
za období                                                                    2016

Příjmení

Rodné číslo (nebo datum narození)

Jméno

Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Řádek Název položky   

1. Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti (§ 6 odst. 4 zákona) v Kč

2. Z ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2017 
(§ 5 odst. 4 zákona)edna 2017 v Kč

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

v Kč

o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti 
plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní 

sazby daně

POTVRZENÍ

25 5460/A    MFin 5460/A - vzor č. 3

Vyhotovil

Číslo telefonu

Dne

Jméno a adresa plátce

Podpis a otisk razítka plátce

Daňové identifikační číslo plátce

Toto potvrzení nahrazuje 
potvrzení vydané dne

Identifikace poplatníka

Poznámky: 
1) označte křížkem odpovídající variantu

Potvrzení vydává plátce daně podle § 38j odst. 3 zákona pro účely postupu podle § 38d odst. 4 písm. a) bod 2 zákona

Daňový rezident ČR1) Daňový nerezident ČR a zároveň rezident členského státu EU nebo EHP1)


5460-A_3
GFŘ
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně
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Řádek
Název položky
1.
Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti (§ 6 odst. 4 zákona)
v Kč
2.
Z ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31. ledna 2017
(§ 5 odst. 4 zákona)edna 2017
v Kč
3.
Úhrn skutečně sražené daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů
uvedených na ř. 2 (§ 36 odst. 2 písm. p) zákona)
v Kč
o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti
plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon") a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní
sazby daně
POTVRZENÍ
25 5460/A    MFin 5460/A - vzor č. 3
Daňové identifikační číslo plátce
Toto potvrzení nahrazuje
potvrzení vydané dne
Identifikace poplatníka
Poznámky:
1) označte křížkem odpovídající variantu
Potvrzení vydává plátce daně podle § 38j odst. 3 zákona pro účely postupu podle § 38d odst. 4 písm. a) bod 2 zákona
Daňový rezident ČR1)
Daňový nerezident ČR a zároveň rezident členského státu EU nebo EHP1)
	Vyplňte zdaňovací období.: 
	Uveďte příjmení.: 
	Uveďte rodné číslo nebo datum narození.: 
	Uveďte adresu.: 
	Uveďte jméno.: 
	Uveďte adresu.: 
	Vyplňte částku.: 
	Vyplňte částku.: 
	Vyplňte částku.: 
	Pokud již bylo dříve poplatníkovi vystaveno potvrzení za období 2016, vyplňte datum vystavení tohoto předchozího potvrzení a důvody pro vydání novéhopotvrzení uveďte v příloze. V opačném případě proškrtněte.: 
	Vyplňte kdo potvrzení vyhotovil.: 
	Vyplňte telefon.: 
	Vyplňte datum.: 
	Vyplňte jméno a adresu plátce.: 
	Podpis: 
	Vyplňte daňové identifikační číslo (DIČ), pokud Vám bylo přiděleno.: 
	dicCZ: 
	Nerezident: 
	Rezident: 



