Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů.
Finančnímu úřadu v, ve, pro

01 Daňové identikační číslo plátce
C

Z

otisk prezentačního razítka nančního úřadu

VY Ú Č T OV Á N Í

daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a z funkčních požitků (dále jen „daň”)
za zdaňovací období od

do

02 Fyzická osoba:
příjmení

jméno

03 Právnická osoba:
obchodní rma/název

dodatek obchodní rmy/názvu

04 Fyzická i právnická osoba:
bydliště nebo sídlo

05 Počet zaměstnanců podle § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
k poslednímu dni kalendářního měsíce roku 200 .
měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

zaměstnanci

06 Úhrn přeplatků na dani z ročního zúčtování za nejbližší předchozí zdaňovací období

Kč.

07 Čísla bankovních účtů, na které byly v průběhu zdaňovacího období správci daně odváděny částky záloh a daně.
Č. ř.

předčíslí b. ú.

číslo b. ú.

kód banky

25 5459 MFin 5459 - vzor č. 11

*) nehodící se škrtněte
1

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

ÚHRN

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Měsíc

1.

Č.
ř.

ČÁST I.

sl. 2

částka v Kč

sl. 1

dne

mělo být sraženo
(po slevě)

Na zálohách na daň za měsíc

částka v Kč

sl. 3

bylo sraženo
(po slevě)

částka v Kč

sl. 4

Na nedoplatcích
na dani
za předcházející
zdaňovací období
bylo odvedeno

částka v Kč

sl. 5

Odvod záloh na daň
byl snížen o vrácené
přeplatky na dani
z ročního zúčtování
záloh za předchozí
zdaňovací období

částka v Kč

sl. 5a

Odvod záloh na daň
byl podle § 35d odst. 5
snížen o měsíční
daňové bonusy
vyplacené podle § 35d
odst. 4 zákona

2

částka v Kč

sl. 5b
částka v Kč

sl. 6

Celková částka
Odvod záloh na daň
měsíčního daňového
byl snížen o ostatní
bonusu vyplacená
vrácené přeplatky na dani
podle § 35d odst. 4
za předcházející
zákona
zdaňovací období

částka v Kč

sl. 7

Odvedeno na dani,
zálohách na daň
a příslušenství
předepsaných
nančním úřadem

částka v Kč

sl. 8

mělo být odvedeno
(sl. 2 + sl. 4 – sl. 5
– sl. 5a – sl. 6 + sl. 7)

dne

sl. 9
částka v Kč

bylo odvedeno

Na zálohách na daň, na dani a příslušenství

ČÁST II.
Č. ř.

Vyplní plátce
v Kč

Výpočet odvodové povinnosti po slevě

1.

Na zálohách na dani po slevě za běžné zdaňovací období mělo být
sraženo (sl. 2 ř. 13 v části I.)

2.

Úhrn zjištěných nedoplatků na dani v běžném zdaňovacím období
za předcházející zdaňovací období

3.

Úhrn přeplatků na dani z ročního zúčtování záloh na daň provedeného
v běžném zdaňovacím období za předchozí zdaňovací období
(ř. 6 str. 1)

3a.

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů
podle § 35d odst. 4 zákona (sl. 5b ř. 13 v části I.)

4.

Z úhrnu přeplatků na dani z ročního zúčtování záloh bylo
v běžném zdaňovacím období vráceno na žádost nančním úřadem

4a.

Z úhrnu na řádku 3a bylo na žádost nančním úřadem poukázáno
(vráceno nebo převedeno na nedoplatek jiné daně)

5.

Úhrn ostatních přeplatků na dani zjištěných v běžném zdaňovacím
období za předcházející zdaňovací období

6.

Úhrnná částka předepsané daně, záloh na daň a příslušenství
nančním úřadem v běžném zdaňovacím období

7.

Nedoplatek (označ +) přeplatek (označ –)
na dani za předchozí rok

8.

Odvodová povinnost celkem
(ř. 1 + ř. 2 – ř. 3 - ř. 3a + ř. 4 + ř. 4a – ř. 5 + ř. 6 ± ř. 7 v části II.)

9.

Odvedeno na účet nančního úřadu (sl. 9 ř. 13 v části I.)

10.

Vyplní správce daně
v Kč

Přeplatek (označ +), je-li ř. 9 větší než ř. 8
Nedoplatek (označ –), je-li ř. 9 menší než ř. 8

Sestavil

telefon

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO VYÚČTOVÁNÍ DANĚ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
Plátce nebo osoba zmocněná k podpisu za plátce (plátcovu pokladnu):
Jméno

Příjmení

Postavení vzhledem k plátci (plátcově pokladně)

Pokud Vyúčtování zpracovává daňový poradce, uvede dále evidenční číslo osvědčení
a své sídlo
Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce podle § 38j odst. 4 zákona Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců” a pro plátce, kteří
zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona Příloha č. 2 „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech
poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů".
Povinnou přílohou tohoto tiskopisu je pro plátce provádějící opravy podle § 38i zákona „Příloha č. 3 k Vyúčtování“, případně „Příloha
č. 4 k Vyúčtování".
Přílohy

Datum

Otisk
razítka

Podpis

Za nanční úřad údaje přezkoušel ...................................................................................... dne ......................................................
3

