
Identifi kace plátce 

Název 

DIČ 

Sídlo plátce:
Ulice, číslo popisné / orientační 

Obec PSČ 

   1 Úhrn příjmů podle § 7 odst. 6 zákona

   2 Úhrn skutečně sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů 
uvedených na ř. 1 (§ 36 odst. 2 písm. t) zákona)

Za plátce vyřizuje:

Jméno a příjmení 

Telefon

Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne . . 

   Otisk   razítka
 

*) uveďte konkrétní měsíce

25 5553 MFin 5553 - vzor č. 1

POTVRZENÍ
o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

a dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 
období*)   2014

Identifi kace poplatníka

Příjmení  Jméno 

Rodné číslo (nebo VČP pokud poplatník nemá RČ) 

Adresa místa pobytu:
Ulice, číslo popisné / orientační 

Obec PSČ

 

Podpis

20



Poučení:
Tiskopis „Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani podle § 7 odst. 6 zákona“ vydává Ministerstvo fi nancí jako povinný tiskopis, 
pro plátce, kteří mají povinnost do 10 dnů od podání žádosti poplatníka vystavit doklad o vyplacených příjmech, které jsou samostatným 
základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (příjmy autorů). 

Rodné číslo – uveďte rodné číslo. Pokud nemáte přidělené rodné číslo, uveďte vlastní číslo plátce přidělené správcem daně (VČP). Jste-li 
osoba, které nebylo přiděleno rodné číslo ani VČP, vyplňte datum narození.

Řádek 1)  – Úhrn příjmů podle § 7 odst. 6 zákona – uveďte úhrn příjmů, které jsou podle § 7 odst. 6 zákona samostatným základem daně 
pro zdanění zvláštní sazbou daně podle § 36 odst. 2 písm. t) zákona. Do tohoto úhrnu se započítávají pouze příjmy vyplacené ve zdaňovacím 
období, za které je potvrzení vydáváno.

Řádek 2) – Úhrn skutečně sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů uvedených na ř. 1 (§ 36 odst. 2 písm. t) 
zákona) – uveďte částku sražené daně podle § 36 odst. 2 písm. t) zákona za období, za které byl vyplacen příjem uvedený na řádku 1).
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