
žádost sestavil  ................................................................................................................

otisk podacího razítka fi nančního úřadu

Finančnímu úřadu v, ve, pro  

Daňové identifi kační číslo plátce daně

 C Z

ŽÁDOST
podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů1)

o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku 
na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Plátce daně

Sídlo / adresa místa pobytu plátce daně

Přehled o vyplacených doplatcích na daňovém bonusu 
 Za zdaňovací období3) 
 ř. 1  Celková částka doplatku na daňovém bonusu vyplacená z ročního 
  zúčtování záloh a daňového zvýhodnění všem oprávněným zaměstnancům 

 ř. 2  Z toho uspokojeno z celkového objemu záloh na daň 

 ř. 3  Výše částky doplatku na daňovém bonusu z řádku 1 
  vyplacená z vlastních fi nančních prostředků plátce 

 ř. 4  Datum vyplacení doplatku na daňovém bonusu

Kč

Kč

Kč

a) Žádám o vrácení4) doplatku na daňovém bonusu vyplaceného z vlastních fi nančních prostředků (částka z řádku 3, popř. nižší)
 ve výši ...........................................................................................................................Kč 
 – na adresu5) .................................................................................................................................................................................................
 – na účet5) vedený u ...................................................................................................č. účtu .......................................................................
  kód banky .................................................................................................................specifi cký symbol .....................................................
b) Žádám o převedení4) doplatku na daňovém bonusu vyplaceného z vlastních fi nančních prostředků z řádku 3 (popř. částky nižší): 
 – na úhradu nedoplatku daně6) .....................................................................................................................................................................
  u správce daně7) ..................................................................................................... v částce ................................................................Kč 
 – na úhradu nedoplatku daně6) .....................................................................................................................................................................
  u správce daně7) ..................................................................................................... v částce ................................................................Kč 
 – na úhradu nedoplatku daně6) .....................................................................................................................................................................
  u správce daně7) ..................................................................................................... v částce ................................................................Kč 
c) Částku z řádku 3 (popř. částku nižší) ponechejte ve výši ....................................................... Kč na úhradu splatných daňových povinností 
 daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků 

25 5246   MFin 5246 - vzor č. 5

Typ žádosti2)
běžná                           dodatečná  

telefon  ............................................

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO ŽÁDOSTI JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM8)

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

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

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Datum

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu



Poučení: 
1) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“)
2) Označte křížkem jednu z variant. U běžné žádosti se jedná o uplatnění postupu podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů, a to 

po správné aplikaci § 35d odst. 4. U dodatečné žádosti se jedná o postup podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů po aplikaci 
§ 38i odst. 4

3) Uveďte zdaňovací období (kalendářní rok), za který byl vyplacen doplatek na daňovém bonusu, a to na základě provedeného ročního 
zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (§ 35d odst. 7 zákona o daních z příjmů). V případě postupu podle § 38i odst. 4 zákona 
o daních z příjmů uveďte zdaňovací období, za které bylo chybně poskytnuto nižší daňové zvýhodnění a doplatek na daňovém bonusu 
byl poplatníkovi vyplacen dodatečně

4) V řízení o této žádosti postupuje správce daně obdobně jako při vrácení nebo převedení přeplatku podle zvláštního právního předpisu 
(§ 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů) 

5) Nehodící se škrtněte 
6) Uveďte druh daně, na kterou je požadováno vyplacený doplatek na daňovém bonusu převést 
7) Uveďte název správce daně, u kterého je nedoplatek daně evidován
8) Údaje o podepisující osobě

Údaje o zástupci: tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je žádost zpracovávána a podávána 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 žádost podávána právnickou 
osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává žádost.

Vlastnoruční podpis daňového subjektu / Osoby oprávněné k podpisu: žádost bude opatřena vlastnoručním podpisem buď přímo 
daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající svou žádost, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat žádost 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).


