
06 Počet příloh č. 1

PŘ 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 pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

25 5512   MFin 5512 - vzor č. 3

*) nehodící se škrtněte

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

otisk podacího razítka fi nančního úřadu

12 PSČ

19 PSČ

I. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi

Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)
11 Obec

Adresa pro doručování písemností*)
18 Obec

Finančnímu úřadu v, ve, pro

02 Daňové identifi kační číslo

05 Daňové přiznání je podáváno za období

03 Rodné číslo

04 Identifi kační číslo 

/

01 Poplatník

fyzická osoba*) právnická osoba*)

A. Fyzická osoba*)

07 Příjmení

08 Rodné příjmení

09 Jméno(-a) 10 Titul

13 Ulice, část obce

20 Ulice, část obce

14 Číslo popisné / číslem orientačním

21 Číslo popisné / číslem orientačním

/

/

15 Stát

16 Telefon 17 Fax
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33 Název právnické osoby

34 Právní forma

22 Příjmení

Dále uvedená osoba je:

Zákonný zástupce (právní nástupce) poplatníka*)

Zmocněný zástupce poplatníka

ano*)

ano*)

ne*)

ne*)

23 Jméno(-a) 24 Titul

25 Rodné číslo

/

27 PSČ

40 PSČ

Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) zákonného zástupce (pravního nástupce)*)
26 Obec

Sídlo právnické osoby
39 Obec

28 Ulice, část obce

41 Ulice, část obce

29 Číslo popisné / číslem orientačním

42 Číslo popisné / číslem orientačním

/

/

30 Stát

43 Stát

31 Telefon

44 Telefon

32 Fax

45 Fax

B. Právnická osoba*)

Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
35 Příjmení

37 Titul36 Jméno(-a)

38 Funkce

*) nehodící se škrtněte
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    46 Dárce 47 Popis 48 Cena v Kč
   majetku

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



III. ODDÍL 

Přílohy

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

4

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), příjmení, titul / 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

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis 
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum

Telefon

Přiznání sestavil

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 daňové 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).

Bezúplatné nabytí majetku, úplatný přechod nebo převod majetku je osvobozen dle ustanovení

 zákona

Ověřeno dne 

Ke dni

Za fi nanční úřad daňovou povinnost vyměřil dne 

Podpis odpovědného pracovníka

Vyplní fi nanční úřad:

Otisk razítka fi nančního úřadu


