Než zanete vyplovat tiskopis, pette si, prosím, pokyny.
Finannímu úadu pro

ˇ
ˇ
´ kraj
Stredocesky
Územnímu pracovišti v, ve, pro

Kolíně
01 Rodné íslo

8 0 0 1 1 5 1 4 8 1
02 DAP
ádné

03 Kód rozlišení typu DAP/Datum

X

opravné

otisk podacího razítka nanního úadu

04 Toto daové piznání zpracoval a pedkládá daový poradce na základ plné moci k zastupování

ano

ne

X

PIZNÁNÍ

k dani z píjm fyzických osob pro poplatníky mající pouze píjmy ze závislé
innosti ze zdroj na území eské republiky (vetn daových nerezident
eské republiky)
podle zákona . 586/1992 Sb., o daních z píjm, ve znní pozdjších pedpis (dále jen „zákon“)

za zdaovací období (kalendání rok)
1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
05 Píjmení

2017

06 Rodné píjmení

07 Jméno (-a)

ˇ
´
Sikovny

08 Titul

Petr

Adresa místa pobytu v den podání piznání
09 Obec

Ing.

10 Ulice / ást obce

´
KOLIN
12 PS

do

nebo jeho ást od

11 íslo popisné / orientaní

Hradecká
13 Telefon / mobilní telefon

28002

25/

14 E-mail

15 Stát

ˇ
´ REPUBLIKA
CESKA

sikovny@volny.cz

Adresa místa pobytu na území eské republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaovacím období zdržoval
16 Obec
17 Ulice / ást obce
18 íslo popisné / orientaní

19 PS

20 Kód státu – vyplní jen daový nerezident R

21 Výše celosvtových píjm
K

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM.
Údaje o podepisující osob:

Kód podepisující osoby:

Jméno (-a) a píjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenní íslo osvdení daového poradce / I právnické osoby

Fyzická osoba oprávnná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob (nap. jednatel, povený pracovník apod.)
Jméno (-a) a píjmení / Vztah k právnické osob

Daový subjekt / Osoba oprávnná k podpisu:

Vlastnoruní podpis
daového subjektu / osoby oprávnné k podpisu

Datum

1 5 0 2 2 0 1 8

Otisk
razítka

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PEPLATKU NA DANI Z PÍJM

FYZICKÝCH OSOB

Podle ust. § 154 a 155 zákona . 280/2009 Sb., daového ádu, ve znní pozdjších pedpis, žádám o vrácení:

49 244

peplatku na dani z píjm fyzických osob ve výši ...................................................…………………………....................................................... K.
Peplatek zašlete na adresu:.................................………………….......................………………………………………………………………………..

ˇ
Komercní
banky

1257896412

0100

nebo vra te na úet vedený u ….........………....………………………......……… . ………...........…………………. kód banky …………...………..
spec. symbol ……...............…………….. vlastník útu ………………...………………………. mna, ve které je úet veden ………....…………

20.2.2018
Kolín 2
V ………...…….....……………….
dne …...………..........………
Podpis daového subjektu (podepisující osoby) …………………...............…………….
25 5405/D MFin 5405/D – vzor . 2

1
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

ˇ 8001151481
RC:
2. ODDÍL – Základ dan z píjm fyzických osob ze závislé innosti (§ 6 zákona)
povinného pojistného
22 Úhrn píjm od všech zamstnavatel
800 000 23 Úhrn
(§ 6 odst. 12 zákona)

272 000

24 Základ dan ze závislé innosti (. 22 + . 23)

1 072 000

3. ODDÍL – Nezdanitelné ásti základu dan podle § 15 zákona
25 Odst. 1 (hodnota bezúplatného plnní
– daru/dar)

28 Odst. 6 (soukromé životní pojištní)

26 Odst. 3 a 4 (odeet úrok) poet ms./
ástka

29 Odst. 7 (odborové píspvky)

27 Odst. 5 (penzijní pipojištní, penzijní
pojištní a doplkové penzijní spoení)

30 Odst. 8 (úhrada za zkoušky ovující
výsledky dalšího vzdlávání)

31 Úhrn nezdanitelných ástí základu dan (. 25 + . 26 + . 27 + . 28 + . 29 + . 30)

1 072 000

32 Základ dan snížený o nezdanitelné ásti základu dan (. 24 – . 31) zaokrouhlený na celá sta K dol
4. ODDÍL – Da celkem
33 Da podle § 16 zákona

160 800,00

34 Solidární zvýšení dan podle
§ 16a zákona

160 800

35 Da celkem zaokrouhlená na celé K nahoru (. 33 + . 34)
5. ODDÍL – Uplatnní slev na dani a daového zvýhodnní
Tab. .1 Údaje o manželce (manželovi)

ˇ
´ Alena
Sikovna

Píjmení, jméno, titul

ástka slevy podle § 35ba odst. 1
zákona

Rodné íslo

poet
msíc

poet
msíc

24 840
24 840

36 písm. a) (základní na poplatníka)
37 písm. b) (na manželku/manžela)

12

40 písm. d) (rozšíená na invaliditu)
41 písm. e) (na držitele prkazu ZTP/P)

38 písm. b) (na manželku/manžela, která/
který je držitelem prkazu ZTP/P)

42 písm. f) (na studenta)

39 písm. c) (základní na invaliditu)

43 písm. g) (za umístní dítte)

11 000
60 680
100 120

44 Úhrn slev na dani (. 36 + . 37 + . 38 + . 39 + . 40 + . 41 + . 42 + . 43)
45 Da po uplatnní slev podle § 35ba zákona (. 35 - . 44)
Tab. . 2 Údaje o dtech žijících s poplatníkem ve spolen hospodaící domácnosti
Píjmení a jméno

Poet msíc ve výši
na jedno dít

Rodné íslo

bez ZTP/P
1
1

ˇ
´ Matej
ˇ
Sikovny

2

se ZTP/P

Poet msíc ve výši
na druhé dít
bez ZTP/P

3

130728/1021

se ZTP/P

Poet msíc ve výši
na tetí a další dít
bez ZTP/P

4

se ZTP/P
5

12

2
3
4

12

Celkem
46 Daové zvýhodnní na vyživované dít

13 404

47 Sleva na dani (ástka z . 46,
uplatnná maximáln do výše na . 45)

13 404

48 Da po uplatnní slevy podle § 35c
zákona (. 45 – . 47)

86 716

49 Daový bonus (. 46 – . 47)

0

50 Úhrn vyplacených msíních daových
bonus podle § 35d zákona (v. doplatku)
51 Rozdíl na daovém bonusu
(. 49 – . 50)

0

6. ODDÍL – Placení dan
52 Úhrn sražených záloh na da z píjm ze závislé innosti (po slevách na dani)
53 Sražená da podle § 36 odst. 7 zákona

135 960

54 Sražená da podle § 36 odst. 8 zákona

-49 244

55 Zbývá doplatit (. 48 – . 51 – . 52 – . 53 – . 54): (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více
Pílohy DAP (ve sloupci uve te poet list píloh):
Potvrzení o zdanitelných píjmech ze závislé innosti a o sražených zálohách na da a daovém zvýhodnní za píslušné zdaovací
období a Potvrzení o vyplacených píjmech a sražené dani, a to od všech zamstnavatel podle § 38j odst. 3 zákona

4

Potvrzení výše píjm od zahraniního správce dan
Doklad o poskytnutém bezúplatném plnní (daru)
Potvrzení o poskytnutém úvru na bytové poteby a o výši zaplacených úrok z tohoto úvru
Potvrzení o zaplacených píspvcích na penzijní pipojištní, penzijní pojištní, doplkové penzijní spoení nebo pojistném na
soukromé životní pojištní

0

Potvrzení pedškolního zaízení o výši výdaj vynaložených za umístní vyživovaného dítte

1

Potvrzení zamstnavatele druhého z poplatník pro uplatnní nároku na daové zvýhodnní
Potvrzení o úhrad za zkoušky ovující výsledky dalšího vzdlávání a další pílohy výše neuvedené
Poet list píloh celkem

1
6

2
ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

