
telefon

            

   VYÚČTOVÁNÍ DANĚ
osob

za zdaňovací období *)

Při vyplňování tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů.

       vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

25 5466 MFin 5466 - vzor č. 10
vytištěno pragramem FormFiller

01 Daňové identifikační číslo plátce daně

C Z           

Finančnímu úřadu v, ve, pro

 fyzických *) právnických *)z příjmů

I. oddíl - údaje o plátci daně
02 Fyzická osoba*):
Příjmení

                   

Jméno

           

03 Právnická osoba*):

Obchodní firma

                                   

                       

04 Bydliště*) Sídlo*):
Obec

                
ulice a č. orientační (nebo část obce a č. popisné)

                         

fax

         

 05 Datum ukončení činnosti plátce daně

        

 06 Lhůta pro podání daňového přiznání v průběhu zdaňovacího období

        

07 Čísla bankovních účtů, na které byly v období, za které předkládáte vyúčtování, odváděny částky sražené daně
Předčíslí bankovního účtu Číslo bankovního účtu Kód banky

*) nehodící se škrtněte

od         do         

za uplynulou část zdaňovacího období do ukončení činnosti*)

Titul

    

           

PSČ

     

stát

            

 08 Bankovní spojení plátce daně

                              

1



II. oddíl - srážky a odvody daně

sloupec 1 sloupec 2 sloupec 3 sloupec 4

Na dani v průběhu měsíce

MěsícČ.
ř.

mělo být sraženo
bylo sraženo

(částka v Kč) (částka v Kč)

Částka ze sloupce 1,
která má být

odvedena ve lhůtě
podle § 38d

odst. 3 věty druhé zákona
(částka v Kč)

Dodatečně
sražená daň
za předchozí

období
podle § 38d odst. 8 zákona

(částka v Kč)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

ÚHRN

2

podle § 38d
odstavců 1,2 a 8 zákona 1)

 ) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")1



II. oddíl - srážky a odvody daně

sloupec 5 sloupec 6 sloupec 7 sloupec 8

Č.
ř.

 § 38d odst. 8 zákona dle § 38k zákona

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Na dani za předchozí
          období a na
příslušenství daně na

Snížení odvodu daně
o částku
vráceného

přeplatku podle

Částka odvedené daně,
k níž se váže
dodatečně

podepsané prohlášení

3

sloupec 9

(částka v Kč) (částka v Kč)

základě rozhodnutí FÚ
mělo být odvedeno

(částka v Kč)

Na dani
a příslušenství

mělo být odvedeno
celkem

(sl. 1 + sl. 4 - sl. 5 + sl. 7)
(částka v Kč) (částka v Kč)

Na dani
bylo

odvedeno
celkem



Podpisrazítka
Otisk

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

12 Plátce daně nebo osoba zmocněná k podpisu za plátce (plátcovu pokladnu):

4

Jméno

             

Příjmení

                     

Postavení vzhledem k plátci (plátcově pokladně)

                                   

Počet příloh

Datum         

III. oddíl - vyrovnání odvodové povinnosti

1.

2.

3.

Č. ř. Odvodová povinnost

Na dani mělo být odvedeno (sl. 8 ř. 13 v oddílu II.
mínus sl. 6 ř. 13 v oddílu II.)

Na dani bylo odvedeno ( sl. 9 ř. 13 v oddílu II.)

Přeplatek (označ. +), je-li ř. 2 větší než ř. 
1Nedoplatek (označ. - ), je-li ř. 1  větší než ř. 2

Údaje
plátce daně

(Kč)

Údaje
správce daně

(Kč)

08  Vyúčtování sestavil(a)

                                   
09 Telefon

         

10 Mobilní telefon

         

IV. oddíl - prohlášení plátce daně

Povinnou přílohou tohoto tiskopisu pro plátce daně, který v tomto zdaňovacím období provedl podle § 38d odst. 8 zákona opravy sražení,
je Příloha, k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.

Vyplní správce daně

V. oddíl - přezkoušení údajů ve vyúčtování

Za finanční úřad údaje přezkoušel                 dne         

11 E-mail

                                   


