Datum vrácení přeplatku
vyšší sražené daně

poplatníkovi
(zaměstnanci)

Částka
(+ dodatečně

sražená daň / - vrácený
přeplatek daně)

Měsíc a rok Měsíc Den, měsíc a rok Den, měsíc a rok Kč

25 5466/A MFin 5466/A - vzor č. 5

z příjmů fyzických osob

Finančnímu úřadu v, ve, pro

osob pouze pro plátce daně z příjmů ze závisé činnosti a z funkčních požitků, vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně, který ve zdaňovacím období tohoto vyúčtování prováděl opravy srážení podle § 38d odst. 8 zákona



Č.
ř.

sloupec 1 sloupec 2 sloupec 3 sloupec 4 sloupec 5

Měsíc sražení,
ve kterém bylo

původně
chybně sraženo

Měsíc sražení, ve kterém
byla daň dodatečně

sražena / byl vrácen
přeplatek daně

Datum dodatečného
sražení daně
poplatníkovi

(zaměstnanci)

Datum vrácení přeplatku
vyšší sražené daně

poplatníkovi
(zaměstnanci)

Částka
(+ dodatečně

sražená daň / - vrácený
přeplatek daně

Měsíc a rok Měsíc Den, měsíc a rok Den, měsíc a rok Kč

POKYNY

Zdaňovací období uveďte ve tvaru "den, měsíc a rok", např. od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
V příloze uveďte všechny opravy, které byly v souladu s ustanovením § 38d odst. 8 zákona  provedeny ve zdaňovacím období a týkaly
se oprav chyb ve srážení daně předchozích roků nebo běžného roku zdaňovacího období. V případě nedostatku místa uveďte další
opravy na volný list papíru ve stejném členění.
Ke sloupci 1: Uveďte období, tj. měsíc sražení a rok, v němž byla původně daň sražena chybně.
Ke sloupci 2: Uveďte měsíc sražení, ve kterém byla provedena podle § 38d odst. 8 zákona  dodatečná oprava srážky daně (daň byla
dodatečně sražena, nebo byl poplatníkovi vrácen přeplatek nesprávně sražené vyšší daně).
Ke sloupci 3: Uveďte datum dodatečné srážky daně poplatníkovi.
Ke sloupci 4: Uveďte datum vrácení přeplatku nesprávně sražené vyšší daně poplatníkovi.
Ke sloupci 5: Uveďte částku, která je rovna hodnotě provedené opravy. Se znaménkem mínus uveďte částku vráceného přeplatku
nesprávně sražené vyšší daně.

Přílohu sestavil

                                   

Telefon

         

Mobilní telefon

         

E-mail

                                   


