
01  Daňové identifikační číslo plátce

25 5466/A   MFin 5466/A - vzor č. 8 

Tiskopis je povinnou přílohou Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických   
osob pouze pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vybírané srážkou podle zvláštní   
sazby daně, který ve zdaňovacím období (části zdaňovacího období) tohoto vyúčtování prováděl opravy srážení  
podle § 38d odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Finančnímu  úřadu v, ve, pro 

Datum podání vyúčtování

PŘÍLOHA K VYÚČTOVÁNÍ DANĚ
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob

Opravy podle § 38d odst. 8 zákona provedené ve zdaňovacím období (v části zdaňovacího období):

otisk podacího razítka finančního úřadu

CZ

za zdaňovací období za část zdaňovacího období

od  do 

Č. 
ř.

sloupec 1 

Měsíc sražení, ve kterém 
bylo původně chybně 

sraženo

Měsíc                           Rok

sloupec 2

Měsíc sražení, ve kterém  
byla daň dodatečně  
sražena / byl vrácen  

přeplatek daně

Měsíc

sloupec 3

Datum dodatečného sražení 
daně 

poplatníkovi 
(zaměstnanci)

Den, měsíc a rok

sloupec 4

Datum vrácení přeplatku  
vyšší sražené daně 

poplatníkovi 
(zaměstnanci)

Den, měsíc a rok

sloupec 5

Částka  
(+ dodatečně 

sražená daň / – vrácený 
přeplatek daně)

Kč

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1fb2b2be-ad30-4d03-84b7-c9d0bf29f458



POKYNY
Zdaňovací období (část zdaňovacího období) uveďte ve tvaru „den, měsíc a rok“, např. od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
V příloze uveďte všechny opravy, které byly v souladu s ustanovením § 38d odst. 8 zákona provedeny ve zdaňovacím období (v části 
zdaňovacího období) a týkaly se oprav chyb ve srážení daně předchozích roků nebo běžného roku zdaňovacího období. V případě 
nedostatku místa uveďte další opravy na volný list papíru ve stejném členění.
Ke sloupci 1:  Uveďte období, tj. měsíc sražení a rok, v němž byla původně daň sražena chybně.
Ke sloupci 2:  Uveďte měsíc sražení, ve kterém byla provedena podle § 38d odst. 8 zákona dodatečná oprava srážky daně (daň byla  

dodatečně sražena, nebo byl poplatníkovi vrácen přeplatek nesprávně sražené vyšší daně).
Ke sloupci 3:

Ke sloupci 4:

 Uveďte datum dodatečné srážky daně poplatníkovi.
Ke sloupci 4:  Uveďte datum vrácení přeplatku nesprávně sražené vyšší daně poplatníkovi.

Uveďte  částku, která je rovna hodnotě provedené opravy. 
Se znaménkem minus uveďte  částku vráceného přeplatku  
nesprávně sražené vyšší daně.

Přílohu sestavil

telefon e-mail

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘÍLOZE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ  
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

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)

příjmení jméno(-a) titul

Č. 
ř.

sloupec 1 

Měsíc sražení, ve kterém 
bylo původně chybně 

sraženo

Měsíc                   Rok

sloupec 2

Měsíc sražení, ve kterém  
byla daň dodatečně  
sražena / byl vrácen  

přeplatek daně

Měsíc

sloupec 3

Datum dodatečného sražení 
daně 

poplatníkovi 
(zaměstnanci)

Den, měsíc a rok

sloupec 4

Datum vrácení přeplatku  
vyšší sražené daně 

poplatníkovi 
(zaměstnanci)

Den, měsíc a rok

sloupec 5

Částka  
(+ dodatečně 

sražená daň / – vrácený 
přeplatek daně)

Kč

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.
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5466-a_8
MFČR
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
01  Daňové identifikační číslo plátce
25 5466/A   MFin 5466/A - vzor č. 8 
Tiskopis je povinnou přílohou Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických  
osob pouze pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, vybírané srážkou podle zvláštní  
sazby daně, který ve zdaňovacím období (části zdaňovacího období) tohoto vyúčtování prováděl opravy srážení  podle § 38d odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Finančnímu  úřadu v, ve, pro 
Datum podání vyúčtování
PŘÍLOHA K VYÚČTOVÁNÍ DANĚ
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
Opravy podle § 38d odst. 8 zákona provedené ve zdaňovacím období (v části zdaňovacího období):
otisk podacího razítka finančního úřadu
CZ
za zdaňovací období
za část zdaňovacího období
od 
 do 
Č.
ř.
sloupec 1 
Měsíc sražení, ve kterém bylo původně chybně sraženo
Měsíc                           Rok
sloupec 2
Měsíc sražení, ve kterém  byla daň dodatečně  sražena / byl vrácen  přeplatek daně
Měsíc
sloupec 3
Datum dodatečného sražení daněpoplatníkovi
(zaměstnanci)
Den, měsíc a rok
sloupec 4
Datum vrácení přeplatku  vyšší sražené daně poplatníkovi
(zaměstnanci)
Den, měsíc a rok
sloupec 5
Částka 
(+ dodatečněsražená daň / – vrácený přeplatek daně)
Kč
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
POKYNY
Zdaňovací období (část zdaňovacího období) uveďte ve tvaru „den, měsíc a rok“, např. od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.
V příloze uveďte všechny opravy, které byly v souladu s ustanovením § 38d odst. 8 zákona provedeny ve zdaňovacím období (v části 
zdaňovacího období) a týkaly se oprav chyb ve srážení daně předchozích roků nebo běžného roku zdaňovacího období. V případě 
nedostatku místa uveďte další opravy na volný list papíru ve stejném členění.
Ke sloupci 1:
 Uveďte období, tj. měsíc sražení a rok, v němž byla původně daň sražena chybně.
Ke sloupci 2:
 Uveďte měsíc sražení, ve kterém byla provedena podle § 38d odst. 8 zákona dodatečná oprava srážky daně (daň byla  dodatečně sražena, nebo byl poplatníkovi vrácen přeplatek nesprávně sražené vyšší daně).
Ke sloupci 3:
Ke sloupci 4:
 Uveďte datum dodatečné srážky daně poplatníkovi.
Ke sloupci 4:
 Uveďte datum vrácení přeplatku nesprávně sražené vyšší daně poplatníkovi.
Uveďte  částku, která je rovna hodnotě provedené opravy. Se znaménkem minus uveďte  částku vráceného přeplatku  nesprávně sražené vyšší daně.
Přílohu sestavil
telefon
e-mail
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘÍLOZE JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ 
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci: 
Kód zástupce:
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)
příjmení
jméno(-a)
titul
Č.
ř.
sloupec 1 
Měsíc sražení, ve kterém bylo původně chybně sraženo
Měsíc                   Rok
sloupec 2
Měsíc sražení, ve kterém  byla daň dodatečně  sražena / byl vrácen  přeplatek daně
Měsíc
sloupec 3
Datum dodatečného sražení daněpoplatníkovi
(zaměstnanci)
Den, měsíc a rok
sloupec 4
Datum vrácení přeplatku  vyšší sražené daně poplatníkovi
(zaměstnanci)
Den, měsíc a rok
sloupec 5
Částka 
(+ dodatečněsražená daň / – vrácený přeplatek daně)
Kč
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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	Vyberte ze seznamu název místně příslušného finančního úřadu.: 
	Vyplňte přidělené Daňové identifikační číslo podle osvědčení o registraci k daním (DIČ).: 
	Zaškrtněte, pokud se Vyúčtování týká celého zdaňovacího období.: 
	Zaškrtněte, pokud se Vyúčtování týká pouze části zdaňovacího období.: 
	Uveďte datum začátku zdaňovacího období nebo jeho části.Upozornění: Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období podle § 40b zákona o správě daní a poplatků se zahrnuje daňová povinnost pouze za ty celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (roku), za které již podle zákona uplynula lhůta pro odvod daně a konec této lhůty předchází den, uvedený v § 40b zákona o správě daní a poplatků (tj. den úkonu či skutečnosti zakládající povinnost podání Vyúčtování; v tiskopisu uvedeno pod písmenyA -F).: 
	Uveďte datum konce zdaňovacího období nebo jeho části.Upozornění: Do Vyúčtování podávaných za část zdaňovacího období podle § 40b zákona o správě daní a poplatků se zahrnuje daňová povinnost pouze za ty celé kalendářní měsíce dané části zdaňovacího období (roku), za které již podle zákona uplynula lhůta pro odvod daně a konec této lhůty předchází den, uvedený v § 40b zákona o správě daní a poplatků (tj. den úkonu či skutečnosti zakládající povinnost podání Vyúčtování; v tiskopisu uvedeno pod písmenyA -F).: 
	Uveďte datum podání vyúčtování.: 
	 Uveďte období, tj. měsíc sražení, v němž byla původně daň sražena chybně.: 
	 Uveďte období, tj. rok sražení, v němž byla původně daň sražena chybně.: 
	 Uveďte měsíc sražení, ve kterém byla provedena podle § 38d odst. 8 zákona dodatečná oprava srážky daně (daň byla  dodatečně sražena, nebo byl poplatníkovi vrácen přeplatek nesprávně sražené vyšší daně).: 
	 Uveďte datum dodatečné srážky daně poplatníkovi.: 
	 Uveďte datum vrácení přeplatku nesprávně sražené vyšší daně poplatníkovi.: 
	Uveďte  částku, která je rovna hodnotě provedené opravy. Se znaménkem minus uveďte  částku vráceného přeplatku  nesprávně sražené vyšší daně.: 
	PaperFormsBarcode1: 
	Uveďte příjmení.: 
	Uveďte jméno(-a).: 
	Uveďte titul.: 
	Uveďte telefon.: 
	Uveďte e-mail.: 
	Vyberte kód zástupce. Údaje o zástupci budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Vyúčtování zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový subjekt.: 
	Uveďte jméno(-a) zástupce.: 
	Uveďte příjmení zástupce.: 
	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 Vyúčtování podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Vyúčtování.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Vyúčtování podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Vyúčtování.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Vyúčtování podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Vyúčtování.: 
	Uveďte datum podepsání Vyúčtování.: 
	PaperFormsBarcode2: 



