
Vyúčtování sestavil __________________________________________________  Telefon _______________________________

Vyúčtování schválil __________________________________________________  Telefon _______________________________

25  5466   MFin 5466 - vzor č. 5 *) nehodící se škrtněte

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

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

Finančnímu úřadu v, ve, pro

Daňové identifikační číslo

Plátce daně - plátcova pokladna*)

Obchodní jméno - jméno, příjmení*)

________________________________________________________________________________________________________

Identifikační číslo daňového subjektu - rodné číslo*) _____________________________________________________________

Sídlo - bydliště*)

Obec ________________________________________  PSČ ___________________  Číslo telefonu _____________________

Ulice (část obce) a číslo popisné (číslo orientační) ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________  Číslo faxu ________________________

Okres ___________________________________________________  Stát ___________________________________________

VYÚČTOVÁNÍ DANÍ Z PŘÍJMŮ
vybíraných srážkou právnickým - fyzickým*) osobám

podle § 36 a 38d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a podle § 69 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

 za rozhodné období   od               do             200



Vyplní správce daně

Zaevidoval dne ____________________ 200 ___ _________________________ _________________________
jméno podpis

POKYNY
Plátce daně vyplní údaj o rozhodném období, jímž se rozumí zdaňovací období od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku, nebo období

od data zahájení činnosti plátce, pokud následovalo po 1. lednu do 31. prosince téhož kalendářního roku, nebo období od 1. ledna do data ukončení
činnosti, pokud předcházelo 31. prosinci tohoto kalendářního roku, popřípadě období od zahájení do ukončení činnosti v témže kalendářním roce.

Vyúčtování daně vybírané srážkou se podává správci daně do třiceti dnů od lhůty, v níž byl její plátce povinen odvést za rozhodné období
poslední daňovou povinnost [§ 69 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o správě daní")].

Daň se vybírá srážkou z příjmů a ze záloh na příjmy, na které se vztahuje zvláštní sazba daně podle § 36 odst. 1 až 6 zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"). Srážku je plátce daně povinen provést v termínu
stanoveném v § 38d odst. 1 nebo odst. 2 zákona o daních z příjmů.

Plátce daně je povinen sraženou daň odvést svému místně příslušnému správci daně nejpozději do konce měsíce následujícího po dni, kdy
byl povinen provést srážku daně (§ 38d odst. 3 zákona o daních z příjmů).

Místně příslušný správce daně, jímž se rozumí finanční úřad příslušný podle sídla nebo bydliště plátce daně (§ 4 zákona o správě daní),
může plátci stanovit lhůtu pro úhradu daně vybírané srážkou jinak (§ 38d odst. 6 zákona o daních z příjmů).

Neprovede-li plátce srážku daně vůbec, popřípadě provede-li ji v nesprávné výši nebo sraženou daň (zálohu na daň) včas neodvede, bude
na něm vymáhána jako dluh (§ 38d odst. 5 zákona o daních z příjmů).

Neprovede-li plátce srážku daně nebo nevybere-li daň ve stanovené výši, a to ani dodatečně, je základem pro výpočet daně částka, z níž
by po sražení daně zbyla částka, která byla plátcem poplatníkovi vyplacena (§ 69 odst. 1 zákona o správě daní).

K vysvětlení a odstranění případných rozdílů vyčíslených správcem daně na základě přezkoumání údajů ve vyúčtování daně vybírané srážkou
jejich porovnáním s jím vedenou evidencí daňových povinností a jejich úhrad, může správce daně požádat plátce o spolupráci
(§ 69 odst. 3 zákona o správě daní).

Vyplní plátce daně v Kč

leden 1

únor 2

březen 3

duben 4

květen 5

červen 6

červenec 7

srpen 8

září 9

říjen 10

listopad 11

prosinec 12

Celkem 13

Řádek
číslo

Měsíc Sraženo

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

Osoba oprávněná k podpisu za plátce daně:

Jméno_____________________________________  Příjmení ____________________________________ Titul __________________

Postavení vzhledem k právnické osobě ______________________________________________________________________________

V _________________________________________ dne _____________________ 200 _____  . _____________________________
podpis pověřené osoby

Otisk razítka


