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P Ř I Z N Á N Í
k dani darovací

při nabytí majetku osvobozeného od daně 
podle § 20 odst. 4 nebo podle § 20 odst. 10 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací 

a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „zákon“)

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

otisk podacího razítka finančního úřadu

01 Poplatník

06 Počet Příloh č. 1

05 Daňové přiznání je podáváno za kalendářní rok

02 Daňové identifikační číslo

03 Rodné číslo

04 Identifikační číslo

16 Telefon 17 E-mail

15 Stát

Adresa místa pobytu fyzické osoby
11 Obec 12 PSČ

09 Jméno(-a) 10 Titul

08 Rodné příjmení

07 Příjmení

A. Fyzická osoba*)

I. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi

13 Ulice, část obce 14 Číslo popisné / č. orientační

/

19 PSČ
Adresa pro doručování písemností*) (pouze v případě, že není datová schránka)
18 Obec

20 Ulice, část obce 21 Číslo popisné / č. orientační

/

CZ

fyzická osoba právnická osoba

*)  zaškrtněte

Finančnímu úřadu pro

Územnímu pracovišti v, ve, pro



2

Dále uvedená osoba je:

22 Příjmení

23 Jméno(-a) 24 Titul

25 Rodné číslo

Adresa místa pobytu zákonného zástupce (právního nástupce)*)
26 Obec 27 PSČ

30 Stát

31 Telefon 32 E-mail

44 Telefon 45 E-mail

43 Stát

Sídlo právnické osoby
39 Obec 40 PSČ

38 Funkce

36 Jméno(-a) 37 Titul

Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
35 Příjmení

34 Právní forma

33 Název právnické osoby

B. Právnická osoba*)

41 Ulice, část obce 42 Číslo popisné / č. orientační

28 Ulice, část obce 29 Číslo popisné / č. orientační

Zákonný zástupce (právní nástupce) poplatníka*) 

Zmocněnec  poplatníka 

/

/

  ano   ne

  ano   ne

*)  zaškrtněte



Příloha č. 1
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II. ODDÍL 
Údaje o dárci a nabytém majetku

46 Dárce 47 Popis  
majetku 48

Cena v Kč

    



III.   ODDÍL

4

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

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

Údaje o zástupci*: 

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)

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

1.

2.

3.

4.

5.

Daňové přiznání sestavil

Telefon E-mail

Příjmení Jméno(-a) Titul

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:

Kód zástupce**:Typ zástupce:
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25 5512    MFin 5512 - vzor č. 6
P Ř I Z N Á N Í
k dani darovací
při nabytí majetku osvobozeného od daně
podle § 20 odst. 4 nebo podle § 20 odst. 10 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací
a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „zákon“)
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
otisk podacího razítka finančního úřadu
01 Poplatník
06 Počet Příloh č. 1
05 Daňové přiznání je podáváno za kalendářní rok
02 Daňové identifikační číslo
03 Rodné číslo
04 Identifikační číslo
16 Telefon
17 E-mail
15 Stát
Adresa místa pobytu fyzické osoby
11 Obec
12 PSČ
09 Jméno(-a)
10 Titul
08 Rodné příjmení
07 Příjmení
A. Fyzická osoba*)
I. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi
13 Ulice, část obce
14 Číslo popisné / č. orientační
/
19 PSČ
Adresa pro doručování písemností*) (pouze v případě, že není datová schránka)
18 Obec
20 Ulice, část obce
21 Číslo popisné / č. orientační
/
CZ
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.
*)  zaškrtněte
Finančnímu úřadu pro
Územnímu pracovišti v, ve, pro
2
Dále uvedená osoba je:
22 Příjmení
23 Jméno(-a)
24 Titul
25 Rodné číslo
Adresa místa pobytu zákonného zástupce (právního nástupce)*)
26 Obec
27 PSČ
30 Stát
31 Telefon
32 E-mail
44 Telefon
45 E-mail
43 Stát
Sídlo právnické osoby
39 Obec
40 PSČ
38 Funkce
36 Jméno(-a)
37 Titul
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
35 Příjmení
34 Právní forma
33 Název právnické osoby
B. Právnická osoba*)
41 Ulice, část obce
42 Číslo popisné / č. orientační
28 Ulice, část obce
29 Číslo popisné / č. orientační
Zákonný zástupce (právní nástupce) poplatníka*) 
Zmocněnec  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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.
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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.
*)  zaškrtněte
Příloha č. 1
3
II. ODDÍL
Údaje o dárci a nabytém majetku
46
Dárce
47
Popis 
majetku
48
Cena v Kč
III.   ODDÍL
4
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
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO DAŇOVÉM PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci*: 
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)
Poř.  čís.
Název přílohy (její obsah)
Počet stran
1.
2.
3.
4.
5.
Daňové přiznání sestavil
Telefon
E-mail
Příjmení
Jméno(-a)
Titul
Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Kód zástupce**:
Typ zástupce:
	Uveďte DIČ bylo-li Vám pro účely jiné daně přiděleno.: 
	Vyplňte rodné číslo. Jste-li osoba (poplatník daně), které nebylo přiděleno rodné číslo, vyplňte datum narození.: 
	Uveďte přidělené identifikační číslo.: 
	Uveďte příslušný kalendářní rok, za který je daňové přiznání podáváno.: 
	fyz: 
	prav: 
	Uveďte počet příloh č.1, které přikládáte k přiznání.V případě potřeby je možné příslušné údaje uvést na volných listech a označit je jako přílohu č.1.: 
	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.: 
	Vyberte stát, ve kterém máte bydliště.: 
	Vyplňte číslo včetně volacího kódu.: 
	Uveďte E-mailovou adresu.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete,aby správce daně doručoval písemnosti, od adresy uvedené v bodu 11 až 15.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete,aby správce daně doručoval písemnosti, od adresy uvedené v bodu 11 až 15.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete,aby správce daně doručoval písemnosti, od adresy uvedené v bodu 11 až 15.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete,aby správce daně doručoval písemnosti, od adresy uvedené v bodu 11 až 15.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete,aby správce daně doručoval písemnosti, od adresy uvedené v bodu 11 až 15.: 
	Vyplňte zbývající část oficiálního názvu svého místně příslušného finančního úřadu (správce daně).: 
	V poli „Územní pracoviště v, ve, pro“ bude uvedeno sídlo územního pracoviště, na němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (§ 13 zákona o Finanční správě České republiky).: 
	c_pracufo: 
	Fyzická osoba: 
	ano: 
	ne: 
	Uveďte příjmení zástupce.: 
	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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.: 
	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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.: 
	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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.: 
	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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.: 
	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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.: 
	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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.: 
	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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.: 
	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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.: 
	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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.: 
	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 nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do III. oddílu.: 
	Vyplňte název právnické osoby zapsané 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.: 
	Vyplňte zkrácený tvar, např. s.r.o., a.s., s.p., družstvo, nadace, včetně dovětku ”v likvidaci”, ”v konkurzu”.: 
	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 titul oprávněné osoby.: 
	Vyplňte funkci oprávněné osoby.: 
	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.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Vyplňte číslo včetně volacího kódu.: 
	Uveďte E-mailovou adresu.: 
	Právnická osoba: 
	U fyzických osob uveďte                     příjmení a jméno                     adresu místa pobytuU právnických osob uveďte                      identifikační údaje obdobně jako                      v řádcích 33 až 45: 
	Uveďte stručnou specifikaci majetku (např. „zdravotnické potřeby a zařízení, učební pomůcky, osobní automobil, rodinný domek, peněžní prostředky v české nebo cizí měně“ apod.), který je předmětem nabytí.: 
	U jednotlivých položek uveďte cenu majetku v Kč. U nemovitostí osvobozených od daně na základě zákona se nevyžaduje ocenění znaleckým posudkem.: 
	Všechny údaje, které nebylo možno uvést v daňovém přiznání, rozveďte na přílohách. V tomto oddíle uveďte pod pořadovým číslem název (obsah) přílohy.: 
	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.: 
	Uveďte příjmení.: 
	Uveďte jméno(-a).: 
	Uveďte titul.: 
	Uveďte telefon.: 
	Uveďte E-mailovou adresu.: 
	Vyberte kód zástupce. Údaje o zástupci budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový subjekt.: 
	Vyberte typ zástupce.: 



