POTVRZENÍ

o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1)

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období 2005
Jméno a příjmení
poplatníka _ ________________________________________________________ Rodné číslo2) ____________________________
Adresa bydliště (trvalého pobytu) ___________________________________________________________ PSČ _ _______________
Poplatník podepsal - nepodepsal3) prohlášení4) - na zdaňovací období_________________________________________________
- na tyto měsíce zdaňovacího období (číselné označení)___________________ 3)
1.

Úhrn příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků

2.

Z ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2006
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.

Zúčtováno v měsících (číselné označení)

4.

Úhrn pojistného (§ 6 odst. 13 zákona)

5.

Pojistné sražené nebo uhrazené poplatníkem z příjmů na ř. 2

6.

Základ daně

7.

Sražená záloha na daň (po případné slevě na dani) v úhrnné výši

8.

Sražená záloha na daň (po případné slevě na dani) z příjmů uvedených na ř. 2

(ř. 2 - ř. 5)

Úhrn poskytnutých
měsíčních slev na dani (k ř. 7)
Úhrn vyplacených
měsíčních daňových bonusů (k ř. 7)
Jméno - rodné číslo

9.

Daňové zvýhodnění

10.

Děti uplatněné jako
vyživované

Od - do

11.

Invalidita (ZTP/P)
poplatníka uplatněná
pro srážku záloh na daň

Od - do

Stupeň invalidity (ZTP/P)

12.

Poplatník uplatnil pro srážku
záloh na daň, že je žákem
nebo studentem soustavně
se připravujícím na budoucí
povolání

Od - do

Škola

13.

Poplatník uplatnil pro srážku
záloh na daň úroky z úvěru
v předpokládané / skutečné3) výši

Od - do

Uplatněná výše úroků z úvěru / úvěrů3) celkem

14.

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění bylo - nebylo3) provedeno s tímto výsledkem:
Přeplatek na dani ve výši ........................... Kč byl vrácen poplatníkovi dne . ...............................................................................
Doplatek na daňovém bonusu ve výši . ..................... Kč byl vyplacen poplatníkovi dne .................................................................

Jméno a adresa plátce:

Vyhotovil:

Číslo telefonu:

Daňové identifikační číslo plátce:
C

Dne:

Z

25 5460   MFin 5460 - vzor č. 13

Podpis a otisk razítka plátce

Poznámky:
)
)
)
4
)
1
2
3

potvrzení vyplní plátce daně v Kč
u cizích státních příslušníků uvést datum narození
nehodící se škrtněte
§ 38k odst. 4 zákona

Pokud byly veškeré příjmy vyplaceny nebo obdrženy do 31. 1. 2006 (§ 5 odst. 4 zákona), pak řádek 1 se shoduje s řádkem 2, řádek 4 s řádkem 5 a řádek 7
s řádkem 8.

