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

01 Daňové identifikační číslo plátce daně
C

Z

otisk podacího razítka finančního úřadu

V Y Ú Č T OV Á N Í D A N Ě

01a Vyúčtování
řádné
opravné
dodatečné

vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
z příjmů fyzických*) právnických*) osob
za zdaňovací období / za část zdaňovacího období*)
od

do

01b Důvody pro podání
dodatečného
Vyúčtování zjištěny dne

01c Kód rozlišení Vyúčtování

01d Datum

02 Fyzická osoba:
příjmení

jméno(-a)

titul

03 Právnická osoba:
název právnické osoby

04 Fyzická i právnická osoba:
adresa místa pobytu nebo sídlo

05 Lhůta pro podání daňového přiznání v průběhu zdaňovacího období

06 Čísla bankovních účtů, na které byly v období, za které předkládáte Vyúčtování, odváděny částky sražené daně
předčíslí bankovního účtu

25 5466

číslo bankovního účtu

kód banky

*) nehodící se škrtněte

MFin 5466 - vzor č. 14
1

ČÁST I.

Na dani v průběhu měsíce
Č.
ř.

Měsíc

mělo být sraženo
podle § 38d odstavců
1, 2 a 8 zákona1)

bylo sraženo

Částka ze sloupce 1,
která má být
odvedena ve lhůtě
podle § 38d
odst. 3 věty druhé
zákona

Dodatečně odvedená
daň za období
2008 a 2009

sloupec 4

sloupec 1

sloupec 2

sloupec 3

částka v Kč

částka v Kč

částka v Kč

Částka
vráceného přeplatku
za období
2008 a 2009 podle
§ 38d odst. 8 zákona

Částka odvedené daně,
k níž se váže
dodatečně
podepsané
prohlášení podle
§ 38k zákona

sloupec 5

sloupec 6

částka v Kč

částka v Kč

1. leden

2. únor

3. březen

4. duben

5. květen

6. červen

7. červenec

8. srpen

9. září

10. říjen

11. listopad

12. prosinec

13. ÚHRN

) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
**) nepovinný údaj

1

2

Rozhodnutí

sloupec 7
č. j.

částka v Kč**)

Částky upravující
sraženou daň
(sl. 5–4)

Vyúčtovaná
částka
(sl. 1 – sl. 7)

Dodatečné
Vyúčtování

Na dani
bylo odvedeno
celkem

sloupec 8

sloupec 8a

sloupec 9

sloupec 10

částka v Kč

částka v Kč

částka v Kč

částka v Kč

Část II.
Vyplní
plátce daně
v Kč
1.

Na dani mělo být sraženo (sl. 1 ř. 13 v části I.)

2.

Úhrn částek upravujících sraženou daň (sl. 8 ř. 13 v části I.)

3.

Rekapitulace (ř. 1 – ř. 2)

4.

Na dani bylo odvedeno (sl. 10 ř. 13 v části I.)

5.

ř. 4 – ř. 3
(+ zaplaceno více, – zbývá doplatit)

Vyplní
finanční úřad
v Kč

Počet příloh
Povinnou přílohou tohoto tiskopisu pro plátce daně, který v tomto zdaňovacím období (části zdaňovacího období) provedl podle § 38d
odst. 8 zákona opravy, je „Příloha k Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“.

Vyúčtování sestavil

telefon

e-mail

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO VYÚČTOVÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci:

Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu
Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk
razítka

