Příloha č. 4
Tiskopis je povinnou přílohou „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ pouze pro plátce, kteří podle
§ 38i odst. 4 nebo 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) provedli v běžném zdaňovacím
období opravy nesprávného poskytnutí měsíčního daňového zvýhodnění poskytnutého formou měsíčního daňového bonusu.
Finančnímu úřadu v, ve, pro
Datum podání vyúčtování

Daňové identifikační číslo plátce
C

Z

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

PŘÍLOHA K VYÚČTOVÁNÍ
daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu
podle § 38i odst. 4 a 5 zákona
za zdaňovací období od
do
Dodatečné opravy poskytnutí měsíčního daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (dále jen: „daňový bonus“)
provedené v běžném zdaňovacím období:
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Prohlašuji, že všechny mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
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Podpis a razítko

POKYNY
Zdaňovací období uveďte ve tvaru „den, měsíc, rok“ např. od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005
V příloze uveďte všechny dodatečné opravy, které jste v souladu s § 38i odst. 4 nebo 5 zákona provedli v běžném zdaňovacím období
a týkaly se chybně poskytnutého daňovém bonusu (§ 35d odst. 4 zákona). V případě nedostatku místa na příloze uveďte další údaje
na volný list papíru ve stejném členění.
K sloupci 1: Uveďte období (ve tvaru měsíc a rok), za které byl původně poskytnut daňový bonus v nesprávné výši.
K sloupci 2: Uveďte datum (ve tvaru den, měsíc a rok), ke kterému měl původně být opravovaný daňový bonus správně poskytnut
nebo datum, kdy daňový bonus naopak neměl být poskytnut.
K sloupci 3: Uveďte období (měsíc) provedení dodatečné opravy podle § 38i odst. 4 nebo 5 zákona:
a) jedná se o období, za které byl snížen nejbližší odvod běžných záloh z důvodu dodatečně vyplaceného daňového bonusu nebo
období, za které jste požádali správce daně o poukázání dodatečně vyplaceného daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a § 35d
odst. 5 zákona,
b) jedná se o období, za které byl zvýšen běžný odvod záloh z důvodu dodatečně sražené částky daňového bonusu, poskytnutého
původně plátcem poplatníkovi nesprávně ve vyšší částce.
K sloupci 4: Uveďte datum (ve tvaru den, měsíc a rok), kdy jste podle § 38i odst. 4 zákona o dodatečně vyplacenou částku daňového
bonusu snížili nejbližší odvod záloh nebo datum, kdy jste podle § 38i odst. 5 zákona zvýšili odvod záloh o dodatečně sraženou částku
z důvodu nesprávně poskytnutého vyššího daňového bonusu. V jiném případě řádek ve sloupci 4 proškrtněte.
K sloupci 5: Uveďte datum podání žádosti v případě, že jste požádali správce daně o poukázání dodatečně vyplaceného daňového
bonusu podle § 38i odst. 4 a § 35d odst. 5 zákona. V jiném případě řádek ve sloupci 5 prošktněte.
K sloupci 6: Se znaménkem mínus uveďte dodatečně vyplacenou částku daňového bonusu, o kterou byl podle § 38i odst. 4 zákona
snížen nejbližší odvod záloh nebo o jejíž poukázání jste dodatečně požádali správce daně podle § 38i odst. 4 a § 35d odst. 5.
Dodatečně sraženou částku daňového bonusu podle § 38i odst. 5 uveďte kladně.
Příklady vyplnění tiskopisu:
1) Za únor roku 2005 zaměstnavatel dne 14. března 2005 poskytl daňový bonus ve výši 200 Kč a tato částka byla po podání žádosti
(§ 35d odst. 5 zákona) poukázána plátci správcem daně. V červnu 2005 plátce zjistil, že zaměstnanci na poskytnutí daňového
bonusu nevznikl nárok a chybu opravil při příležitosti srážky zálohy na daň za měsíc květen 2005 ke dni 14. června 2005. Plátce
dlužnou částku daňového bonusu dodatečně srazil a o tuto částku zvýšil odvod běžných záloh na daň za květen 2005.
2) Za duben roku 2005 zaměstnavatel dne 11. května 2005 zaměstnancům poskytl daňový bonus v celkové výši 500 Kč. V srpnu
2005 zjistil, že měl správně zaměstnancům vyplatit daňový bonus v částce 1500 Kč. Chybu plátce opravil při příležitosti srážky
záloh na daň za měsíc červenec 2005 ke dni 11. srpna 2005, kdy o dodatečně vyplacenou částku daňového bonusu 1000 Kč snížil
v částce 600 Kč odvod běžných záloh a o poukázání zbylé částky 400 Kč dne 12. srpna 2005 požádal podle § 38i odst. 4 a § 35d
odst. 5 správce daně.
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–
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