
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Údaje v daňovém přiznání se uvedou zaokrouhlené na celé koruny.

otisk podacího razítka finančního úřadu

Finančnímu úřadu v, ve, pro
A. ODDÍL

Důvody pro podání dodatečného 
daňového přiznání zjištěny dne

1

Daňové identifikační  číslo

P Ř I Z N Á N Í
k dani z přidané hodnoty

za zdaňovací období: měsíc

za období od  do  

Přiznání sestavil

Telefon:

B. ODDÍL

25 5401 MFin 5401 – vzor č. 16

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V ODDÍLECH A, B, C TOHOTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ 
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Rodné číslo / IČ

čtvrtletí rok

b) PSČ  c) telefon

e) číslo popisné / orientační

g) stát

Hlavní ekonomická činnost

f) e-mail 

d) ulice (nebo část obce) 

a) obec 
Sídlo právnické osoby nebo trvalé bydliště fyzické osoby:

Fyzická osoba:  Příjmení

Právnická osoba:  Obchodní jméno 

TitulJméno 

Dodatek obchodního jména

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a)

Datum narození

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),  
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Vztah k právnické osobě

Datum Otisk razítka
Vlastnoruční podpis 

daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Název právnické osobyPříjmení

IČ právnické osobyEvidenční číslo osvědčení daňového poradce

PříjmeníJméno(-a)

Příjmení:

Jméno:

CZ

řádné opravné dodatečné

Plátce daně § 94 Osoba identifikovaná k dani § 96

Skupina § 95a Neplátce daně § 19 nebo § 108

Neexistují-li údaje pro stranu 2, proškrtněte (X)

Kód zdaňovacího období následujícího roku

/
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C. ODDÍL – daň z přidané hodnoty

Finanční úřad přiznanou daň vyměřil/dodatečně vyměřil a předepsal 
podle § 46 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění

pozdějších předpisů, dne 

Záznamy finančního úřadu:

ke dni

Podpis odpovědného pracovníka

I. Zdanitelná plnění ř. Základ daně Daň na výstupu

Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem 
plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 18)

základní 1

snížená 2

Pořízení zboží z jiného členského státu 
(§ 16; § 17 odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3)

základní 3

snížená 4

Příjetí služby od osoby registrované k dani  
v jiném členském státě (§ 108)

základní 5

snížená 6

Dovoz zboží (§ 23)
základní 7

snížená 8

Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4) 9

Dodání zlata podle zvláštního režimu (§ 92a odst. 2) 10

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat   
daň plátce při jejich přijetí (§ 108)

základní 11

snížená 12

II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně Hodnota

Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64) 20

Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 24a) 21

Vývoz zboží (§ 66) 22

Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4) 23

Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18) 24

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92, § 92a) 25

III. Doplňující údaje

Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou 30
   Pořízení zboží Dodání zboží

IV. Nárok na odpočet daně Základ daně V plné výši Krácený odpočet

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců
základní 40

snížená 41

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad
základní 42

snížená 43

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 12
základní 44 

snížená 45

Odpočet daně při změně režimu (§ 74)   46   
Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46) 47   
Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 2 48

V. Krácení nároku na odpočet daně
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně 50     

Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 3) 51
S nárokem na odpočet Bez nároku na odpočet

Vypočtená poměrná část odpočtu daně (§ 76) 52 Koeficient Odpočet

Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10) 53 Vypořádací koeficient Změna odpočtu

VI. Výpočet daňové povinnosti
Úprava odpočtu daně (§ 78) 60

Vyrovnání odpočtu daně (§ 79) 61

Vrácení daně (§ 84) 62

Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 – 62) 63

Odpočet daně (47 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 + 61) 64

Vlastní daňová povinnost (63 – 64) 65

Nadměrný odpočet (64 – 63) 66

Rozdíl proti poslední známé daňové povinnosti při podání dodatečného daňového přiznání (63 – 64) 67
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5401_16
MFČR
Přiznání k dani z přidané hodnoty
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Údaje v daňovém přiznání se uvedou zaokrouhlené na celé koruny.
otisk podacího razítka finančního úřadu
Finančnímu úřadu v, ve, pro
A. ODDÍL
Důvody pro podání dodatečného daňového přiznání zjištěny dne
1
Daňové identifikační  číslo
P Ř I Z N Á N Í
k dani z přidané hodnoty
za zdaňovací období: měsíc
za období od                  
do                
Přiznání sestavil
Telefon:
B. ODDÍL
25 5401 MFin 5401 – vzor č. 16
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V ODDÍLECH A, B, C TOHOTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ 
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Rodné číslo / IČ
čtvrtletí
rok
b) PSČ  
c) telefon
e) číslo popisné / orientační
g) stát
Hlavní ekonomická činnost
f) e-mail 
d) ulice (nebo část obce) 
a) obec 
Sídlo právnické osoby nebo trvalé bydliště fyzické osoby:
Fyzická osoba:  Příjmení
Právnická osoba:  Obchodní jméno 
Titul
Jméno 
Dodatek obchodního jména
Údaje o zástupci: 
Kód zástupce:
Jméno(-a)
Datum narození
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), 
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Vztah k právnické osobě
Datum
Otisk razítka
Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu
Název právnické osoby
Příjmení
IČ právnické osoby
Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
Příjmení
Jméno(-a)
Příjmení:
Jméno:
CZ
Zaškrtněte, které daňové přiznání podáváte
Označíte, zda se jedná o daňové přiznání řádné, opravné nebo dodatečné (§&nbsp;40 a 41 zákona č.&nbsp;337/1992&nbsp;Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Označení jednoho z&nbsp;typů daňového přiznání je pro další zpracování nezbytné.<p>Předkládá se nejpozději do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Plátce daně z&nbsp;přidané hodnoty je povinen podat řádné daňové přiznání i&nbsp;v&nbsp;případě, že mu v&nbsp;příslušném zdaňovacím období nevznikla daňová povinnost. Označení jednoho z typů daňového přiznání je pro další zpracování nezbytné.<p>Před uplynutím lhůty k&nbsp;podání řádného daňového přiznání může plátce podat <b>opravné daňové přiznání</b>. Pro vyměřovací řízení se pak použije tohoto opravného přiznání a&nbsp;k&nbsp;přiznání předchozímu se nepřihlíží (§&nbsp;41&nbsp;odst.&nbsp;3&nbsp;ZSDP). Označení jednoho z typů daňového přiznání je pro další zpracování nezbytné.<p><b>Dodatečné daňové přiznání</b> (dále jen "dodatečné přiznání") se předkládá samostatně pouze za jedno zdaňovací období do konce měsíce následujícího po zjištění důvodu pro podání. Plátce je povinen předložit dodatečné přiznání dle §&nbsp;103&nbsp;odst.&nbsp;1. Plátce může předložit dodatečné přiznání podle §&nbsp;103&nbsp;odst.&nbsp;2 ve lhůtě tří let od konce zdaňovacího období, v&nbsp;němž vznikla povinnost podat přiznání v&nbsp;případě, že souhrnem oprav snižuje daňovou povinnost.<BR><BR>V&nbsp;dodatečném přiznání se uvádí pouze rozdíly od údajů, ze kterých byla stanovena předcházející daňová povinnost příslušného zdaňovacího období s výjimkou §&nbsp;103&nbsp;odst.&nbsp;4 provádění opravy sazby a&nbsp;výše daně podle §&nbsp;49 odst.&nbsp;1, kde se postupuje způsobem stanoveným v&nbsp;uvedeném ustanovení zákona.<BR>V&nbsp;případě, že plátce daně je povinen krátit nárok na odpočet daně podle §&nbsp;76 postupuje dále následovně:<BR> <strong>ř.&nbsp;52 Vypočtená poměrná část odpočtu daně </strong> <BR>- do levého sloupce "Koeficient" se uvede příslušný koeficient <BR>- v&nbsp;pravém sloupci "Odpočet" se uvede vypočtená poměrná část odpočtu daně dle §&nbsp;76&nbsp;odst.&nbsp;1, která se vypočte jako součin ř.47-sloupec "Krácený odpočet" a&nbsp;koeficientu (levý sloupec "Koeficient").<BR> <strong>ř.&nbsp;53 Vypořádání odpočtu daně </strong><BR>- uvede se oprava vypořádání podle §&nbsp;76&nbsp;odst.&nbsp;10 <p><b> Volby</b><ul><li> B - řádné</li><li>O - opravné</li><li>D - dodatečné</li></ul>
Plátce daně § 94
Osoba identifikovaná k dani § 96
Skupina § 95a
Neplátce daně § 19 nebo § 108
Neexistují-li údaje pro stranu 2, proškrtněte (X)
Kód zdaňovacího období následujícího roku
Typ daňového subjektu vyberte ze seznamu typ subjektu podle registrace osoby.
Vyberte typ subjektu, pro který je písemnost vyplňována - fyzické osoby (živnost), právnické osoby (s.r.o., a.s., v.o.s.,....).
/
Typ plátce označíte, o jaký typ plátce se jedná.
Označte, o jaký typ plátce se jedná:- Plátce daně § 94- Osoba identifikovaná k dani § 96- Skupina § 95a
2
C. ODDÍL – daň z přidané hodnoty
Finanční úřad přiznanou daň vyměřil/dodatečně vyměřil a předepsal 
podle § 46 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, dne 
Záznamy finančního úřadu:
ke dni
Podpis odpovědného pracovníka
I. Zdanitelná plnění
ř.
Základ daně
Daň na výstupu
Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem
plnění v tuzemsku (např. § 13, § 14, § 18)
základní
1
snížená
2
Pořízení zboží z jiného členského státu
(§ 16; § 17 odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3)
základní
3
snížená
4
Příjetí služby od osoby registrované k dani 
v jiném členském státě (§ 108)
základní
5
snížená
6
Dovoz zboží (§ 23)
základní
7
snížená
8
Pořízení nového dopravního prostředku (§ 19 odst. 4)
9
Dodání zlata podle zvláštního režimu (§ 92a odst. 2)
10
Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat  
daň plátce při jejich přijetí (§ 108)
základní
11
snížená
12
II. Plnění osvobozená a s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně
Hodnota
Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)
20
Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě (§ 24a)
21
Vývoz zboží (§ 66)
22
Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4)
23
Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18)
24
Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92, § 92a)
25
III. Doplňující údaje
Zjednodušený postup při dodání zboží formou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou
30
   Pořízení zboží 
Dodání zboží
IV. Nárok na odpočet daně
Základ daně
V plné výši 
Krácený odpočet
Z přijatých zdanitelných plnění od plátců
základní
40
snížená
41
Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad
základní
42
snížená
43
Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 12
základní
44 
snížená
45
Odpočet daně při změně režimu (§ 74)   
46
Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46)
47
Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 78 odst. 2
48
V. Krácení nároku na odpočet daně
Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
50
Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 3)
51
S nárokem na odpočet 
Bez nároku na odpočet
Vypočtená poměrná část odpočtu daně (§ 76)
52
Koeficient 
Odpočet
Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10)
53
Vypořádací koeficient 
Změna odpočtu
VI. Výpočet daňové povinnosti
Úprava odpočtu daně (§ 78)
60
Vyrovnání odpočtu daně (§ 79)
61
Vrácení daně (§ 84)
62
Daň na výstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 – 62)
63
Odpočet daně (47 V plné výši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60 + 61)
64
Vlastní daňová povinnost (63 – 64)
65
Nadměrný odpočet (64 – 63)
66
Rozdíl proti poslední známé daňové povinnosti při podání dodatečného daňového přiznání (63 – 64)
67
5401_16.1.1	null	null	null		null	null	null	2010	null	null		A	null		null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	CZ	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5401_16.1.2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
	Vyberte ze seznamu název místně příslušného finančního úřadu podle registrace k DPH.: 
	Za předtištěným kódem CZ uveďte kmenovou část přiděleného DIČ.: 
	Vyplňte rodné číslo. Jste-li osoba (poplatník daně), které nebylo přiděleno rodné číslo, vyplňte datum narození.: 
	radne: 
	opravne: 
	dodatecne: 
	Pokud jste vyznačili, že podáváte dodatečné daňové přiznání, je vyplnění dne, kdy jste zjistil(a-i) důvody pro podání dodatečného daňového přiznání, pro další zpracování nezbytné.: 
	Plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím vyplní kalendářní měsíc, za který (příp. za jehož část) podává daňové přiznání. Vyplnění měsíce a roku ZO nebo čtvrtletí a roku ZO je pro další zpracování nezbytné.: 
	Plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím vyplní kalendářní čtvrtletí, za které (příp. za jehož část) podává daňové přiznání. Vyplnění měsíce a roku ZO nebo čtvrtletí a roku ZO je pro další zpracování nezbytné.: 
	Vyplníte kalendářní rok, za který (příp. za jehož část) podáváte daňové přiznání. Vyplnění tohoto údaje je pro další zpracování nezbytné.: 
	Pokud je daňové přiznání podáváno pouze za část vyplněného zdaňovacího období, tj. v případě zahájení nebo ukončení insolvenčního řízení, pak zadejte datumy Za období od,do.: 
	Pokud je daňové přiznání podáváno pouze za část vyplněného zdaňovacího období, tj. v případě zahájení nebo ukončení insolvenčního řízení, pak zadejte datumy Za období od,do.: 
	Kód zdaňovacího období následujícího roku: 
	pravnicka: 
	fyzicka: 
	Obchodní jméno právnické osoby.: 
	Vyplňte právní formu organizace nebo organizační složku (odštěpný závod a dědic po podnikateli). : 
	Nyní používané příjmení.: 
	Vyplníte jméno ve stejném tvaru, ve kterém je uvedeno ve vašem rodném (křestním) listě.: 
	Vyplňte akademický a akademicko-vědecký titul.: 
	Vyplňte název obce adresy trvalého bydliště nebo sídla.: 
	Poštovní směrovací číslo adresy trvalého bydliště nebo sídla.: 
	Vyplňte číslo telefonu, na kterém je možné vás kontaktovat. : 
	Ulice nebo část obce trvalého bydliště nebo sídla.: 
	Vyplňte číslo popisné adresy.: 
	Vyplňte číslo orientační adresy.: 
	Vyplňte e-mailovou adresu, na které je možné vás kontaktovat.: 
	Vyberte stát, ve kterém máte bydliště nebo sídlo.: 
	Uvedete převažující ekonomickou činnost podle uskutečněných plnění za příslušné zdaňovací období.: 
	Vyberte kód zástupce. Údaje o zástupci budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový subjekt.: 
	Uveďte jméno(-a) zástupce.: 
	Uveďte příjmení zástupce.: 
	Uveďte název právnické osoby, která je zástupcem.: 
	Vyplňte datum narození zástupce - fyzické osoby.: 
	Uveďte evidenční číslo osvědčení daňového poradce - fyzické osoby.: 
	Uveďte IČ právnické osoby - zástupce.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Přiznání podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Přiznání.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Přiznání podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Přiznání.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Přiznání podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Přiznání.: 
	Uveďte datum podepsání Přiznání.: 
	Uveďte jméno osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte příjmení osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte telefonní číslo osoby, která Přiznání sestavila.: 
	PaperFormsBarcode1: 
	Vybrat činnost: 
	Zaškrtněte, nedošlo-li k žádnému plnění, za které vznikla povinnost uplatnit daň na výstupu nebo nárok na odpočet daně.: 
	Plátce daně § 94: 
	Osoba identifikovaná k dani § 96: 
	Skupina § 95a: 
	Neplátce daně § 19 nebo § 108: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z uskutečněných zdanitelných plněních s místem plnění v tuzemsku podle § 13 (dodání zboží), § 14 (poskytnutí služby) a § 18 (zasílání zboží).- uvádí se také přijatá úplata, která předchází uskutečnění zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.- v případě zasílání zboží podle § 18 se do těchto řádků uvádí hodnota zaslaného zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku, pokud hodnota zasílaného zboží nepřesáhne registrační limit uvedené země nebo nepovažuje-li plátce za místo plnění při zasílání zboží jiný členský stát.- v případě zasílání zboží podle § 18 z jiného členského státu do tuzemska se uvádí hodnota zaslaného zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, jestliže tato osoba překročí limit pro zasílání zboží do tuzemska stanovený v § 108 nebo považuje-li tato osoba za místo plnění při zasílání zboží tuzemsko (§ 8 odst. 3).- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z ostatních uskutečněných zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku, pro která není v daňovém přiznání samostatná kolonka (například základ daně a daň z přirážky dle § 89, § 90 a další zdanitelná plnění).- uvede se částka vypořádání daně na výstupu dle sazby daně při uplatňování zvláštního režimu u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu, jimž byl rozhodnutím správce daně dle § 91 stanoven individuální způsob stanovení daňové povinnosti.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z uskutečněných zdanitelných plněních s místem plnění v tuzemsku podle § 13 (dodání zboží), § 14 (poskytnutí služby) a § 18 (zasílání zboží).- uvádí se také přijatá úplata, která předchází uskutečnění zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.- v případě zasílání zboží podle § 18 se do těchto řádků uvádí hodnota zaslaného zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku, pokud hodnota zasílaného zboží nepřesáhne registrační limit uvedené země nebo nepovažuje-li plátce za místo plnění při zasílání zboží jiný členský stát.- v případě zasílání zboží podle § 18 z jiného členského státu do tuzemska se uvádí hodnota zaslaného zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, jestliže tato osoba překročí limit pro zasílání zboží do tuzemska stanovený v § 108 nebo považuje-li tato osoba za místo plnění při zasílání zboží tuzemsko (§ 8 odst. 3).- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z ostatních uskutečněných zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku, pro která není v daňovém přiznání samostatná kolonka (například základ daně a daň z přirážky dle § 89, § 90 a další zdanitelná plnění).- uvede se částka vypořádání daně na výstupu dle sazby daně při uplatňování zvláštního režimu u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu, jimž byl rozhodnutím správce daně dle § 91 stanoven individuální způsob stanovení daňové povinnosti.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z uskutečněných zdanitelných plněních s místem plnění v tuzemsku podle § 13 (dodání zboží), § 14 (poskytnutí služby) a § 18 (zasílání zboží).- uvádí se také přijatá úplata, která předchází uskutečnění zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.- v případě zasílání zboží podle § 18 se do těchto řádků uvádí hodnota zaslaného zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku, pokud hodnota zasílaného zboží nepřesáhne registrační limit uvedené země nebo nepovažuje-li plátce za místo plnění při zasílání zboží jiný členský stát.- v případě zasílání zboží podle § 18 z jiného členského státu do tuzemska se uvádí hodnota zaslaného zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, jestliže tato osoba překročí limit pro zasílání zboží do tuzemska stanovený v § 108 nebo považuje-li tato osoba za místo plnění při zasílání zboží tuzemsko (§ 8 odst. 3).- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z ostatních uskutečněných zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku, pro která není v daňovém přiznání samostatná kolonka (například základ daně a daň z přirážky dle § 89, § 90 a další zdanitelná plnění).- uvede se částka vypořádání daně na výstupu dle sazby daně při uplatňování zvláštního režimu u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu, jimž byl rozhodnutím správce daně dle § 91 stanoven individuální způsob stanovení daňové povinnosti.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z uskutečněných zdanitelných plněních s místem plnění v tuzemsku podle § 13 (dodání zboží), § 14 (poskytnutí služby) a § 18 (zasílání zboží).- uvádí se také přijatá úplata, která předchází uskutečnění zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.- v případě zasílání zboží podle § 18 se do těchto řádků uvádí hodnota zaslaného zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku, pokud hodnota zasílaného zboží nepřesáhne registrační limit uvedené země nebo nepovažuje-li plátce za místo plnění při zasílání zboží jiný členský stát.- v případě zasílání zboží podle § 18 z jiného členského státu do tuzemska se uvádí hodnota zaslaného zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, jestliže tato osoba překročí limit pro zasílání zboží do tuzemska stanovený v § 108 nebo považuje-li tato osoba za místo plnění při zasílání zboží tuzemsko (§ 8 odst. 3).- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z ostatních uskutečněných zdanitelných plnění s místem plnění v tuzemsku, pro která není v daňovém přiznání samostatná kolonka (například základ daně a daň z přirážky dle § 89, § 90 a další zdanitelná plnění).- uvede se částka vypořádání daně na výstupu dle sazby daně při uplatňování zvláštního režimu u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu, jimž byl rozhodnutím správce daně dle § 91 stanoven individuální způsob stanovení daňové povinnosti.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z pořízení zboží z jiného členského státu dle § 16. Do tohoto řádku se uvede také údaj o základu daně a dani na výstupu při přemístění zboží z jiného členského státu dle § 16 odst. 4 a odst. 5.- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu při pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím formou zjednodušeného postupu podle § 17 odst. 6 písm. e).- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z pořízení nového dopravního prostředku od osoby registrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 3.- daň se vypočte jako součin základu daně (§ 40) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurs dle § 4 odst. 4.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z pořízení zboží z jiného členského státu dle § 16. Do tohoto řádku se uvede také údaj o základu daně a dani na výstupu při přemístění zboží z jiného členského státu dle § 16 odst. 4 a odst. 5.- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu při pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím formou zjednodušeného postupu podle § 17 odst. 6 písm. e).- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z pořízení nového dopravního prostředku od osoby registrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 3.- daň se vypočte jako součin základu daně (§ 40) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurs dle § 4 odst. 4.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z pořízení zboží z jiného členského státu dle § 16. Do tohoto řádku se uvede také údaj o základu daně a dani na výstupu při přemístění zboží z jiného členského státu dle § 16 odst. 4 a odst. 5.- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu při pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím formou zjednodušeného postupu podle § 17 odst. 6 písm. e).- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z pořízení nového dopravního prostředku od osoby registrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 3.- daň se vypočte jako součin základu daně (§ 40) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurs dle § 4 odst. 4.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z pořízení zboží z jiného členského státu dle § 16. Do tohoto řádku se uvede také údaj o základu daně a dani na výstupu při přemístění zboží z jiného členského státu dle § 16 odst. 4 a odst. 5.- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu při pořízení zboží z jiného členského státu kupujícím formou zjednodušeného postupu podle § 17 odst. 6 písm. e).- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z pořízení nového dopravního prostředku od osoby registrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 3.- daň se vypočte jako součin základu daně (§ 40) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurs dle § 4 odst. 4.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z poskytnuté služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě dle § 108. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 39) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z poskytnuté služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě dle § 108. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 39) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z poskytnuté služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě dle § 108. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 39) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z poskytnuté služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě dle § 108. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 39) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z dováženého zboží, které bylo plátci propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení nebo dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla (§ 23).- daň se vypočte jako součin základu daně (§ 38) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4 pro účely dovozu zboží.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z dováženého zboží, které bylo plátci propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení nebo dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla (§ 23).- daň se vypočte jako součin základu daně (§ 38) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4 pro účely dovozu zboží.: 
		ř. 8 - Základ daněVyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z dováženého zboží, které bylo plátci propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení nebo dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla (§ 23).- daň se vypočte jako součin základu daně (§ 38) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4 pro účely dovozu zboží.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z dováženého zboží, které bylo plátci propuštěno do celního režimu volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení nebo dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla (§ 23).- daň se vypočte jako součin základu daně (§ 38) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4 pro účely dovozu zboží.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z pořízení nového dopravního prostředku od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 4. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 40) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurs dle § 4 odst. 4.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu z pořízení nového dopravního prostředku od osoby neregistrované k dani v jiném členském státě dle § 19 odst. 4. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 40) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1. Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurs dle § 4 odst. 4.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- osoba, které je dodáno zlato vymezené v § 92a odst. 1, uvede údaj o základu daně a dani na výstupu z dodávek tohoto zlata. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 36) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- osoba, které je dodáno zlato vymezené v § 92a odst. 1, uvede údaj o základu daně a dani na výstupu z dodávek tohoto zlata. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 36) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z poskytnuté služby zahraniční osobou povinnou k dani (§ 108).– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně při dodání zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani (§ 13).– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně při dodání plynu nebo elektřiny podle § 7a odst. 1 nebo odst. 3 osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani (§ 13). Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 39) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z poskytnuté služby zahraniční osobou povinnou k dani (§ 108).– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně při dodání zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani (§ 13).– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně při dodání plynu nebo elektřiny podle § 7a odst. 1 nebo odst. 3 osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani (§ 13). Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 39) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z poskytnuté služby zahraniční osobou povinnou k dani (§ 108).– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně při dodání zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani (§ 13).– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně při dodání plynu nebo elektřiny podle § 7a odst. 1 nebo odst. 3 osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani (§ 13). Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 39) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně z poskytnuté služby zahraniční osobou povinnou k dani (§ 108).– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně při dodání zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani (§ 13).– uvede se údaj o základu daně a dani na výstupu dle sazby daně při dodání plynu nebo elektřiny podle § 7a odst. 1 nebo odst. 3 osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani (§ 13). Pro přepočet cizí měny na české koruny se použije kurz dle § 4 odst. 4. Daň se vypočte jako součin základu daně (§ 39) a příslušné sazby daně (§ 47) způsobem dle § 37 odst. 1.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o hodnotě plnění při dodání zboží do jiného členského státu dle § 64 (dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani a přemístění obchodního majetku dle § 64 odst. 4).- prodávající osoba dle § 17 odst. 2 uvede údaj o hodnotě plnění při dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu při užití zjednodušeného postupu dle § 17.- uvede se údaj o hodnotě plnění při dodání nového dopravního prostředku dle § 64 odst. 2 do jiného členského státu, osobě registrované k dani v tomto členském státě (dodání osobě neregistrované k dani v jiném členském státě se v tomto řádku neuvede, ale uvede se v řádku 23).Hodnota plnění z řádku 20 se uvede v souhrnném hlášení s kódy 0 a 1.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o hodnotě plnění při poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě. Uvádí se také přijatá úplata, která předchází uskutečnění plnění.Po 1.1.2010 se hodnota plnění podle § 102 odst. 1 písm. d) (poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1, s výjimkou služeb osvobozených od daně, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby) uvede v souhrnném hlášení s kódem 3.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence-uvede se údaj o hodnotě plnění při vývozu dle § 66 z daňového dokladu dle § 30.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o hodnotě plnění při dodání nového dopravního prostředku podle § 64 odst. 2 do jiného členského státu, osobě neregistrované k dani v tomto členském státě.Plátce ve lhůtě pro podání přiznání zároveň předloží hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu a kopii vystaveného daňového dokladu. Údaj plátce neuvádí do souhrnného hlášení.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- v případě zasílání zboží podle § 18 se do tohoto řádku uvádí hodnota zaslaného zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu s místem plnění v jiném členském státě, pokud hodnota zasílaného zboží přesáhne registrační limit uvedené země nebo považuje-li plátce za místo plnění při zasílání zboží jiný členský stát.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o hodnotě veškerých ostatních plnění s nárokem na odpočet daně, která se neuvádí v předchozích řádcích přiznání ani v řádku 30. Například:. Poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko (§ 24a), mimo plnění vykazovaných na řádku 21, nebo přijetí úplaty, která předchází uskutečnění plnění.. Dodání zboží s instalací nebo montáží s místem plnění mimo tuzemsko (§ 24a), nebo přijetí úplaty, která předchází uskutečnění plnění.. Dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy nebo dodání elektřiny s místem plnění mimo tuzemsko (§ 24a), nebo přijetí úplaty, která předchází uskutečnění plnění.. Uskutečnění plnění osvobozeného dle § 67, § 68, § 69, § 70 (nebo přijetí úplaty, která předchází uskutečnění plnění; viz § 63 odst. 2).. Částka za uskutečněná zdanitelná plnění podle zvláštního režimu pro cestovní službu (§ 89) nebo pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (§ 90) snížená o přirážku.. Zvláštní režim pro investiční zlato dle § 92.. Zvláštní režim pro dodávání zlata dle § 92a.V případě, kdy plátce dodá zlato osobám podle § 92a odst. 2 je dle § 92a odst. 3 povinen tuto skutečnost správci daně oznámit.. Dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě s místem plnění mimo tuzemsko a další.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- do levého sloupce "Pořízení zboží" uvede prostřední osoba při užití zjednodušeného postupu dle § 17 hodnotu pořízeného zboží z jiného členského státu.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- do pravého sloupce "Dodání zboží" uvede prostřední osoba při užití zjednodušeného postupu dle § 17 hodnotu zboží dodaného do jiného členského státu. Hodnota plnění z řádku 30, pravého sloupce, se uvede v souhrnném hlášení s kódem 2.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu, která je obsažena v částce za přijatá zdanitelná plnění nebo v úplatě poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu, která je obsažena v částce za přijatá zdanitelná plnění nebo v úplatě poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu, která je obsažena v částce za přijatá zdanitelná plnění nebo v úplatě poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu, která je obsažena v částce za přijatá zdanitelná plnění nebo v úplatě poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu, která je obsažena v částce za přijatá zdanitelná plnění nebo v úplatě poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu, která je obsažena v částce za přijatá zdanitelná plnění nebo v úplatě poskytnuté před uskutečněním zdanitelného plnění, vznikla-li jejím přijetím povinnost přiznat a zaplatit daň.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu při dovozu zboží v případech, kdy je správcem daně při dovozu zboží celní úřad.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu při dovozu zboží v případech, kdy je správcem daně při dovozu zboží celní úřad.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu při dovozu zboží v případech, kdy je správcem daně při dovozu zboží celní úřad.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu při dovozu zboží v případech, kdy je správcem daně při dovozu zboží celní úřad.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu při dovozu zboží v případech, kdy je správcem daně při dovozu zboží celní úřad.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu při dovozu zboží v případech, kdy je správcem daně při dovozu zboží celní úřad.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu z přijatých zdanitelných plnění, u kterých má povinnost přiznat daň příjemce těchto zdanitelných plnění, a která se uvádí v řádcích 3 až 12 přiznání.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu z přijatých zdanitelných plnění, u kterých má povinnost přiznat daň příjemce těchto zdanitelných plnění, a která se uvádí v řádcích 3 až 12 přiznání.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu z přijatých zdanitelných plnění, u kterých má povinnost přiznat daň příjemce těchto zdanitelných plnění, a která se uvádí v řádcích 3 až 12 přiznání.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu z přijatých zdanitelných plnění, u kterých má povinnost přiznat daň příjemce těchto zdanitelných plnění, a která se uvádí v řádcích 3 až 12 přiznání.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu z přijatých zdanitelných plnění, u kterých má povinnost přiznat daň příjemce těchto zdanitelných plnění, a která se uvádí v řádcích 3 až 12 přiznání.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu z přijatých zdanitelných plnění, u kterých má povinnost přiznat daň příjemce těchto zdanitelných plnění, a která se uvádí v řádcích 3 až 12 přiznání.- do sloupce "Základ daně" se uvede údaj o základu daně, ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o odpočtu daně na vstupu při změně režimu dle § 74. V případě uplatnění nároku na odpočet daně při registraci se tento údaj uvede s kladným znaménkem v přiznání za první zdaňovací období po dni účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci plátce. V případě snížení nároku na odpočet při zrušení registrace se uvede tento údaj se záporným znaménkem v přiznámí za poslední zdaňovací období plátce.- ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se údaj o odpočtu daně na vstupu při změně režimu dle § 74. V případě uplatnění nároku na odpočet daně při registraci se tento údaj uvede s kladným znaménkem v přiznání za první zdaňovací období po dni účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci plátce. V případě snížení nároku na odpočet při zrušení registrace se uvede tento údaj se záporným znaménkem v přiznámí za poslední zdaňovací období plátce.- ve sloupci "V plné výši" se uvede daň na vstupu s plným nárokem na odpočet daně a ve sloupci "Krácený odpočet" se uvede daň na vstupu s povinností krátit nárok na odpočet daně způsobem uvedeným v §76.: 
	Je součtovým řádkem, ve kterém se uvede součet řádků 40 až 46 ve sloupci "V plné výši" a řádků 40 až 46 ve sloupci "Krácený odpočet".: 
	Je součtovým řádkem, ve kterém se uvede součet řádků 40 až 46 ve sloupci "V plné výši" a řádků 40 až 46 ve sloupci "Krácený odpočet".: 
	Uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu u majetku pořízeného nebo vytvořeného vlastní činností, vymezeného v § 78 odst. 2, a to najednou v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy byl převeden do užívání. Neuvádějí se zde zálohy nebo přijatá dílčí plnění při pořizování majetku vlastní činností.: 
	Uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu u majetku pořízeného nebo vytvořeného vlastní činností, vymezeného v § 78 odst. 2, a to najednou v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy byl převeden do užívání. Neuvádějí se zde zálohy nebo přijatá dílčí plnění při pořizování majetku vlastní činností.: 
	Uvede se údaj o základu daně a dani na vstupu u majetku pořízeného nebo vytvořeného vlastní činností, vymezeného v § 78 odst. 2, a to najednou v daňovém přiznání za zdaňovací období, kdy byl převeden do užívání. Neuvádějí se zde zálohy nebo přijatá dílčí plnění při pořizování majetku vlastní činností.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se součet částek bez daně za veškerá uskutečněná plnění osvobozená od daně dle § 51 bez nároku na odpočet daně, včetně plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně s místem plnění mimo tuzemsko.- uvede se součet částek bez daně za veškerá ostatní uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.Povinnost přiznat uskutečnění těchto plnění vzniká ke dni jejich uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se součet částek bez daně za uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně uvedená v ř. 1 a 2 (sloupec "Základ daně"), ř. 20 až 25 (sloupec "Hodnota") a ř. 30 (sloupec "Dodání zboží"), která se nezapočítávají do koeficientu podle § 76 odst. 3.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se součet částek bez daně za uskutečněná plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně uvedená v ř. 50, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu podle § 76 odst. 3.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se zálohový koeficient podle § 76 odst. 6.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se vypočtená poměrná část nároku na odpočet daně podle § 76 odst. 1, která se vypočte jako součin ř. 47 - pravý sloupec "Krácený odpočet" a zálohového koeficientu z řádku 52 - levý sloupec "Koeficient".Krácení odpočtu daně se provede ve zdaňovacích obdobích běžného kalendářního roku včetně posledního zdaňovacího období tohoto roku.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se vypořádací koeficient dle § 76 odst. 7.Vypořádací koeficient se vypočte dle § 76 odst. 2 jako podíl, kdy čitatel = ř. 1 a 2 (levý sloupec "Základ daně") + ř. 20 až 25 (sloupec "Hodnota") + ř. 30 (sloupec "Dodání zboží") - ř. 51 (sloupec "S nárokem na odpočet daně") a jmenovatel = čitatel + ř. 50 - ř. 51 (sloupec "Bez nároku na odpočet"). Hodnoty jsou vypočteny z údajů řádků uvedených v předchozí větě za celé vypořádavané období.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se vypořádání odpočtu daně podle § 76 odst. 7 a 8.Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet daně za vypořádavané období a součtem uplatněných nároků na odpočet daně v úhrnu za vypořádavané období z řádků 52 (pravý sloupec "Odpočet"). Hodnota vypočteného nároku na odpočet daně za vypořádavané období se vypočte jako součin řádku 47 (pravý sloupec "Krácený odpočet") z hodnot za celé vypořádavané období a vypořádacího koeficientu z řádku 53 (levý sloupec "Vypořádací koeficient"). Vypořádání odpočtu daně se uvede v přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, případně za poslední zdaňovací období před zrušením registrace k dani. Uvedená hodnota může být kladná či záporná.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se součet vypočtených částek úprav odpočtu daně dle § 78. Úprava odpočtu daně se uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Uvedená částka může být kladná či záporná hodnota.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se součet vypočtených částek vyrovnání odpočtu daně dle § 79. Vyrovnání odpočtu daně se uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku. Uvedená částka může být kladná či záporná hodnota.: 
	Vyplňte podle údajů z daňové evidence- uvede se částka skutečně vrácené daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84.: 
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