
1

otisk podacího razítka finančního úřadu

01 Poplatník

25 5409   MFin 5409 - vzor č. 9

Počet stran přílohy č. 1

18 Příbuzenský vztah nebo jiný obdobný poměr k zůstaviteli

16 Telefon 17 Fax

15 Stát

Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)
11 Obec 12 PSČ

09 Jméno(-a) 10 Titul

08 Rodné příjmení

07 Příjmení

P Ř I Z N Á N Í
k dani dědické

podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „zákon“)

Finančnímu úřadu v, ve, pro

05 Typ přiznání

02 Daňové identifikační číslo

03 Rodné číslo

04 Identifikační číslo

A. Fyzická osoba

I. ODDÍL
1. Údaje o poplatníkovi

Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. 
Barevně označené řádky  přiznání  vyplňuje  správce  daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých  řádcích.  
Nevyplněné řádky se  neproškrtávají. 
Při výpočtu daně uvádějte údaje s přesností na 2 desetinná místa bez zaokrouhlení, není-li v pokynech k přiznání uvedeno jinak.

13 Ulice, část obce 14 Číslo popisné / číslem orientačním

06 Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání

Datum této skutečnosti

CZ

řádné opravné dodatečné

Zánik daňového subjektu bez likvidace

Úmrtí daňového  subjektu

/

fyzická osoba právnická osoba
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20 PSČ
Adresa pro doručování písemností*)
19 Obec

23 Příjmení

24 Jméno(-a) 25 Titul

26 Rodné číslo

Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) zákonného zástupce (právního nástupce)*)
27 Obec 28 PSČ

31 Stát

32 Telefon 33 Fax

45 Telefon 46 Fax

44 Stát

Sídlo právnické osoby
40 Obec 41 PSČ

39 Funkce

37 Jméno(-a) 38 Titul

Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
36 Příjmení

35 Právní forma

34 Název právnické osoby

B. Právnická osoba

21 Ulice, část obce 22 Číslo popisné / číslem orientačním

42 Ulice, část obce 43 Číslo popisné / číslem orientačním

29 Ulice, část obce 30 Číslo popisné / číslem orientačním

Dále uvedená osoba je:

Zákonný zástupce (právní nástupce) poplatníka*) 

Zmocněný zástupce poplatníka 

/

/

/

  ano   ne

  ano   ne
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60  Číslo rozhodnutí soudu

49 Jméno(-a) 50 Titul

48 Rodné příjmení

47 Příjmení

51 Rodné číslo

Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)
52 Obec 53 PSČ

56 Státní občanství 57 Poslední povolání

58 Datum úmrtí zůstavitele

II. ODDÍL
Údaje o nabytém majetku
V případě DODATEČNÉHO PŘIZNÁNÍ uvádějte celé hodnoty, z nichž má být daň správně stanovena, nikoliv pouze  hodnoty rozdílové.

A. MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU ZŮSTAVITELE

a) Movité věci

2. Údaje o zůstaviteli

59 Název a adresa soudu
3. Rozhodnutí soudu o nabytí dědictví

1)  do 14. 8. 1998 včetně, odst. 1 písm. a) 

od 15. 8. 1998 včetně, odst. 2 písm. a)

55 Stát

54 Ulice, část obce Číslo popisné / číslem orientačním

61a Datum právní moci rozhodnutí  příslušného orgánu (soudu), kterým bylo skončeno dědické řízení,  
tj. datum pro počátek běhu lhůty k podání ŘÁDNÉHO přiznání.
Poslední den lhůty pro podání řádného přiznání  vypočítejte  takto: K uvedenému datu přičtěte 30 dní a poslední den vepište do ř. 06   
na 1. straně tiskopisu. Připadne-li takto vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší   
následující pracovní den.

61b Datum pro počátek běhu lhůty k podání DODATEČNÉHO  přiznání, tj. datum zjištění důvodů pro jeho  podání. 
Do řádku vyplňte datum zjištění důvodů, že daňová povinnost poplatníka má být vyšší nebo nižší než jeho 
poslední známá daňová povinnost. 

Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)

/

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

62 Dopravní prostředky

63 Umělecké sbírky, starožitnosti, obrazy a jiná umělecká díla,  
starožitné předměty z drahých kovů, historické a lovecké zbraně

64 Zařízení bytů a rekreačních objektů

65 Jiné movité věci

66 Součet (ř. 62 + 63 + 64 + 65)

67 Z ř. 66 movité věci osvobozené podle § 19 zákona 1)
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b) Peněžní prostředky, vklady, cenné papíry a jiné pohledávky

4

c) Majetková práva a jiné majetkové hodnoty

d) Nemovitosti a majetkové podíly z transformace družstev

2) do 14. 8. 1998 včetně, odst. 1 písm. b)    

od 15. 8. 1998 včetně, odst. 2 písm. b) 
3) do 14. 8. 1998 včetně, odst. 1 písm. c) 

od 15. 8. 1998 včetně, odst. 2 písm. c) 
4) zákon č. 357/1992 Sb., ve znění platném do 14. 8. 1998,  

vyplňte pouze při úmrtí zůstavitele do 14. 8. 1998 včetně

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

68 Peněžní prostředky v české měně

69 Peněžní prostředky v cizí měně

70 Vklady na účtech u bank v české měně

71 Vklady na účtech u bank v cizí měně

72 Cenné papíry tuzemské

73 Cenné papíry zahraniční

74 Jiné pohledávky

75 Součet (ř. 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)

76 Z ř. 75 peněžní prostředky, vklady, cenné papíry osvobozené podle   
§ 19 zákona 2) a případně podle § 19 odst. 6 zákona

77 Z ř. 75 částky penzijního připojištění osvobozené podle  § 19 zákona 3)  
a případně podle § 19 odst. 6 zákona

78 Z ř. 75 nároky zůstavitele na odškodnění osvobozené podle   
§ 20 odst. 5 zákona

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

79 Majetková práva,  
kromě majetkových práv osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona

80 Jiné majetkové hodnoty,  kromě majetkových hodnot  osvobozených  
podle § 19 odst. 6 zákona

81 Součet (ř. 79 + 80)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

82 Nemovitosti a případně majetkové podíly z transformace  družstev

83 Z ř. 82 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4)

84 Z ř. 82 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  § 23 odst. 2 zákona
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B.  MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ BYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU ZŮSTAVITELE A PODÍLY ZŮSTAVITELE 
NA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH

5

a) Podnik, obchodní společnost, družstvo

b) Podíl zůstavitele na obchodních společnostech a družstvech  (vypořádací podíl, účast ve společnostech a družstvech -
- přechod práv a povinností)

C.  POHLEDÁVKA ZA POZŮSTALÝM MANŽELEM (MANŽELKOU) Z TITULU VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ

Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

85 Movité věci

86 Vklady, cenné papíry, jiné pohledávky, peněžní prostředky

87 Z ř. 86 majetek osvobozený podle § 19 zákona 2),  
a případně podle § 19 odst. 6

88 Majetková práva a jiné majetkové hodnoty, kromě majetkových práv   
a jiných majetkových hodnot osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona

89 Nemovitosti

90 Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4)

91 Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  § 23 odst. 2 zákona

92 Obchodní majetek celkem (ř. 85 + 86 + 88 + 89)

93 Převzaté závazky

94 Čisté obchodní jmění (ř. 92 – 93)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

95 Vypořádací podíl v obchodních společnostech a družstvech

96 Účast ve společnostech a družstvech

97 Součet (ř. 95 + 96)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

98 Pohledávka za pozůstalým manželem (manželkou) z titulu vypořádání 
společného jmění manželů

99 Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 19 zákona 1),  
a případně podle § 19 odst. 6

100 Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 19 zákona 2),  
a případně podle § 19 odst. 6

101 Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4)

102 Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 
a podle § 23 odst. 2 zákona
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D. DĚDICKÝ PODÍL Z TITULU VYPOŘÁDÁNÍ DĚDICTVÍ VYPLÁCENÝ V PENĚZÍCH

6

III. ODDÍL

Dluhy, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměna a hotové výdaje notáře, jiné povinnosti uložené   
v řízení o dědictví, dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku v cizině

E.  CELKOVÁ HODNOTA MAJETKU NABYTÉHO DĚDĚNÍM

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

103 Dědický podíl z titulu vypořádání dědictví

104 Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 zákona 1),  
a případně podle § 19 odst. 6

105 Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 zákona 2),  
a případně podle § 19 odst. 6

106 Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 zákona 3),  
a případně podle § 19 odst. 6

107 Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona

108 Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4)

109 Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  § 23 odst. 2 zákona

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

110 Celková hodnota movitého majetku a nemovitostí  
(ř. 66 + 75 + 81 + 82 + 94 + 97 + 98 + 103)

111 Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 zákona 1), 
a případně podle § 19 odst. 6 (z ř. 67 + 99 + 104)

112 Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 zákona 2), 
a případně podle § 19 odst. 6 (z ř. 76 + 87 + 100 + 105)

113 Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 zákona 3), 
a případně podle § 19 odst. 6 (ř. 77 + 106)

114 Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona 
(ř. 78 + 107)

115 Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4) 
(ř. 83 + 90 + 101 + 108)

116 Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle   
§ 23 odst. 2 zákona (ř. 84 + 91 + 102 + 109)

117 Majetek osvobozený od daně 
(ř. 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116)

118 Celková hodnota majetku po odpočtu majetku osvobozeného 
od  daně (ř. 110 – 117)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

119 Dlužné daně a poplatky

120 Dluhy na zákonném pojištění
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IV. ODDÍL

a)  Údaje o majetku přiznaném v posledním (předchozím) přiznání (podáváte-li dodatečné daňové přiznání)

b) Údaje o posledně přiznaném majetku nabytém na základě původního projednání dědictví, podáváte-li řádné 
daňové přiznání z důvodu nabytí dalšího majetku na základě dodatečně projednaného dědictví

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

121 Pohledávka pozůstalého manžela (manželky) dle dohody o vypořádání 
společného jmění manželů

122 Jiné dluhy, které přešly na dědice

123 Výplaty podílů spoludědicům, které se odečítají od základu daně  poměrným 
propočtem k neosvobozenému majetku

124 Věcná břemena nebo jiná plnění zřízená na nemovitostech, výplaty podílů 
spoludědicům, které se odečítají od základu daně  v plné výši

125 Jiné povinnosti uložené v řízení o dědictví

126 Přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele

127 Odměna a hotové výdaje notáře

128 Dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku v cizině

129 Součet  (ř. 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128)

130 Dluhy a jiné povinnosti pro propočet k neosvobozenému majetku 
(ř. 129 – 124)

Řádek
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

131 Movitý majetek a nemovitosti  a případně majetkové podíly   
z transformace družstev (posledně přiznané)

132 Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 zákona 1),  
a případně podle § 19 odst. 6

133 Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 zákona 2),  
a případně podle § 19 odst. 6

134 Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 zákona 3),  
a případně podle § 19 odst. 6

135 Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona

136 Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4)

137 Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  § 23 odst. 2 zákona

138 Majetek osvobozený od daně  (ř. 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137)

139
Dluhy, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměna  a hotové 
výdaje notáře, jiné povinnosti uložené v řízení o dědictví,  dědická dávka 
prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku v cizině (posledně přiznané)

140 Z ř. 139 věcná břemena nebo jiná plnění zřízená na nemovitostech,  výplaty 
podílů spoludědicům, které se odečítají od základu daně  v plné výši

141 Dluhy a jiné povinnosti pro přepočet k neosvobozenému majetku  
(ř. 139 – 140)
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V. ODDÍL

ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ

Údaje o zástupci:  tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový  subjekt.
Kód zástupce: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců 
1 – zákonný zástupce; 
2 – ustanovený zástupce; 
3 – společný zástupce, smluvní zástupce; 
4a –  obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba; 
4b  –  fyzická osoba daňový poradce nebo advokát; 
4c  –  právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození/ Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/ IČ právnické osoby:   bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické  osoby, 
nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě  (např. 
jednatel, pověřený pracovník apod.):   tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je dańové přiznání podáváno právnickou  osobou, 
včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává daňové přiznání.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu/ Osoby oprávněné k podpisu:  daňové přiznání bude opatřeno vlastnoručním podpisem buď  přímo 
daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající své daňové přiznání, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat daňové přiznání  za daňový 
subjekt – právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce),  nebo fyzickou 
osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).

Přílohy

Poř.  čís. Název přílohy (její obsah) Počet stran

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI 
JE SVÝM PODPISEM

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)

PříjmeníPřiznání sestavil – jméno(-a)

Telefon
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Vyplní finanční úřad

Dne Podpis odpovědného pracovníka

Za finanční úřad daňovou povinnost      vyměřil                       dodatečně vyměřil                      podle § 46 zákona o správě daní a poplatků

Výpočet daně dědické v Kč

142 Majetek celkem (ř. 110 + 131)

143 Majetek osvobozený od daně (z ř. 117 + 138)

144 Majetek po odpočtu majetku osvobozeného od daně (ř. 142 – 143)

145 Dluhy a jiné povinnosti pro přepočet k neosvobozenému majetku (ř. 130 + 141)
( ř. 144 x ř. 145

ř. 142)

146 Poměrná část dluhů a jiných povinností k neosvobozenému majetku

147 Základ daně (ř. 142 – 143 – 146 – 124 – 140)

148 Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru

149 Daň podle § 12 odst. 1, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona

150 Koeficient  0,5

151 Daň

152 Činí-li daň z ř. 151 méně než 100 Kč, neplatí se.

153 Zvýšení daně podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
ve znění pozdějších předpisů v %

154 Daňová povinnost celkem (ř. 151 + ř. 153)

155

Daň vyměřená platebním výměrem čj. 
     tj.  
Poslední daňová povinnost 
     případně  
Daň z nabytí majetku v původním dědickém řízení

156 Vyměřuje se daň / Dodatečně se vyměřuje daň (ř. 151 – ř. 155)
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Příloha č. 1
k přiznání k dani dědické

Údaje o movitém majetku a nemovitostech Číslo stránky / celkový počet  stran /

Popis majetku Cena v Kč

1fb2b2be-ad30-4d03-84b7-c9d0bf29f458


5409_9
MFČR
Přiznání k dani dědické
1
otisk podacího razítka finančního úřadu
01 Poplatník
25 5409   MFin 5409 - vzor č. 9
Počet stran přílohy č. 1
18 Příbuzenský vztah nebo jiný obdobný poměr k zůstaviteli
16 Telefon
17 Fax
15 Stát
Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)
11 Obec
12 PSČ
09 Jméno(-a)
10 Titul
08 Rodné příjmení
07 Příjmení
P Ř I Z N Á N Í
k dani dědické
podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „zákon“)
Finančnímu úřadu v, ve, pro
05 Typ přiznání
02 Daňové identifikační číslo
03 Rodné číslo
04 Identifikační číslo
A. Fyzická osoba
I. ODDÍL
1. Údaje o poplatníkovi
Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. 
Barevně označené řádky  přiznání  vyplňuje  správce  daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých  řádcích. 
Nevyplněné řádky se  neproškrtávají. 
Při výpočtu daně uvádějte údaje s přesností na 2 desetinná místa bez zaokrouhlení, není-li v pokynech k přiznání uvedeno jinak.
13 Ulice, část obce
14 Číslo popisné / číslem orientačním
06 Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání
Datum této skutečnosti
CZ
Zaškrtněte, které daňové přiznání podáváte
/
poplatník uvede, zda je či není osobou kapitálově spojenou (§ 23 odst. 7 písm. a) zákona) či jinak spojenou (§ 23 odst. 7 písm. b) zákona) se zahraniční osobou, kterou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (§ 21 odst. 2 obchodního zákoníku). Jako spojení se zahraniční osobou se neuvádí, jedná-li se o osobu blízkou nebo o osobu, k níž existující právní vztah může naplňovat znaky podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona.
Zaškrtněte, zda daňové přiznání podáváte jako fyzická osoba nebo právnická osoba.
2
20 PSČ
Adresa pro doručování písemností*)
19 Obec
23 Příjmení
24 Jméno(-a)
25 Titul
26 Rodné číslo
Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) zákonného zástupce (právního nástupce)*)
27 Obec
28 PSČ
31 Stát
32 Telefon
33 Fax
45 Telefon
46 Fax
44 Stát
Sídlo právnické osoby
40 Obec
41 PSČ
39 Funkce
37 Jméno(-a)
38 Titul
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
36 Příjmení
35 Právní forma
34 Název právnické osoby
B. Právnická osoba
21 Ulice, část obce
22 Číslo popisné / číslem orientačním
42 Ulice, část obce
43 Číslo popisné / číslem orientačním
29 Ulice, část obce
30 Číslo popisné / číslem orientačním
Dále uvedená osoba je:
Zákonný zástupce (právní nástupce) poplatníka*) 
Zmocněný zástupce poplatníka 
/
/
/
poplatník uvede, zda je či není osobou kapitálově spojenou (§ 23 odst. 7 písm. a) zákona) či jinak spojenou (§ 23 odst. 7 písm. b) zákona) se zahraniční osobou, kterou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (§ 21 odst. 2 obchodního zákoníku). Jako spojení se zahraniční osobou se neuvádí, jedná-li se o osobu blízkou nebo o osobu, k níž existující právní vztah může naplňovat znaky podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona.
U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona o správě daní. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do V. ODDÍLu. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.
poplatník uvede, zda je či není osobou kapitálově spojenou (§ 23 odst. 7 písm. a) zákona) či jinak spojenou (§ 23 odst. 7 písm. b) zákona) se zahraniční osobou, kterou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (§ 21 odst. 2 obchodního zákoníku). Jako spojení se zahraniční osobou se neuvádí, jedná-li se o osobu blízkou nebo o osobu, k níž existující právní vztah může naplňovat znaky podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona.
U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona o správě daní. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do V. ODDÍLu. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.
3
60  Číslo rozhodnutí soudu
49 Jméno(-a)
50 Titul
48 Rodné příjmení
47 Příjmení
51 Rodné číslo
Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)
52 Obec
53 PSČ
56 Státní občanství
57 Poslední povolání
58 Datum úmrtí zůstavitele
II. ODDÍL
Údaje o nabytém majetku
V případě DODATEČNÉHO PŘIZNÁNÍ uvádějte celé hodnoty, z nichž má být daň správně stanovena, nikoliv pouze  hodnoty rozdílové.
A. MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU ZŮSTAVITELE
a) Movité věci
2. Údaje o zůstaviteli
59 Název a adresa soudu
3. Rozhodnutí soudu o nabytí dědictví
1)  do 14. 8. 1998 včetně, odst. 1 písm. a)
od 15. 8. 1998 včetně, odst. 2 písm. a)
55 Stát
54 Ulice, část obce
Číslo popisné / číslem orientačním
61a Datum právní moci rozhodnutí  příslušného orgánu (soudu), kterým bylo skončeno dědické řízení, 
tj. datum pro počátek běhu lhůty k podání ŘÁDNÉHO přiznání.
Poslední den lhůty pro podání řádného přiznání  vypočítejte  takto: K uvedenému datu přičtěte 30 dní a poslední den vepište do ř. 06  
na 1. straně tiskopisu. Připadne-li takto vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší  
následující pracovní den.
61b Datum pro počátek běhu lhůty k podání DODATEČNÉHO  přiznání, tj. datum zjištění důvodů pro jeho  podání.
Do řádku vyplňte datum zjištění důvodů, že daňová povinnost poplatníka má být vyšší nebo nižší než jeho
poslední známá daňová povinnost. 
Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)
/
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
62
Dopravní prostředky
63
Umělecké sbírky, starožitnosti, obrazy a jiná umělecká díla, 
starožitné předměty z drahých kovů, historické a lovecké zbraně
64
Zařízení bytů a rekreačních objektů
65
Jiné movité věci
66
Součet (ř. 62 + 63 + 64 + 65)
67
Z ř. 66 movité věci osvobozené podle § 19 zákona 1)
b) Peněžní prostředky, vklady, cenné papíry a jiné pohledávky
4
c) Majetková práva a jiné majetkové hodnoty
d) Nemovitosti a majetkové podíly z transformace družstev
2) do 14. 8. 1998 včetně, odst. 1 písm. b)   
od 15. 8. 1998 včetně, odst. 2 písm. b)
3) do 14. 8. 1998 včetně, odst. 1 písm. c)
od 15. 8. 1998 včetně, odst. 2 písm. c)
4) zákon č. 357/1992 Sb., ve znění platném do 14. 8. 1998, 
vyplňte pouze při úmrtí zůstavitele do 14. 8. 1998 včetně
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
68
Peněžní prostředky v české měně
69
Peněžní prostředky v cizí měně
70
Vklady na účtech u bank v české měně
71
Vklady na účtech u bank v cizí měně
72
Cenné papíry tuzemské
73
Cenné papíry zahraniční
74
Jiné pohledávky
75
Součet (ř. 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74)
76
Z ř. 75 peněžní prostředky, vklady, cenné papíry osvobozené podle  
§ 19 zákona 2) a případně podle § 19 odst. 6 zákona
77
Z ř. 75 částky penzijního připojištění osvobozené podle  § 19 zákona 3) 
a případně podle § 19 odst. 6 zákona
78
Z ř. 75 nároky zůstavitele na odškodnění osvobozené podle  
§ 20 odst. 5 zákona
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
79
Majetková práva, 
kromě majetkových práv osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona
80
Jiné majetkové hodnoty,  kromě majetkových hodnot  osvobozených 
podle § 19 odst. 6 zákona
81
Součet (ř. 79 + 80)
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
82
Nemovitosti a případně majetkové podíly z transformace  družstev
83
Z ř. 82 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4)
84
Z ř. 82 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  § 23 odst. 2 zákona
B.  MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ BYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU ZŮSTAVITELE A PODÍLY ZŮSTAVITELE 
NA OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH
5
a) Podnik, obchodní společnost, družstvo
b) Podíl zůstavitele na obchodních společnostech a družstvech  (vypořádací podíl, účast ve společnostech a družstvech -
- přechod práv a povinností)
C.  POHLEDÁVKA ZA POZŮSTALÝM MANŽELEM (MANŽELKOU) Z TITULU VYPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ
Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
85
Movité věci
86
Vklady, cenné papíry, jiné pohledávky, peněžní prostředky
87
Z ř. 86 majetek osvobozený podle § 19 zákona 2), 
a případně podle § 19 odst. 6
88
Majetková práva a jiné majetkové hodnoty, kromě majetkových práv  
a jiných majetkových hodnot osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona
89
Nemovitosti
90
Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4)
91
Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  § 23 odst. 2 zákona
92
Obchodní majetek celkem (ř. 85 + 86 + 88 + 89)
93
Převzaté závazky
94
Čisté obchodní jmění (ř. 92 – 93)
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
95
Vypořádací podíl v obchodních společnostech a družstvech
96
Účast ve společnostech a družstvech
97
Součet (ř. 95 + 96)
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
98
Pohledávka za pozůstalým manželem (manželkou) z titulu vypořádání společného jmění manželů
99
Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 19 zákona 1), 
a případně podle § 19 odst. 6
100
Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 19 zákona 2), 
a případně podle § 19 odst. 6
101
Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4)
102
Z ř. 98 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12
a podle § 23 odst. 2 zákona
D. DĚDICKÝ PODÍL Z TITULU VYPOŘÁDÁNÍ DĚDICTVÍ VYPLÁCENÝ V PENĚZÍCH
6
III. ODDÍL
Dluhy, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměna a hotové výdaje notáře, jiné povinnosti uložené  
v řízení o dědictví, dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku v cizině
E.  CELKOVÁ HODNOTA MAJETKU NABYTÉHO DĚDĚNÍM
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
103
Dědický podíl z titulu vypořádání dědictví
104
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 zákona 1), 
a případně podle § 19 odst. 6
105
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 zákona 2), 
a případně podle § 19 odst. 6
106
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 19 zákona 3), 
a případně podle § 19 odst. 6
107
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona
108
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4)
109
Z ř. 103 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  § 23 odst. 2 zákona
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
110
Celková hodnota movitého majetku a nemovitostí 
(ř. 66 + 75 + 81 + 82 + 94 + 97 + 98 + 103)
111
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 zákona 1),
a případně podle § 19 odst. 6 (z ř. 67 + 99 + 104)
112
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 zákona 2),
a případně podle § 19 odst. 6 (z ř. 76 + 87 + 100 + 105)
113
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 19 zákona 3),
a případně podle § 19 odst. 6 (ř. 77 + 106)
114
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona
(ř. 78 + 107)
115
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4)
(ř. 83 + 90 + 101 + 108)
116
Z ř. 110 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  
§ 23 odst. 2 zákona (ř. 84 + 91 + 102 + 109)
117
Majetek osvobozený od daně
(ř. 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116)
118
Celková hodnota majetku po odpočtu majetku osvobozeného
od  daně (ř. 110 – 117)
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
119
Dlužné daně a poplatky
120
Dluhy na zákonném pojištění
7
IV. ODDÍL
a)  Údaje o majetku přiznaném v posledním (předchozím) přiznání (podáváte-li dodatečné daňové přiznání)
b) Údaje o posledně přiznaném majetku nabytém na základě původního projednání dědictví, podáváte-li řádné 
daňové přiznání z důvodu nabytí dalšího majetku na základě dodatečně projednaného dědictví
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
121
Pohledávka pozůstalého manžela (manželky) dle dohody o vypořádání společného jmění manželů
122
Jiné dluhy, které přešly na dědice
123
Výplaty podílů spoludědicům, které se odečítají od základu daně  poměrným propočtem k neosvobozenému majetku
124
Věcná břemena nebo jiná plnění zřízená na nemovitostech, výplaty podílů spoludědicům, které se odečítají od základu daně  v plné výši
125
Jiné povinnosti uložené v řízení o dědictví
126
Přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele
127
Odměna a hotové výdaje notáře
128
Dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku v cizině
129
Součet  (ř. 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128)
130
Dluhy a jiné povinnosti pro propočet k neosvobozenému majetku
(ř. 129 – 124)
Řádek
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
131
Movitý majetek a nemovitosti  a případně majetkové podíly  
z transformace družstev (posledně přiznané)
132
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 zákona 1), 
a případně podle § 19 odst. 6
133
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 zákona 2), 
a případně podle § 19 odst. 6
134
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 zákona 3), 
a případně podle § 19 odst. 6
135
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 5 zákona
136
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 9 zákona 4)
137
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  § 23 odst. 2 zákona
138
Majetek osvobozený od daně  (ř. 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137)
139
Dluhy, přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele, odměna  a hotové výdaje notáře, jiné povinnosti uložené v řízení o dědictví,  dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z majetku v cizině (posledně přiznané)
140
Z ř. 139 věcná břemena nebo jiná plnění zřízená na nemovitostech,  výplaty podílů spoludědicům, které se odečítají od základu daně  v plné výši
141
Dluhy a jiné povinnosti pro přepočet k neosvobozenému majetku 
(ř. 139 – 140)
8
V. ODDÍL
ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
Údaje o zástupci:  tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový  subjekt.
Kód zástupce: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
1 – zákonný zástupce;
2 – ustanovený zástupce;
3 – společný zástupce, smluvní zástupce;
4a –  obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b  –  fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c  –  právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození/ Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/ IČ právnické osoby:   bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické  osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě  (např. jednatel, pověřený pracovník apod.):   tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je dańové přiznání podáváno právnickou  osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává daňové přiznání.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu/ Osoby oprávněné k podpisu:  daňové přiznání bude opatřeno vlastnoručním podpisem buď  přímo daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající své daňové přiznání, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat daňové přiznání  za daňový subjekt – právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce),  nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).
Přílohy
Poř.  čís.
Název přílohy (její obsah)
Počet stran
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
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
Přiznání sestavil – jméno(-a)
Telefon
9
Vyplní finanční úřad
Dne
Podpis odpovědného pracovníka
Za finanční úřad daňovou povinnost      vyměřil                       dodatečně vyměřil                      podle § 46 zákona o správě daní a poplatků
Výpočet daně dědické
v Kč
142
Majetek celkem (ř. 110 + 131)
143
Majetek osvobozený od daně (z ř. 117 + 138)
144
Majetek po odpočtu majetku osvobozeného od daně (ř. 142 – 143)
145
Dluhy a jiné povinnosti pro přepočet k neosvobozenému majetku (ř. 130 + 141)
( ř. 144 x ř. 145
ř. 142)
146
Poměrná část dluhů a jiných povinností k neosvobozenému majetku
147
Základ daně (ř. 142 – 143 – 146 – 124 – 140)
148
Základ daně zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru
149
Daň podle § 12 odst. 1, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1 zákona
150
Koeficient  0,5
151
Daň
152
Činí-li daň z ř. 151 méně než 100 Kč, neplatí se.
153
Zvýšení daně podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
ve znění pozdějších předpisů 
v %
154
Daňová povinnost celkem (ř. 151 + ř. 153)
155
Daň vyměřená platebním výměrem čj.
     tj. 
Poslední daňová povinnost
     případně 
Daň z nabytí majetku v původním dědickém řízení
156
Vyměřuje se daň / Dodatečně se vyměřuje daň (ř. 151 – ř. 155)
10
Příloha č. 1
k přiznání k dani dědické
Údaje o movitém majetku a nemovitostech
Číslo stránky / celkový počet  stran        
/
Popis majetku
Cena v Kč
5409_9.1.1	null	null	null	null	null		N	N	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	CZ	null	null	null		
5409_9.1.2	null	null	null	null	null	null	null	CZ	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	CZ	null	null	null	null	null	null	null	null			
5409_9.1.3	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	
5409_9.1.4	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5409_9.1.5	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5409_9.1.6	null	null	null	null	null	
5409_9.1.7	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5409_9.1.8	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	
5409_9.1.10	null	null	null	null	null	
	Vyberte ze seznamu název místně příslušného finančního úřadu (správce daně). Místně příslušným správcem daně je finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti měl zůstavitel bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval.: 
	Za předtištěným kódem CZ uveďte kmenovou část přiděleného DIČ. Investiční společnost uvede vždy své DIČ, a to i při vyplnění přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu za každý podílový fond, jehož majetek obhospodařuje.: 
	Vyplňte rodné číslo. Jste-li osoba (poplatník daně), které nebylo přiděleno rodné číslo, vyplňte datum narození.: 
	Uveďte přidělené identifikační číslo.: 
	radne: 
	opravne: 
	dodatecne: 
	Zaškrtněte, které daňové přiznání podáváte.: 
	Zaškrtněte, které daňové přiznání podáváte.: 
	Uveďte počet stran přílohy č. 1.: 
	U dodatečného DAP vyplňte datum, kdy byly zjištěny skutečnosti zakládající povinnost k jeho podání.: 
	Propočet konce lhůty pro podání ŘÁDNÉHO přiznání viz ř. 61a tiskopisu přiznání). Konec lhůty pro podání dodatečného přiznání vypočítejte v návaznosti na datum vyplněné do ř. 61b. Připadne-li vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem nejbližší následující pracovní den.: 
	Vyplňte nyní používané příjmení.: 
	Vyplňte příjmení, uvedené na vašem rodném listě.: 
	Vyplňte jméno ve stejném znění, jak je uvedeno na vašem rodném listě.: 
	Vyplňte akademický a akademicko-vědecký titul.: 
	Vyplňte své bydliště v uvedeném členění. V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým). Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.: 
	Vyplňte své bydliště v uvedeném členění. V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým). Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.: 
	Vyplňte své bydliště v uvedeném členění. V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým). Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.: 
	Vyplňte své bydliště v uvedeném členění. V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým). Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.: 
	Vyplňte své bydliště v uvedeném členění. V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým). Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.: 
	Vyplňte stát, ve kterém máte bydliště.: 
	Vyplňte číslo včetně volacího kódu.: 
	Vyplňte číslo včetně volacího kódu.: 
	Uveďte vztah k zůstaviteli podle § 11 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění platném do 14. 8. 1998 (dále ”zákon”), kde pro účely výpočtu daně dědické jsou osoby zařazeny do tří skupin. Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou naroveň postaveny vztahy založené osvojením.: 
	fyz: 
	prav: 
	PaperFormsBarcode1: 
	Vyplňte, pokud se zdržujete na jiné adrese, než na které máte bydliště.: 
	Vyplňte, pokud se zdržujete na jiné adrese, než na které máte bydliště.: 
	Vyplňte, pokud se zdržujete na jiné adrese, než na které máte bydliště.: 
	Vyplňte, pokud se zdržujete na jiné adrese, než na které máte bydliště.: 
	Vyplňte, pokud se zdržujete na jiné adrese, než na které máte bydliště.: 
	Uveďte příjmení zástupce.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona o správě daní. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do V. ODDÍLu. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona o správě daní. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do V. ODDÍLu. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona o správě daní. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do V. ODDÍLu. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona o správě daní. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do V. ODDÍLu. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	u fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona o správě daní. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do V. ODDÍLu. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	Uveďte telefonní číslo, na kterém je vás možné kontaktovat.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona o správě daní. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do V. ODDÍLu. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona o správě daní. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do V. ODDÍLu. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona o správě daní. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do V. ODDÍLu. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	Uveďte jméno(-a) zástupce.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře dříve, než bylo podáno daňové přiznání, uveďte údaje o právním nástupci, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 40 odst. 7 zákona o správě daní. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do V. ODDÍLu. Poplatník se sídlem nebo bydlištěm v cizině přiloží k daňovému přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	Vyplňte titul oprávněné osoby.: 
	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 zkrácený tvar, např. s.r.o., a.s., s.p., družstvo, nadace, včetně dovětku ”v likvidaci”, ”v konkurzu”.: 
	Vyplňte název právnické osoby zapsaný do obchodního rejstříku. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku uveďte název, pod kterým byly zřízeny a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Vyplňte číslo včetně volacího kódu.: 
	Vyplňte číslo včetně volacího kódu.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Vyplňte funkci oprávněné osoby.: 
	ano: 
	ne: 
	Vyplňte datum úmrtí zůstavitele (dd.mm.rrrr)..: 
	Uveďte den (dd.mm.rrrr) právní moci usnesení soudu o dědictví, který je rozhodný pro počátek běhu lhůty k podání daňového přiznání.: 
	Vyplňte datum (dd.mm.rrrr) zjištění důvodů, že daňová povinnost poplatníka má být vyšší nebo nižší než jeho poslední známá daňová povinnost. : 
	Vyplňte akademický a akademicko-vědecký titul zůstavitele.: 
	Vyplňte jméno ve stejném znění, jak je uvedeno na rodném listě zůstavitele.: 
	Vyplňte příjmení, uvedené na rodném listě zůstavitele.: 
	Vyplňte používané příjmení zůstavitele.: 
	Vyplňte rodné číslo zůstavitele. Pokud mu nebylo přiděleno rodné číslo, vyplňte datum narození.: 
	Uveďte posledně vykonávané povolání zůstavitele, včetně povolání dále pracujícího či podnikajícího důchodce do doby jeho úmrtí.: 
	Uveďte státní občanství ke dni úmrtí zůstavitele.: 
	Vyplňte adresu v den podání DAP na území České republiky nebo v zahraničí.: 
	zust_ulice: 
	zust_c_orient: 
	zust_c_pop: 
	zust_psc: 
	zust_naz_obce: 
	Vyplňte název a adresu soudu, který rozhodl v řízení o dědictví.: 
	Vyplňte číslo rozhodnutí soudu, který rozhodl v řízení o dědictví.: 
	V případech úmrtí zůstavitele dnem 1. 1. 2004 a násl. uveďte v příloze druh dopravního prostředku a jeho cenu určenou v dědickém řízení, V případech úmrtí zůstavitele do 31. 12. 2003 včetně uveďte v příloze dopravní prostředky, a to druh, počet a rok výroby, cenu jednotlivých dopravních prostředků,: 
	V případech úmrtí zůstavitele dnem 1. 1. 2004 a násl. uveďte v příloze umělecké sbírky, starožitnosti, obrazy a jiná výtvarná díla, cenné papíry, které jsou předmětem sběratelského zájmu, starožitné předměty z drahých kovů, včetně loveckých a historických zbraní a cenu jednotlivých věcí určenou v dědickém řízení, V případech úmrtí zůstavitele do 31. 12. 2003 včetně uveďte v příloze umělecké sbírky, starožitnosti, obrazy a jiná výtvarná díla, cenné papíry, které jsou předmětem sběratelského zájmu, starožitné předměty z drahých kovů, včetně loveckých a historických zbraní – seznam předmětů, a to druh, počet kusů, rok pořízení, autora uměleckých děl a cenu jednotlivých věcí.: 
	V případech úmrtí zůstavitele dnem 1. 1. 2004 a násl. uveďte v příloze zařízení bytů a rekreačních objektů – seznam předmětů a jejich cenu určenou v dědickém řízení, V případech úmrtí zůstavitele do 31. 12. 2003 včetně uveďte v příloze zařízení bytů a rekreačních objektů – seznam předmětů a jejich cenu,: 
	V případech úmrtí zůstavitele dnem 1. 1. 2004 a násl. uveďte v příloze jiné movité věci – seznam věcí, např. zvířata, movité stavby, hudební nástroje, fotografické a filmovací přístroje, počítací stroje, a cenu těchto věcí určenou v dědickém řízení. V případech úmrtí zůstavitele do 31. 12. 2003 včetně uveďte v příloze jiné movité věci – seznam věcí, např. zvířata, movité stavby, hudební nástroje, fotografické a filmovací přístroje, počítací stroje, a cenu těchto předmětů.: 
	veci_celkem: 
	Z ř. 66 uveďte cenu majetku osvobozeného podle cit. ustanovení zákona, tj. movité věci osobní potřeby dědí-li je fyzická osoba, pokud tyto věci po dobu jednoho roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku zůstavitele. V případě úmrtí zůstavitele do nabytí účinnosti zákona č. 169/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., tj. do 14. 8. 1998 včetně, je tento majetek osvobozen dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona, pokud jeho cena nepřevyšuje u osob I. skupiny 1 000 000,- Kč (500 000,- Kč při nabytí movitých věcí děděním v případě úmrti zůstavitele do 31. 12. 1993), u osob II. skupiny 60 000,- Kč, u osob III. skupiny 20 000,- Kč u každého jednotlivého poplatníka. V případě, že k úmrtí zůstavitele došlo v období od 15. 8. 1998 do 31. 12. 2007, je tento majetek osvobozen dle citovanou novelou upraveného § 19 odst. 2 písm. a), pokud jeho cena nepřevyšuje u osob II. skupiny 60 000,- Kč a u osob III. skupiny 20 000,- Kč u každého jednotlivého poplatníka. Počínaje 1. 1. 2008 je tento majetek podle § 19 odst. 2 zákona osvobozen u osob III. skupiny, pokud jeho cena nepřevyšuje 20 000 Kč. Podle § 19 odst. 6 zákona je od daně osvobozeno nabytí movitého majetku, pokud zůstavitel byl zástupcem cizího státu pověřeným v ČR, příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společné domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem ČR, je-li zaručena vzájemnost.: 
	Uveďte výši hotovosti v české měně.: 
	Uveďte výši hotovosti v cizí měně a kurz devizového trhu České národní banky platný ke dni ocenění, tj. ke dni úmrtí zůstavitele, podle kterého byl proveden přepočet na Kč (dále jen ”směnný kurz”).: 
	Uveďte čísla účtů a výši vkladů na jednotlivých účtech, s připočtením úroků ke dni nabytí vkladů, tj. ke dni úmrtí zůstavitele. Bankou se rozumí též Česká spořitelna, a.s. Úroky se do ceny zahrnují snížené o daň z příjmů, pokud je vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Uveďte čísla účtů a výši vkladů na jednotlivých účtech, s připočtením úroků ke dni nabytí vkladů, tj. ke dni úmrtí zůstavitele. Bankou se rozumí též Česká spořitelna, a.s. Úroky se do ceny zahrnují snížené o daň z příjmů, pokud je vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Uveďte také příslušný směnný kurz.: 
	Uveďte druh cenného papíru, např. akcie, podílové listy, dluhopisy, včetně vkladních listů a vkladových certifikátů, kupony, směnky, šeky, cestovní šeky, a kurz cenných papírů v den nabytí, tj. ke dni úmrtí zůstavitele.: 
	Uveďte druh cenného papíru, např. akcie, podílové listy, dluhopisy, včetně vkladních listů a vkladových certifikátů, kupony, směnky, šeky, cestovní šeky, a kurz cenných papírů v den nabytí, tj. ke dni úmrtí zůstavitele. Uveďte také příslušný směnný kurz.: 
	Uveďte druh pohledávky a hodnotu pohledávky. Do tohoto majetku náleží např., pohledávky z prodeje vlastnictví průmyslových práv, práv na označení, autorských práv a dalších obdobných práv.: 
	penize_celkem: 
	Z ř. 75 uveďte cenu majetku osvobozeného podle cit. ustanovení zákona, tj. vklady na účtech u bank (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), peněžní prostředky a cenné papíry. K osvobození dle § 19 odst. 6 zákona viz ř. 67.: 
	Z ř. 75 uveďte částky osvobozené podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. K osvobození dle § 19 odst. 6 zákona viz ř. 67.: 
	Z ř. 75 uveďte nárok zůstavitele na odškodnění podle zvláštních předpisů, např. zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů.: 
	V příloze uveďte jednotlivá práva a z nich vyplývající neuhrazené majetkové nároky, např. věcná břemena a jiné majetkové hodnoty v peněžním vyjádření, resp. v peněžním vyjádření uvedeném/určeném v dědickém řízení. K osvobození dle § 19 odst. 6 zákona viz ř. 67.: 
	V příloze uveďte jednotlivá práva a z nich vyplývající neuhrazené majetkové nároky, např. věcná břemena a jiné majetkové hodnoty v peněžním vyjádření, resp. v peněžním vyjádření uvedeném/určeném v dědickém řízení. K osvobození dle § 19 odst. 6 zákona viz ř. 67.: 
	majetek_celkem: 
	V případech úmrtí zůstavitele počínaje dnem 1. 1. 2004 uveďte cenu určenou v dědickém řízení. Při nabytí majetkových podílů z transformace družstev nebo nemovitého majetku, k němuž byla obnovena práva vlastníka – viz Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani dědické. V případech úmrtí zůstavitele do 31. 12. 2003 včetně uveďte cenu nemovitostí zjištěnou podle příslušného oceňovacího předpisu platnou ke dni smrti zůstavitele. Podle § 21 zákona je součástí daňového přiznání znalecký posudek o ceně nemovitosti, jde-li o bezúplatný přechod vlastnictví k nemovitosti. Znalecký posudek se nevyžaduje v případě přechodu vlastnictví k pozemkům bez trvalých porostů a staveb, anebo v případě zcela osvobozeného přechodu vlastnictví k nemovitostem, pokud správce daně nestanoví jinak. Pokud správce daně nestanoví povinnost předložit znalecký posudek, uveďte v příloze tyto údaje: Obec a katastrální území, kde se pozemky nacházejí, parcelní číslo, druh pozemku (např. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, stavební pozemky), výměru pozemku v m2 a cenu za m2 podle příslušného oceňovacího předpisu. V případě nabytí majetkových podílů z transformace družstev nebo nemovitého majetku, k němuž byla obnovena práva vlastníka – viz tiskopis Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani dědické.: 
	Z ř. 82 uveďte cenu zjištěnou nebo alespoň přibližnou nemovitostí, které jsou kulturními památkami a k nabytí vlastnického práva dochází mezi osobami zařazenými do I. skupiny (příbuzní v řadě přímé a manželé) v případě úmrtí zůstavitele do 14. 8. 1998 včetně. Prohlášení nemovitosti za kulturní památku doložte potvrzením Ústředního seznamu kulturních památek, který vede Státní ústav památkové péče v Praze 1.: 
	Z ř. 82 uveďte zjištěnou nebo alespoň přibližnou cenu resp. cenu určenou v dědickém řízení nemovitostí vydaných nebo poskytnutých jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou splněny podmínky pro osvobození. Od daně dědické je osvobozen přechod vlastnictví nemovitého majetku vydaného nebo poskytnutého jako náhrada podle cit. zákona mezi osobami blízkými podle občanského zákoníku, pokud se zároveň jedná o první přechod vlastnictví k těmto nemovitostem. Podle § 116 občanského zákoníku osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Vydání nemovitostí nebo poskytnutí náhrady podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doložte uzavřenou dohodou o vydání věci schválenou pozemkovým úřadem, či rozhodnutím o poskytnutí náhrady.: 
	Uveďte cenu dopravních prostředků, inventáře, drobného investičního majetku, uměleckých děl a sbírek, zásob, ostatních movitých věcí.: 
	Uveďte cenu cenných papírů, vkladů na účtech u bank, částky za dosud neuhrazené faktury či jiné platební dokumenty, neuhrazené nároky podniků vůči zaměstnancům a jiným fyzickým či právnickým osobám a hotovost v pokladně podniku.: 
	Z ř. 86 uveďte cenu majetku osvobozeného podle příslušných ustanovení zákona (viz pokyny k ř. 76).: 
	Uveďte cenu patentů, licencí, koncesí, vydavatelských a autorských práv, software, podíly na jiných společnostech apod.: 
	Uveďte cenu zjištěnou podle příslušného oceňovacího předpisu platnou ke dni smrti zůstavitele. Podle § 21 zákona je znalecký posudek o ceně nemovitostí součástí daňového přiznání (viz pokyny k ř. 82).: 
	Uveďte cenu nemovitostí, které jsou kulturními památkami a přechází na osoby zařazené do I. skupiny (viz pokyny k ř. 83).: 
	Uveďte cenu nemovitostí vydaných nebo poskytnutých jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb., nemovitostí k nimž byla obnovena práva vlastníka podle zákona č. 229/1991 Sb., a zákona č. 42/1992 Sb., a majetkových podílů z transformace družstev podle zákona č. 42/1992 Sb. (viz pokyny k ř. 84).: 
	podnik_celkem: 
	Uveďte dluhy vůči dodavatelům výrobků, zboží, prací a služeb, dlužné daně, bankovní úvěry, závazky vůči zaměstnancům a různým institucím apod. určené/zjištěné v dědickém řízení. Je-li předmětem dědění více podniků, na samostatné příloze za každý podnik jednotlivě uveďte adresy podniků a hodnotu majetku v členění podle řádků 85 až 94.: 
	V případech úmrtí zůstavitele do 31. 12. 2003 včetně: Nelze-li cenu určenou v dědickém řízení specifikovat v řádcích 85–93, uveďte pouze celkovou cenu určenou v dědickém řízení.: 
	V případech úmrtí zůstavitele dnem 1. 1. 2004 a násl. uveďte cenu určenou v dědickém řízení V případech úmrtí zůstavitele do 31. 12. 2003 včetně: Nabýváte-li podíly v obchodních společnostech a účasti v družstvech, je nezbytné k daňovému přiznání přiložit doklad potvrzující ocenění podílů a účastí v družstvech, popř. vypořádacího podílu, ke kterému vznikl nárok zůstaviteli. Uveďte hodnotu vypořádacího podílu ve výši podle stanov, zakládací listiny, společenské smlouvy nebo obchodního zákoníku či občanského zákoníku.: 
	V případech úmrtí zůstavitele dnem 1. 1. 2004 a násl. uveďte cenu určenou v dědickém řízení V případech úmrtí zůstavitele do 31. 12. 2003 včetně: Nabýváte-li podíly v obchodních společnostech a účasti v družstvech, je nezbytné k daňovému přiznání přiložit doklad potvrzující ocenění podílů a účastí v družstvech, popř. vypořádacího podílu, ke kterému vznikl nárok zůstaviteli. Uveďte hodnotu podílu a členských práv a povinností zůstavitele. Jsou-li předmětem dědění podíly nebo účasti ve více obchodních společnostech nebo družstvech, na samostatné příloze za každé nabytí uveďte adresu obchodní společnosti a družstva a hodnotu podílu či práv a povinností.: 
	podil_celkem: 
	V případech úmrtí zůstavitele dnem 1. 1. 2004 a násl. – uveďte cenu pohledávky určenou v dědickém řízení zařazenou do aktiv dědictví, jestliže při vypořádání společného jmění manželů majetek nebo část majetku nenáleží do dědictví, nýbrž zůstává pozůstalému manželovi (manželce), a ten je povinen uhradit do dědictví vzniklou pohledávku. V případech úmrtí zůstavitele do 31. 12. 2003 včetně – uveďte cenu pohledávky zařazenou do aktiv dědictví, jestliže při vypořádání společného jmění manželů majetek nebo část majetku nenáleží do dědictví, nýbrž zůstává pozůstalému manželovi (manželce), a ten je povinen uhradit do dědictví vzniklou pohledávku.: 
	Vyplňte v případech, kdy k dědictví je povoláno více osob, které dědictví neodmítly, a kdy věci nebo celé dědictví nabude jeden nebo více dědiců a spoludědice-poplatníka daně dědické, který předkládá daňové přiznání, uspokojí výplatou v penězích.: 
	majetek_a_domy_celkem: 
	Uveďte dluhy bez rozdílu, zda se staly splatnými před nebo po smrti zůstavitele. V příloze doložte kopie dluhopisů, půjček a jiných dokladů prokazující oprávněnost uplatňované pohledávky.: 
	Uveďte dluhy bez rozdílu, zda se staly splatnými před nebo po smrti zůstavitele. V příloze doložte kopie dluhopisů, půjček a jiných dokladů prokazující oprávněnost uplatňované pohledávky.: 
	Uveďte pohledávku pozůstalého manžela (manželky) zařazenou podle dohody o vypořádání společného jmění manželů do pasiv dědictví.: 
	Uveďte dluhy bez rozdílu, zda se staly splatnými před nebo po smrti zůstavitele. V příloze doložte kopie dluhopisů, půjček a jiných dokladů prokazující oprávněnost uplatňované pohledávky.: 
	vyplaty_podilu: 
	Uveďte např. cenu věcných břemen zřízených na nemovitostech, které jsou předmětem dědění nebo cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví, které se odečítají od základu daně v plné výši podle postupu stanoveného v § 4 odst. 2 zákona. Uveďte zde údaje o majetku přiznaném v původním řádném daňovém přiznání, popřípadě v posledním (předchozím) dodatečném daňovém přiznání.: 
	Uveďte např. odměnu správci dědictví za správu zůstavitelova majetku nebo jeho části.: 
	uveďte náklady pohřbu po odpočtu poskytnuté sociální dávky „pohřebné“ a přiložte doklady prokazující uvedené náklady.: 
	Uveďte odměnu notáře stanovenou usnesením soudu podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.: 
	V příloze doložte úředně ověřený platební výměr a doklad o zaplacení dávky jinému státu z nabytí majetku děděném v cizině, včetně jejich úředního překladu do českého nebo slovenského jazyka, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku. Současně v samostatné příloze uveďte směnný kurz platný v den úhrady dědické dávky.: 
	pasiva_celkem: 
	Uveďte zde údaje o majetku přiznaném v původním řádném daňovém přiznání, popřípadě v posledním (předchozím) dodatečném daňovém přiznání.: 
	Uveďte zde údaje o majetku přiznaném v původním řádném daňovém přiznání, popřípadě v posledním (předchozím) dodatečném daňovém přiznání.: 
	Všechny údaje, které nebylo možno uvést v daňovém přiznání, rozveďte na přílohách. V tomto oddíle uveďte pod pořadovým číslem název (obsah) přílohy, např. znalecký posudek, udělená plná moc apod.: 
	Uveďte počet stran přílohy.: 
	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.: 
	Uveďte datum podepsání Přiznání.: 
	Vyberte kód zástupce. Údaje o zástupci budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový subjekt.: 
	Uveďte příjmení osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte jméno osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte celkový počet stránek přílohy.: 
	Uveďte číslo stránky přílohy.: 
	Uveďte popis movitého majetku.: 
	Uveďte cenu movitého majetku.: 



