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

Finančnímu úřadu v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo

25 5404   MFin 5404 - vzor č. 21 
(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2010 nebo jejich část, za která lhůta  
k podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2010) 1

Pořadové číslo podílového fondu

Počet příloh II. oddílu

Počet zvláštních příloh 8)

Počet samostatných příloh 9)

otisk podacího razítka finančního úřadu

05 Název právnické osoby

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6)

03 Daňové přiznání 1)

Důvody pro podání dodatečného 
daňového přiznání zjištěny dne

04 Kód rozlišení typu přiznání

Počet podílových fondů,  jejichž 
majetek je obhospodařován

13 Hlavní (převažující)  činnost Kód klasifikace  CZ-NACE 2)

 Zdaňovací období podle § 17a písm. zákona

e) číslo telefonu f) číslo faxud) stát/kód státu

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce 1)

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne 2)

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1)

11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, 
přiloženy 1), 7)

2) ano ne

12 Spojení se zahraničními osobami 1)

07 Bankovní spojení (předčíslí, číslo účtu, kód banky)

a) ulice (část obce), číslo orientační a číslo popisné
06 Sídlo právnické osoby

b) obec c) PSČ

02 Identifikační  číslo

P Ř I Z N Á N Í
k dani z příjmů právnických osob

podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání

.          .

.          .

od  do 

CZ

opravnéřádné dodatečné

  ano   ne

  ano   ne

  ano   ne

  ano   ne
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II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“)

2

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

 10 8)
Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta –) 3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 3) 

ke dni

20 8)
Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota  
nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku  
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

30 8) Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek  
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10

40
Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění  
a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku   
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10

50
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona)  
uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 
až 33 zákona

 61 8) Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka  s likvidací

 62 8)

70 Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)

 100 Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou  zahrnuty 
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

 101
Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,   
nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty  ve 
výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

 110 8) Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty  ve výsledku 
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

 111 8) Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření   
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

112 8) Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření  nebo 
rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

 120 Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona

 130 Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona

 140 8) Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23   
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně

 150 Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26  až 33 
zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví

 160 8) Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených   
na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví

 161 8) Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka  s likvidací 

 162 8)

 170 Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)
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b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona

3

Příloha č. 1 II. oddílu

Identifikační číslo; u podílového  
fondu se tento údaj nevyplňuje

Pořadové číslo  
podílového fondu

Daňové identifikační číslo; u podílového fondu se uvede daňové 
identifikační číslo investiční společnosti obhospodařující jeho majetek

A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 

příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

CZ

Řádek Název účtové skupiny (včetně  číselného označení)
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Celkem

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1

2 (neobsazeno) X X

3 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2

4 Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3

5 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4

6 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5

7 Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6

8 Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném  
do 31. prosince 2007

9 Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 zákona

10 Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku 
poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později

11 Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem

12

Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného 
majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného 
majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. 
Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se 
použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení 
z majetku poplatníka
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C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy 
a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)

a)  Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, 
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují všichni poplatníci

b)  Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují pouze banky

4

c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

d) Rezervy v pojišťovnictví – vyplňují pouze pojišťovny

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 (neobsazeno) X X

2 (neobsazeno) X X

3 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle   
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

4 Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení   
(§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 

5
Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit  
zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které  se 
podává daňové přiznání

6 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona  
o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 

7
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným   
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává  
daňové přiznání 

8 Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle   
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání

9 Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh   
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

10 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona  
o rezervách v daném zdaňovacím období 

11 Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených   
podle § 8c zákona o rezervách ke konci zdaňovacího období 

12
Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením,  
uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako 
výdaj  (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona

13 Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle  
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

14 8) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle   
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

15 Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů  
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 

16 Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle  
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách

17 8) Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle  
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období

18 Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry 
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 

19
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých  
fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění   
nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)

20 Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období   
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

21 8)
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým  
osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách  
za dané zdaňovací období

22
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů  
poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona  
o rezervách) ke konci zdaňovacího období

23 Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,  
za které se podává daňové přiznání

24 Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které  se 
podává daňové přiznání
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f)  Ostatní zákonné rezervy – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití

F. Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona 5)  
a) Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona 5) a § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

5

E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona 5) nebo snížení základu daně podílového   
fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona  (vyplní se v celých Kč)

b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 až 8 zákona  (vyplní se v celých Kč)

e)  Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplňují všichni poplatníci

D. (neobsazeno)

25 Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách  
v daném zdaňovacím období 

26 Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách)  
ke konci  zdaňovacího období 

 27 Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném  období, 
za které se podává daňové přiznání

 28 Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které  se 
podává daňové přiznání 

29 8) Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím  období

Řádek

Zdaňovací období nebo období,  
za které se podává  daňové přiznání,  

v němž daňová ztráta vznikla 
od - do

Celková výše daňové 
ztráty vyměřené  nebo 
přiznávané  za období  

uvedené ve sl. 1

Část daňové ztráty ze sl. 2

odečtená  
v předcházejících  

zdaňovacích obdobích

odečtená   
v daném  

zdaňovacím období

kterou lze odečíst  
v následujících  

zdaňovacích obdobích

0 1 2 3 4 5

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9 Celkem      

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

 1 (neobsazeno) x x
2 (neobsazeno) x x
3 (neobsazeno) X X

4
Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého 
v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění 
platném do 31. prosince 2004

5 (neobsazeno) x x

Řádek

Zdaňovací období nebo období,  za 
které je podáváno daňové  přiznání, 

v němž byly vynaloženy  výdaje 
(náklady) při realizaci  projektů 

výzkumu a vývoje, od - do

Celková výše výdajů  
(nákladů) vynaložených  
v období uvedeném  ve 

sl. 1 při realizaci  projektů 
výzkumu  a vývoje

Část výdajů (nákladů) ze sl. 2

odečtená  
v předcházejících  

zdaňovacích obdobích

odečtená 
v daném 

zdaňovacím období

kterou lze odečíst  
v následujících  

zdaňovacích obdobích

0 1 2 3 4 5

 1

 2

 3

 4

5 Celkem      
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6

H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit   na ř. 300 5) 

K. Vybrané ukazatele hospodaření

I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí 5)

G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona 5)

J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti 4)  (vyplní se v celých Kč)

Počet samostatných příloh

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona  pro 
odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona 

2 Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným  institucím

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona

2 Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona

3 8) Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona

4 Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2 + 3)

5 9) Sleva podle § 35a 1) nebo 35b 1) zákona

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 8) Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou  
úplného zápočtu

2 9) Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu  
(úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)

3 9) Úhrn  částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost  
metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)

4 Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou  lze započíst  metodou úplného  a prostého 
zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)

5 Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou  nelze započíst  (kladný rozdíl  mezi částkami   
na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)

Řádek
Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku 

vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka 
ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky

Částka připadající 
na komplementáře

Částka připadající 
na komanditisty

Částka za komanditní  
společnost jako celek 

(sl. 2 + 3)
0 1 2 3 4

1 Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)

2 Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát)  
podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210) 

3 (neobsazeno) x x x

4 Odečet podle § 34 odst. 4 zákona (příslušný řádek sl. 2  
tabulky F/b)

5 Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené  
v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)

6 Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám  
a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G)

7 Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1  a § 35a 
nebo § 35b zákona (ř. 4 + ř. 5 tabulky H)

8 (neobsazeno) x x x

9 Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst  
metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)

Řádek Název položky Měrná 
jednotka

Vyplní

poplatník finanční úřad

1 Roční úhrn čistého obratu Kč

2 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců,  zaokrouhlený na celé číslo osoby
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Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

 200

Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře 
a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je  uplatňováno vynětí, a před snížením 
o položky podle § 34 a § 20 odst. 7  nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou 
o část základu daně  (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající 
zdanění  v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 – 170) 3)

 201 Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře 3), 4)

 210 8) Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění  v zahraničí 3) 5)

 220

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající  na komplementáře 
a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je  uplatňováno vynětí, před snížením 
o položky podle § 34 a § 20 odst. 7  nebo odst. 8 zákona 5 ) nebo daňová ztráta po úpravě 
o část základu daně  (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající 
zdanění  v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 – 201 – 210) 3)

 230 Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona 5)

 240 Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích  
obdobích podle § 34 odst. 3 až 10  a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004

 241

 242 Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 zákona

 250

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající  na komplementáře 
a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je  uplatňováno vynětí, snížený o položky 
podle § 34, před snížením o položky  podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5) 
(ř. 220 – 230 – 240 – 241 – 242) 3)

 251
Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o niž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni  nebo zřízeni 
za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně  uvedený na ř. 250, zvýšený 
o částku vykázanou na ř. 241

 260
Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona  (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými  vysokým 
školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky  na ř. 250, zvýšené o částku 
vykázanou na ř. 241) 5)

 270

Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající  na komplementáře 
a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je  uplatňováno vynětí, snížený o položky 
podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7  nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5) 
(ř. 250 – 251 – 260)

 280 Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona,  
ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

 290
ř. 270 x ř. 280

100
Daň

 300 Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona 
(nejvýše do částky na ř. 290) 5)

 301

 310 Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 – 300 ± 301) 5)

 320 Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 5) 
(nejvýše do částky uvedené na ř. 310)

 330 Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 – 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 5)

 331 8) Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny  dolů 5)

 332 Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona

 333 Daň ze samostatného základu daně 
zaokrouhlená na celé Kč nahoru

ř. 331 x ř. 332

100

 334 8) Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně 
(nejvýše do částky uvedené na ř. 333)

 335 Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 – 334),  zaokrouhlená  
na celé Kč nahoru

 340 Celková daň (ř. 330 + 335)

 360 Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a 
odst. 1 zákona (ř. 340 – 335 = ř. 330)
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III. ODDÍL – výsledná daň investiční společnosti obhospodařující majetek v podílových fondech

IV. ODDÍL – dodatečné daňové přiznání

V. ODDÍL – placení daně

Vysvětlivky:  
1) Nehodící se škrtněte  

2) Vyplní finanční úřad  

3) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (–)  

4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností 

5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty  

6) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů   

7)  Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí  daňového přiznání 
(§ 40 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Za podílové fondy předkládá účetní  závěrku investiční společnost, která 
obhospodařuje jejich majetek.  Pro účely elektronického podání daňového přiznání se  Účetní závěrkou elektronické přílohy  Vybrané údaje z Rozvahy  a  Vybrané 

údaje z Výkazu zisku a ztráty , popřípadě  Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního  kapitálu,  které jsou součástí programového vybavení aplikace, a  Opis 
Přílohy účetní závěrky , vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor  typu .doc, .txt, .xls,.rtf, .pdf nebo .jpg.  
Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích  a  Účetní závěrky , pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání  pro daňovou správu

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

k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně 
elektronicky podat prostřednictvím E-příloh,  umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt,  
.xls, .rtf, .pdf nebo .jpg. 
8) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro 
jejich vyplnění, rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky  vykázané na příslušném  
řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová 
pole pro vyplnění zvláštních příloh  součástí programového vybavení aplikace. 
9) Výpočet částky vykázané na takto označeném  řádku se provede na samostatné příloze. 
Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí.  Pro  účely elektronického 
podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového 
vybavení aplikace Elektronická podání pro  daňovou správu. 
10) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona 
č. 280/2010 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, budou na zvláštní příloze 
uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových 
přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní 
přílohy.

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)

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Celková daň za podílové fondy

2 Celková daň (ř. 1 + ř. 340 II. oddílu)

3 Poslední známá daň pro účely stanovení záloh podle § 38a zákona

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

1 Poslední známá daň

2 Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu)

3 Zvýšení (+), snížení (–) daně (ř. 2 – ř. 1)

4 Poslední známá daňová ztráta

5 Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)

6 Zvýšení (+), snížení (–) daňové ztráty (ř. 5 – ř. 4)

Řádek Název položky
Vyplní v celých Kč

poplatník finanční úřad

 1 Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

2 8) Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)

3 8) Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)

4 Nedoplatek (–) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) < 0  
Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) > 0
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Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu


5404_21
MFČR
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro
01 Daňové identifikační číslo
25 5404   MFin 5404 - vzor č. 21 
(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2010 nebo jejich část, za která lhůta 
k podání daňového přiznání uplyne po 31. prosinci 2010)
1
Pořadové číslo podílového fondu
Počet příloh II. oddílu
Počet zvláštních příloh 8)
Počet samostatných příloh 9)
otisk podacího razítka finančního úřadu
05 Název právnické osoby
I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi (podílovém fondu) 6)
03 Daňové přiznání 1)
Důvody pro podání dodatečného  daňového přiznání zjištěny dne
04 Kód rozlišení typu přiznání
Počet podílových fondů,  jejichž majetek je obhospodařován
13 Hlavní (převažující)  činnost 
Kód klasifikace  CZ-NACE 2)
 Zdaňovací období podle § 17a písm. 
zákona
e) číslo telefonu
f) číslo faxu
d) stát/kód státu
08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce 1)
09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne 2)
10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1)
11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy 1), 7)
2
)
 ano 
ne
12 Spojení se zahraničními osobami 1)
07 Bankovní spojení (předčíslí, číslo účtu, kód banky)
a) ulice (část obce), číslo orientační a číslo popisné
06 Sídlo právnické osoby
b) obec
c) PSČ
02 Identifikační  číslo
PŘIZNÁNÍ
k dani z příjmů právnických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání
.          .
.          .
od 
 do 
CZ
opravné
řádné
dodatečné
pokud ano, je povinen v I. oddílu vyplnit předepsané údaje.
Zaškrtněte, zda přiznání zpracoval a předložil daňový poradce. Pokud ano, je povinen na poslední straně tiskopisu vyplnit předepsané údaje.
uveďte, zda máte zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Uveďte, zda máte zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
poplatníci, kteří vedou účetnictví, přikládají k daňovému přiznání účetní závěrku v rozsahu vymezeném v § 18 odst. 1 zákona o účetnictví; poplatníci, účetní jednotky uvedené v § 19 odst. 9 zákona o účetnictví, účetní závěrku sestavenou podle Mezinárodních účetních standardů.<br>Při elektronickém podání daňového přiznání se účetní závěrkou poplatníků, účetních jednotek, které <strong>nejsou</strong> povinny používat pro účtování a sestavování účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy, rozumí elektronické přílohy <strong>Vybrané údaje z Rozvahy</strong> a <strong>Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty</strong>, popřípadě <strong>Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu</strong>, vyplňované s využitím údajů z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Přehledu o změnách vlastního kapitálu, a <strong>Opis Přílohy účetní závěrky</strong>, vkládaný jako samostatný soubor typu .doc, .xls, .pdf, .jpg .txt nebo .rtf, s použitím tzv. <strong>E-přílohy</strong>. Poplatníci, účetní jednotky, jimž zatím nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání pro daňovou správu k dispozici elektronické přílohy nahrazující účetní závěrku se závazně stanoveným uspořádáním údajů, mohou tyto elektronické přílohy účinně nahradit elektronickými kopiemi Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Přehledu o změnách vlastního kapitálu, a Přílohy účetní závěrky, vkládanými prostřednictvím <strong>E-příloh</strong>.<br>Poplatníci, účetní jednotky, které <strong>jsou</strong> povinny používat pro účtování a sestavování účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy, mohou při elektronickém podání daňového přiznání účinně nahradit účetní závěrku elektronickými kopiemi jejích jednotlivých složek, vkládanými s použitím <strong>E-příloh</strong>. Jako <strong>E-přílohu</strong> lze podat též zvláštní přílohu se specifikací a kvantifikací vlivů, z nichž vyplývá rozdíl mezi výsledkem hospodaření zjištěným podle Mezinárodních účetních standardů a výsledkem hospodaření zjištěným podle českých právních předpisů (§ 23 odst. 2 písm. a) zákona).<br>Poplatníci, kteří po 1. lednu 2009 účtovali v soustavě <strong>jednoduchého účetnictví</strong>, přikládají výkaz o majetku a závazku a výkaz o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 5 zákona o účetnictví, ve znění platném do 31. prosince 2003. Při elektronickém podání daňového přiznání mohou být tyto výkazy účinně nahrazeny jejich elektronickými kopiemi, vkládanými jako <strong>E-přílohy</strong>.
Poplatníci, kteří vedou účetnictví, přikládají k daňovému přiznání účetní závěrku v rozsahu vymezeném v § 18 odst. 1 zákona o účetnictví; poplatníci, účetní jednotky uvedené v § 19 odst. 9 zákona o účetnictví, účetní závěrku sestavenou podle Mezinárodních účetních standardů.Další informace viz Pokyny.
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 jste či nejste 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.
Vyberte typ DAP a označte ho křížkem.
II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“)
2
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
 10 8)
Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta –) 3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 3)ke dni
20 8)
Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota  nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku  hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
30 8)
Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek  hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10
40
Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění  a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku  
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
50
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona)  uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona
 61 8)
Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka  s likvidací
 62 8)
70
Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)
 100
Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou  zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
 101
Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,  
nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty  ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
 110 8)
Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty  ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
 111 8)
Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření  
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
112 8)
Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření  nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
 120
Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona
 130
Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona
 140 8)
Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23  
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně
 150
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26  až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví
 160 8)
Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených  
na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví
 161 8)
Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka  s likvidací 
 162 8)
 170
Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)
b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona
3
Příloha č. 1 II. oddílu
Identifikační číslo; u podílového  fondu se tento údaj nevyplňuje
Pořadové číslo  podílového fondu
Daňové identifikační číslo; u podílového fondu se uvede daňové identifikační číslo investiční společnosti obhospodařující jeho majetek
A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady
B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona
CZ
Řádek
Název účtové skupiny (včetně  číselného označení)
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Celkem
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1
2
(neobsazeno)
X
X
3
Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2
4
Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3
5
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4
6
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5
7
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6
8
Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona, ve znění účinném 
do 31. prosince 2007
9
Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 zákona
10
Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později
11
Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem
12
Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2
písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka
C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy 
a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)
a)  Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, 
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují všichni poplatníci
b)  Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují pouze banky
4
c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce
d) Rezervy v pojišťovnictví – vyplňují pouze pojišťovny
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
(neobsazeno)
X
X
2
(neobsazeno)
X
X
3
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle  
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
4
Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení  
(§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 
5
Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit  zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které  se podává daňové přiznání
6
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona  o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 
7
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným  
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává  daňové přiznání 
8
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle  
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
9
Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh  
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
10
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona  o rezervách v daném zdaňovacím období 
11
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených  
podle § 8c zákona o rezervách ke konci zdaňovacího období 
12
Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením,  uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj  (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona
13
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle 
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách
14 8)
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle  
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období
15
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů 
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 
16
Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách
17 8)
Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období
18
Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 
19
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých  fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění  
nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)
20
Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období  
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)
21 8)
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým  osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách  za dané zdaňovací období
22
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů  poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona  o rezervách) ke konci zdaňovacího období
23
Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,  za které se podává daňové přiznání
24
Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které  se podává daňové přiznání
f)  Ostatní zákonné rezervy – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití
F. Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 a 4 až 8 zákona 5) 
a) Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona 5) a § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
5
E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona 5) nebo snížení základu daně podílového  
fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona  (vyplní se v celých Kč)
b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 až 8 zákona  (vyplní se v celých Kč)
e)  Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplňují všichni poplatníci
D. (neobsazeno)
25
Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách  v daném zdaňovacím období 
26
Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) 
ke konci  zdaňovacího období 
 27
Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném  období, za které se podává daňové přiznání
 28
Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které  se podává daňové přiznání 
29 8)
Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím  období
Řádek
Zdaňovací období nebo období, 
za které se podává  daňové přiznání, 
v němž daňová ztráta vznikla
od - do
Celková výše daňové ztráty vyměřené  nebo přiznávané  za období  uvedené ve sl. 1
Část daňové ztráty ze sl. 2
odečtená  v předcházejících  zdaňovacích obdobích
odečtená  
v daném 
zdaňovacím období
kterou lze odečíst  v následujících  zdaňovacích obdobích
0
1
2
3
4
5
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
Celkem      
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
 1
(neobsazeno)
x
Uveďte zbývající částku nároku na odečet podle § 34 odst. 9 a 10 zákona, ve znění účinném od 1. ledna 2008, který lze naposledy uplatnit za zdaňovací období započatá v roce 2009. Specifikace této částky se uvede na zvláštní příloze.
Na ř. 1 se uvede zbývající částka nároku na odečet podle § 34 odst. 9 a 10 zákona, ve znění účinném od 1. ledna 2008, který lze naposledy uplatnit za zdaňovací období započatá v roce 2009. Specifikace této částky se uvede na zvláštní příloze.
x
2
(neobsazeno)
x
Částka odečtu z nároku na ř. 1, uplatněná v daném zdaňovacím období.
x
3
(neobsazeno)
X
X
4
Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
5
(neobsazeno)
x
x
Řádek
Zdaňovací období nebo období,  za které je podáváno daňové  přiznání, v němž byly vynaloženy  výdaje (náklady) při realizaci  projektů výzkumu a vývoje, od - do
Celková výše výdajů  (nákladů) vynaložených  v období uvedeném  ve sl. 1 při realizaci  projektů výzkumu  a vývoje
Část výdajů (nákladů) ze sl. 2
odečtená  v předcházejících  zdaňovacích obdobích
odečtená
v daném
zdaňovacím období
kterou lze odečíst  v následujících  zdaňovacích obdobích
0
1
2
3
4
5
 1
 2
 3
 4
5
Celkem      
6
H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit   na ř. 300 5) 
K. Vybrané ukazatele hospodaření
I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí 5)
G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona 5)
J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti 4)  (vyplní se v celých Kč)
Počet samostatných příloh
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona  pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona 
2
Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným  institucím
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona
2
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona
3 8)
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona
4
Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2 + 3)
5 9)
Sleva podle § 35a 1) nebo 35b 1) zákona
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1 8)
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou  úplného zápočtu
2 9)
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu 
(úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)
3 9)
Úhrn  částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost  metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)
4
Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou  lze započíst  metodou úplného  a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)
5
Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou  nelze započíst  (kladný rozdíl  mezi částkami  
na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)
Řádek
Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
Částka připadající
na komplementáře
Částka připadající
na komanditisty
Částka za komanditní  společnost jako celek
(sl. 2 + 3)
0 
1
2
3
4
1
Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)
2
Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát)  podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210) 
3
(neobsazeno)
x
Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.
Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona (ř. 1 tabulky F/a).
x
Uvedou se částky připadající na komanditisty z celkového nároku za komanditní společnost, a to i tehdy, nebude-li možné uplatnit tyto částky v plné výši při stanovení základu daně (ř. 240, 242 a 260) nebo daně (ř. 300 a 330). Částka na ř. 3 ve sl. 3 se musí rovnat částce na ř. 1 tabulky F/a.
Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona (ř. 1 tabulky F/a).
x
Odečet podle § 34 odst. 9 až 12 zákona (ř. 1 tabulky F/a).
4
Odečet podle § 34 odst. 4 zákona (příslušný řádek sl. 2  tabulky F/b)
5
Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené 
v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)
6
Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám  a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G)
7
Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1  a § 35a nebo § 35b zákona (ř. 4 + ř. 5 tabulky H)
8
(neobsazeno)
Uveďte název položky.
x
Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.
x
Uvede se částka připadající na komandisty z celkového nároku za komanditní společnost.
x
9
Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst  metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)
Řádek
Název položky
Měrná
jednotka
Vyplní
poplatník 
finanční úřad
1
Roční úhrn čistého obratu 
Kč
2
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců,  zaokrouhlený na celé číslo 
osoby
7
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
 200
Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je  uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7  nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně  (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění  v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 – 170) 3)
 201
Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře 3), 4)
 210 8)
Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění  v zahraničí 3) 5)
 220
Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající  na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je  uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7  nebo odst. 8 zákona 5 ) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně  (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění  v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 – 201 – 210) 3)
 230
Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona 5)
 240
Odečet dosud neuplatněného nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích 
obdobích podle § 34 odst. 3 až 10  a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
 241
 242
Odečet podle § 34 odst. 4 až 8 zákona
 250
Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající  na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je  uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky  podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5)
(ř. 220 – 230 – 240 – 241 – 242) 3)
 251
Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o niž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni  nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně  uvedený na ř. 250, zvýšený o částku vykázanou na ř. 241
 260
Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona  (nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými  vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky  na ř. 250, zvýšené o částku vykázanou na ř. 241) 5)
 270
Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající  na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je  uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7  nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů 5) (ř. 250 – 251 – 260)
 280
Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, 
ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
 290
ř. 270 x ř. 280
100
Daň
 300
Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona
(nejvýše do částky na ř. 290) 5)
 301
 310
Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 – 300 ± 301) 5)
 320
Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 5)
(nejvýše do částky uvedené na ř. 310)
 330
Daň po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 – 320), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 5)
 331 8)
Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny  dolů 5)
 332
Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
 333
Daň ze samostatného základu daně
zaokrouhlená na celé Kč nahoru
ř. 331 x ř. 332
100
 334 8)
Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně
(nejvýše do částky uvedené na ř. 333)
 335
Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 – 334),  zaokrouhlená 
na celé Kč nahoru
 340
Celková daň (ř. 330 + 335)
 360
Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a
odst. 1 zákona (ř. 340 – 335 = ř. 330)
8
III. ODDÍL – výsledná daň investiční společnosti obhospodařující majetek v podílových fondech
IV. ODDÍL – dodatečné daňové přiznání
V. ODDÍL – placení daně
Vysvětlivky: 
1) Nehodící se škrtněte 
2) Vyplní finanční úřad 
3) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (–) 
4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty 
6) Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
7)  Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí  daňového přiznání(§ 40 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Za podílové fondy předkládá účetní  závěrku investiční společnost, která obhospodařuje jejich majetek.  Pro účely elektronického podání daňového přiznání se  Účetní závěrkou elektronické přílohy  Vybrané údaje z Rozvahy  a  Vybrané
údaje z Výkazu zisku a ztráty , popřípadě  Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního  kapitálu,  které jsou součástí programového vybavení aplikace, a  Opis Přílohy účetní závěrky , vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor  typu .doc, .txt, .xls,.rtf, .pdf nebo .jpg. 
Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích  a  Účetní závěrky , pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronické podání  pro daňovou správu
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ 
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů, lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh,  umožňujících vložení souboru typu .doc, .txt, 
.xls, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8) Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění, rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částky  vykázané na příslušném  řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních příloh  součástí programového vybavení aplikace.
9) Výpočet částky vykázané na takto označeném  řádku se provede na samostatné příloze. Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí.  Pro  účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro  daňovou správu.
10) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2010 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástí programového vybavení aplikace textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.
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)
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
Celková daň za podílové fondy
2
Celková daň (ř. 1 + ř. 340 II. oddílu)
3
Poslední známá daň pro účely stanovení záloh podle § 38a zákona
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
Poslední známá daň
2
Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu)
3
Zvýšení (+), snížení (–) daně (ř. 2 – ř. 1)
4
Poslední známá daňová ztráta
5
Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)
6
Zvýšení (+), snížení (–) daňové ztráty (ř. 5 – ř. 4)
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
 1
Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno
2 8)
Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)
3 8)
Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)
4
Nedoplatek (–) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) < 0 
Přeplatek (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu, resp. ř. 2 III. oddílu) > 0
Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu
5404_21.1.1	null	null	null	null	null	null	null	null	2010-01-01	2010-12-31	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	CZ	null	null	null	null	null					null	null	
5404_21.2.1	null	null	2010-12-31	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5404_21.3.1	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5404_21.4.1	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5404_21.5.1	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5404_21.6.1	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5404_21.7.1	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	0	null	null	0	19	0	null	null	null	0	null	0	null	15	0	0	0	0	0	
5404_21.8.1	null	null	0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	0	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
	Vyberte ze seznamu název místně příslušného finančního úřadu.: 
	Za předtištěným kódem CZ uveďte kmenovou část přiděleného DIČ. Investiční společnost uvede vždy své DIČ, a to i při vyplnění přílohy č. 1 II. oddílu tiskopisu za každý podílový fond, jehož majetek obhospodařuje.: 
	Uveďte přidělené identifikační číslo (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). U podílových fondů se tento údaj nevyplňuje.: 
	U dodatečného DAP vyplňte datum, kdy byly zjištěny skutečnosti zakládající povinnost k jeho podání.: 
	Vyberte typ poplatníka.: 
	Vyberte typ daňového přiznání.: 
	Poplatníci podávající daňové přiznání typu A uvedou příslušné písmeno § 17a zákona. Poplatníci, kteří podávají daňová přiznání typu B až U, uvedou, s použitím odkazu na příslušné písmeno § 17a zákona, informaci o zdaňovacím období, do něhož spadal poslední den období, za které je podáváno daňové přiznání; bude-li toto období delší než dvanáct měsíců, uvede se odkaz na písm. d) § 17a zákona.: 
	Uveďte první den zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.: 
	Uveďte poslední den zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.: 
	Uveďte počet podílových fondů, jejichž majetek je obhospodařován.: 
	Uveďte pořadové číslo podílového fondu: 
	Uveďte počet příloh II. oddílu.: 
	Uveďte počet zvláštních příloh.: 
	Uveďte počet samostatných příloh.: 
	Uvede se obchodní firma právnické osoby zapsaná do obchodního rejstříku, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku, se uvede název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah předtištěných políček položky 05 nestačí k zapsání celého názvu obchodní firmy nebo názvu poplatníka, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní příloze se pak vyznačí celý název obchodní firmy, případně název poplatníka. Investiční společnost u podílových fondů uvede namísto názvu své obchodní firmy název podílového fondu, jehož se týká základ daně, případně záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji, vyplněné na ř. 200 a 220 II. oddílu (viz bod 17 všeobecných údajů).: 
	Vyplňte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Vyplňte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Vyplňte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Vyplňte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Vyplňte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	k_stat: 
	Vyplňte číslo telefonu, na kterém je možné vás kontaktovat.: 
	Vyplňte číslo, na které je možné zasílat faxy.: 
	Vyplňte číslo účtu u poskytovatele platebních služeb, zaevidované správcem daně (§ 127 odst. 1 písm. e) DŘ), z něhož je placena daň z příjmů právnických osob. Číslo účtu se uvede ve struktuře: „číslo účtu/směrový kód poskytovatele peněžních služeb“.: 
	Vyplňte číslo účtu u poskytovatele platebních služeb, zaevidované správcem daně (§ 127 odst. 1 písm. e) DŘ), z něhož je placena daň z příjmů právnických osob. Číslo účtu se uvede ve struktuře: „číslo účtu/směrový kód poskytovatele peněžních služeb“.: 
	Vyplňte číslo účtu u poskytovatele platebních služeb, zaevidované správcem daně (§ 127 odst. 1 písm. e) DŘ), z něhož je placena daň z příjmů právnických osob. Číslo účtu se uvede ve struktuře: „číslo účtu/směrový kód poskytovatele peněžních služeb“.: 
	ano: 
	ne: 
	Uvede se slovní označení předmětu činnosti vykonávané poplatníkem (hlavní činnost). Pokud bylo vykonáváno více činností, uvedou se maximálně dvě činnosti, z nichž dosažené brutto výnosy (příjmy) byly v daném zdaňovacím období nejvyšší (převažující činnost). Neuvádějí se činnosti vykonávané pro vlastní potřebu poplatníka, které podmiňují výkon hlavní (převažující) činnosti. Při vyplnění tohoto údaje se použije Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je přílohou sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb.: 
	Uvede se slovní označení předmětu činnosti vykonávané poplatníkem (hlavní činnost). Pokud bylo vykonáváno více činností, uvedou se maximálně dvě činnosti, z nichž dosažené brutto výnosy (příjmy) byly v daném zdaňovacím období nejvyšší (převažující činnost). Neuvádějí se činnosti vykonávané pro vlastní potřebu poplatníka, které podmiňují výkon hlavní (převažující) činnosti. Při vyplnění tohoto údaje se použije Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je přílohou sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb.: 
	PaperFormsBarcode1: 
	Vyberte typ Vyúčtování a označte křížkem. Tiskopis slouží k podání řádného Vyúčtování, nebo opravného Vyúčtování, které je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného Vyúčtování (v tomto případě budou zaškrtnuty obě varianty), nebo dodatečného Vyúčtování (resp. opravného dodatečného Vyúčtování), které podáte, zjistíte-li po lhůtě pro podání řádného Vyúčtování, že vyúčtovaná částka má být vyšší či nižší, než byla tvrzena, nebo správcem daně vyměřena. Opravné dodatečné Vyúčtování můžete podat před uplynutím lhůty pro podání dodatečného Vyúčtování (v tomto případě zaškrtněte obě varianty). Dodatečné Vyúčtování (resp. opravnédodatečné Vyúčtování) se vyplňuje celé, kromě části II., tzn. všechny měsíce uvedeného zdaňovacího období v části I., přičemž u měsíců, u kterých nastala změna, taktéž uvádějte celé hodnoty, nikoliv pouze matematické rozdíly oproti hodnotám uvedeným v původně vyplněném Vyúčtování (rozdíl v hodnotách uveďte do sloupce 9, příslušného měsíce a zároveň i na řádku 13). U dodatečného Vyúčtování vložte volný list s uvedením důvodů, které vedou k podání dodatečného Vyúčtování (§ 141 odst. 5 daňového řádu).: 
	Vyberte typ Vyúčtování a označte křížkem. Tiskopis slouží k podání řádného Vyúčtování, nebo opravného Vyúčtování, které je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného Vyúčtování (v tomto případě budou zaškrtnuty obě varianty), nebo dodatečného Vyúčtování (resp. opravného dodatečného Vyúčtování), které podáte, zjistíte-li po lhůtě pro podání řádného Vyúčtování, že vyúčtovaná částka má být vyšší či nižší, než byla tvrzena, nebo správcem daně vyměřena. Opravné dodatečné Vyúčtování můžete podat před uplynutím lhůty pro podání dodatečného Vyúčtování (v tomto případě zaškrtněte obě varianty). Dodatečné Vyúčtování (resp. opravnédodatečné Vyúčtování) se vyplňuje celé, kromě části II., tzn. všechny měsíce uvedeného zdaňovacího období v části I., přičemž u měsíců, u kterých nastala změna, taktéž uvádějte celé hodnoty, nikoliv pouze matematické rozdíly oproti hodnotám uvedeným v původně vyplněném Vyúčtování (rozdíl v hodnotách uveďte do sloupce 9, příslušného měsíce a zároveň i na řádku 13). U dodatečného Vyúčtování vložte volný list s uvedením důvodů, které vedou k podání dodatečného Vyúčtování (§ 141 odst. 5 daňového řádu).: 
	Vyberte typ Vyúčtování a označte křížkem. Tiskopis slouží k podání řádného Vyúčtování, nebo opravného Vyúčtování, které je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného Vyúčtování (v tomto případě budou zaškrtnuty obě varianty), nebo dodatečného Vyúčtování (resp. opravného dodatečného Vyúčtování), které podáte, zjistíte-li po lhůtě pro podání řádného Vyúčtování, že vyúčtovaná částka má být vyšší či nižší, než byla tvrzena, nebo správcem daně vyměřena. Opravné dodatečné Vyúčtování můžete podat před uplynutím lhůty pro podání dodatečného Vyúčtování (v tomto případě zaškrtněte obě varianty). Dodatečné Vyúčtování (resp. opravnédodatečné Vyúčtování) se vyplňuje celé, kromě části II., tzn. všechny měsíce uvedeného zdaňovacího období v části I., přičemž u měsíců, u kterých nastala změna, taktéž uvádějte celé hodnoty, nikoliv pouze matematické rozdíly oproti hodnotám uvedeným v původně vyplněném Vyúčtování (rozdíl v hodnotách uveďte do sloupce 9, příslušného měsíce a zároveň i na řádku 13). U dodatečného Vyúčtování vložte volný list s uvedením důvodů, které vedou k podání dodatečného Vyúčtování (§ 141 odst. 5 daňového řádu).: 
	dapdpp_forma: 
	Vyplňte stát, ve kterém máte bydliště.: 
	Uvede se výsledek hospodaření před zdaněním (zisk nebo ztráta). Další informace viz Pokyny.: 
	Uveďte den, ke kterému platí výsledek hospodaření před zdaněním (zisk+, ztráta -) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.: 
	Na tomto řádku se uvede úhrn částek neoprávněně zkracujících příjmy a hodnota nepeněžních příjmů, které je nutné zahrnout do základu daně, jestliže nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10.: 
	Úhrnná částka uvedená na tomto řádku se na zvláštní příloze rozčlení podle jednotlivých bodů § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou příjmů zahrnutých do částky na ř. 20 a výdajů (nákladů) zahrnutých do částky na řádku 40.: 
	Na tomto řádku se uvede souhrn rozdílů, o které náklady uplatněné v účetnictví (viz účtová třída - náklady) převyšují výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmu (dále jen daňové výdaje) podle § 24 a 25 zákona, s výjimkou rozdílu, o který účetní odpisy převyšují daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, jenž se uvede samostatně na ř. 50. Do úhrnné částky na tomto řádku se uvede též část pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, hrazených zaměstnavatelem, která nebyla zaplacena v zákonném termínu (§ 24 odst. 2 písm. f) zákona) a dále úhrn nabývacích cen podílů na obchodní společnosti souvisejících s příjmy podle § 20b a § 36 odst. 2 písm. a) bodů 5 a 6 zákona. Na tomto řádku se uvede též hodnota veškerých darů poskytnutých v období, za které je podáváno daňové přiznání, vč. darů vymezených v § 20 odst. 8 zákona, jejichž případný odečet od základu daně se uplatní až na ř. 260. Celková částka na ř. 40 musí být shodná s částkou na ř. 13 tabulky A přílohy č. 1 II. oddílu.: 
	Uvede se celkový rozdíl, o který souhrn odpisů hmotného a nehmotného majetku (§ 26 zákona) uplatněných v účetnictví převyšuje souhrn odpisů tohoto majetku stanovených podle § 26 až 33 zákona. V opačném případě se použije ř. 150.: 
	Tento řádek vyplňují pouze poplatníci vstupující do likvidace, u nichž § 23 zákona stanoví povinnost úpravy výsledku hospodaření za část zdaňo vacího období do dne vstupu do likvidace. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, bude částka na tomto řádku zahrnovat zůstatky vytvořených zákonných rezerv a opravných položek (tzn. rezerv a opravných položek, jejichž tvorba byla uznána za daňový výdaj), zůstatky výnosů příštích období a výdajů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace, a to za předpokladu, že tato úprava již není promítnuta ve výsledku hospodaření na ř. 10. Na zvláštní příloze je pak třeba uvést rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na jednotlivé položky.: 
	Tohoto řádku lze využít v ostatních případech, neuvedených na ř. 20 až 61, kdy je nutné pro správné stanovení základu daně zvýšit výsledek hospodaření na ř. 10. Věcnou náplň částky vykázané na tomto řádku je třeba uvést buď přímo v nepředtištěném názvu položky tohoto řádku nebo, zahrnuje-li více položek, na zvláštní příloze. Např. v návaznosti na ustanovení § 20 odst. 5 a 6 zákona zde poplatník, jenž je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, uvede rozdíl mezi jeho podílem na výsledku hospodaření a podílem na základu daně, popřípadě na daňové ztrátě, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, bude-li tento rozdíl kladný (částka zvyšující výsledek hospodaření). Jestliže bude tento rozdíl záporný, uvede se na ř. 162 (částka snižující výsledek hospodaření).: 
	Tohoto řádku lze využít v ostatních případech, neuvedených na ř. 20 až 61, kdy je nutné pro správné stanovení základu daně zvýšit výsledek hospodaření na ř. 10. Věcnou náplň částky vykázané na tomto řádku je třeba uvést buď přímo v nepředtištěném názvu položky tohoto řádku nebo, zahrnuje-li více položek, na zvláštní příloze. Např. v návaznosti na ustanovení § 20 odst. 5 a 6 zákona zde poplatník, jenž je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, uvede rozdíl mezi jeho podílem na výsledku hospodaření a podílem na základu daně, popřípadě na daňové ztrátě, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, bude-li tento rozdíl kladný (částka zvyšující výsledek hospodaření). Jestliže bude tento rozdíl záporný, uvede se na ř. 162 (částka snižující výsledek hospodaření).: 
	kc_ii80_70: 
	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou  zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10).: 
	Příjmy, jež u poplatníků kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání,   nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty  ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10).: 
	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona se na tomto řádku vyloučí pouze tehdy, jestliže jsou tyto příjmy zahrnuty ve výsledku hospodaření na ř. 10.: 
	Úhrnná částka uvedená na tomto řádku se na zvláštní příloze rozčlení podle jednotlivých bodů § 23 odst. 3 písm. b) zákona.: 
	Úhrnná částka uvedená na tomto řádku se na zvláštní příloze rozčlení podle jednotlivých bodů § 23 odst. 3 písm. c) zákona.: 
	Na tomto řádku uvedou poplatníci se sídlem na území České republiky, s výjimkou penzijních fondů, a stálé provozovny, úhrn příjmů, z nichž daň je vybírána zvláštní sazbou podle § 36 zákona. Penzijní fondy zde uvedou též úrokové příjmy z dluhopisu, směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, z vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladu na vkladní knížce a vkladovém účtu.: 
	Zde se uvede úhrn příjmů zdaňovaných sazbou daně podle § 21 odst. 4 zákona, které nejsou osvobozeny od daně podle § 19 zákona, zaúčtovaných ve prospěch výnosů.: 
	Uvede se souhrnná částka příjmů a částek nezahrnovaných do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, uvedených na ř. 120 a 130. Na zvláštní příloze se uvede rozčlenění souhrnné částky na tomto řádku podle zbývajících položek § 23 odst. 4 zákona, t.j. písm. c) až k. Částky podle § 23 odst. 4 písm. d) zákona může uplatnit též právní nástupce poplatníka.: 
	Uvede se celkový rozdíl, o který souhrn odpisů hmotného a nehmotného majetku (§ 26 zákona) stanovených podle § 26 až 33 zákona převyšuje souhrn odpisů tohoto majetku uplatněných v účetnictví. V opačném případě se použije ř. 50.: 
	Na tomto řádku se v návaznosti na ustanovení § 24 zákona uvede souhrn rozdílů, o které částky daňových výdajů převyšují účetní náklady, např. při prodeji hmotného a nehmotného majetku rozdíl, o který daňová zůstatková cena (§ 29 zákona) převyšuje účetní zůstatkovou cenu, popřípadě pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pokud byly zaplaceny po zákonném termínu ve zdaňovacím období, za něž je podáváno daňové přiznání (§ 24 odst. 2 písm. f) zákona). Částky podle § 24 odst. 2 písm. f) zákona může uplatnit též právní nástupce poplatníka. Na zvláštní příloze se pak uvede rozdělení této souhrnné částky podle účtových skupin účtové třídy - náklady.: 
	Tento řádek vyplňují pouze poplatníci vstupující do likvidace, u nichž § 23 zákona stanoví povinnost úpravy výsledku hospodaření za část zdaňo vacího období do dne vstupu do likvidace. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, bude částka na tomto řádku zahrnovat zůstatky příjmů příštích období a nákladů příštích období (včetně komplexních nákladů příštích období), které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace, a to za předpokladu, že tato úprava již není promítnuta ve výsledku hospodaření na ř. 10. Na zvláštní příloze je pak třeba uvést rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na jednotlivé položky.: 
	Využití tohoto řádku se týká případů neuvedených na ř. 110 až 161, kdy zákon pro účely stanovení základu daně umožňuje snížit výsledek hospodaření uvedený na ř. 10. Věcná náplň částky vykázané na tomto řádku se uvede buď přímo v nepředtištěném názvu položky tohoto řádku nebo, pokud zahrnuje více položek, na zvláštní příloze.: 
	Využití tohoto řádku se týká případů neuvedených na ř. 110 až 161, kdy zákon pro účely stanovení základu daně umožňuje snížit výsledek hospodaření uvedený na ř. 10. Věcná náplň částky vykázané na tomto řádku se uvede buď přímo v nepředtištěném názvu položky tohoto řádku nebo, pokud zahrnuje více položek, na zvláštní příloze.: 
	kc_ii190_170: 
	Poplatníci, kteří vedou účetnictví v plném rozsahu, vyplní tabulku s použitím analytických účtů, vytvořených pro účely zjištění základu daně z příjmů k příslušným syntetickým účtům účtové třídy - Náklady. Poplatníci, kteří vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a využili možnost sestavit účtový rozvrh pouze s uvedením účtových skupin, vycházejí při vyplnění tabulky z vlastní analytické evidence, z níž lze prokázat skutečnosti rozhodné pro splnění povinnosti zvýšit výsledek hospodaření podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 2, ve spojení s § 24 odst. 1 zákona. V tabulce bude zahrnuta též hodnota veškerých darů poskytnutých poplatníkem ve zdaňovacím období nebo v období, za které je podáváno daňové přiznání. V této tabulce se neuvádí rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona.: 
	Poplatníci, kteří vedou účetnictví v plném rozsahu, vyplní tabulku s použitím analytických účtů, vytvořených pro účely zjištění základu daně z příjmů k příslušným syntetickým účtům účtové třídy - Náklady. Poplatníci, kteří vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a využili možnost sestavit účtový rozvrh pouze s uvedením účtových skupin, vycházejí při vyplnění tabulky z vlastní analytické evidence, z níž lze prokázat skutečnosti rozhodné pro splnění povinnosti zvýšit výsledek hospodaření podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 2, ve spojení s § 24 odst. 1 zákona. V tabulce bude zahrnuta též hodnota veškerých darů poskytnutých poplatníkem ve zdaňovacím období nebo v období, za které je podáváno daňové přiznání. V této tabulce se neuvádí rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona.: 
	kc_dpp_a12: 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona). Uvede též dosud neuplatněné daňové odpisy nehmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka do 31. prosince 2000. : 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona). Uvede též dosud neuplatněné daňové odpisy nehmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka do 31. prosince 2000. : 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona). Uvede též dosud neuplatněné daňové odpisy nehmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka do 31. prosince 2000. : 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona).: 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona).: 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona).: 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona).: 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona).: 
	Daňové odpisy nehmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2004.: 
	kc_dppb6_b8: 
	Uveďte účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 a v době od 1. ledna 2001 do konce zdaňovacího období započatého v roce 2003, se použije zákon v příslušném platném znění, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, t.j. jak za zdaňovací období (§ 17a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 40 odst. 9 nebo § 40b odst. 2 zákona o správě daní a poplatků), tak za část zdaňovacího období (§ 38m odst. 2 zákona nebo § 40 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 40b odst. 1, 4 a 6 zákona o správě daní a poplatků).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 17a zákona o daních z příjmů, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva.: 
	Uveďte časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která byla podána daňová přiznání, v nichž byla vykázána daňová ztráta.: 
	Uveďte časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která byla podána daňová přiznání, v nichž byla vykázána daňová ztráta.: 
	Uveďte celkovou výši daňové ztráty vyměřené za zdaňovací období nebo období, za která byla podávána daňová přiznání, uvedená ve sl. 1. Za zdaňovací období nebo období, za které je daňové přiznání podáváno, se na příslušném řádku ve sl. 2 uvede výše přiznávané daňové ztráty, přičemž daňovou ztrátu přiznanou za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započatá v roce 2004, lze daňovou ztrátu vykázanou na tomto řádku odečíst od základu daně podle § 34 odst. 1 zákona, již pouze v následujících pěti zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání.: 
	Uveďte podle stanoveného algoritmu částky odečtu vztahující se k vyměřené daňové ztrátě uvedené ve sl. 2.: 
	Uveďte podle stanoveného algoritmu částky odečtu vztahující se k vyměřené daňové ztrátě uvedené ve sl. 2.: 
	pr1e_sl_5: 
	pr1e_sl_4_celk: 
	kc_dppc65_d85: 
	Postupujte podle věcné náplně vyplývající z názvu položky řádku.: 
	Uveďte vzestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž byly uvedené výdaje (náklady) vynaloženy. Na ř. 1 bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 6 zákona, na posledním využitém řádku dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Uveďte vzestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž byly uvedené výdaje (náklady) vynaloženy. Na ř. 1 bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 6 zákona, na posledním využitém řádku dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Uveďte celkovou výši výdajů (nákladů) vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje, ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Podle stanoveného postupu uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.: 
	Podle stanoveného postupu uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.: 
	pr1f_sl_5_r1: 
	Uveďte vzestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž byly uvedené výdaje (náklady) vynaloženy. Na ř. 1 bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 6 zákona, na posledním využitém řádku dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Uveďte vzestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž byly uvedené výdaje (náklady) vynaloženy. Na ř. 1 bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 6 zákona, na posledním využitém řádku dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Uveďte celkovou výši výdajů (nákladů) vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje, ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Podle stanoveného postupu uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.: 
	Podle stanoveného postupu uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.: 
	pr1f_sl_5_r2: 
	Uveďte vzestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž byly uvedené výdaje (náklady) vynaloženy. Na ř. 1 bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 6 zákona, na posledním využitém řádku dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Uveďte vzestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž byly uvedené výdaje (náklady) vynaloženy. Na ř. 1 bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 6 zákona, na posledním využitém řádku dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Uveďte celkovou výši výdajů (nákladů) vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje, ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Podle stanoveného postupu uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.: 
	Podle stanoveného postupu uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.: 
	pr1f_sl_5_r3: 
	Uveďte vzestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž byly uvedené výdaje (náklady) vynaloženy. Na ř. 1 bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 6 zákona, na posledním využitém řádku dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Uveďte vzestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž byly uvedené výdaje (náklady) vynaloženy. Na ř. 1 bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 6 zákona, na posledním využitém řádku dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Uveďte celkovou výši výdajů (nákladů) vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje, ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Podle stanoveného postupu uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.: 
	Podle stanoveného postupu uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.: 
	pr1f_sl_5_r4: 
	pr1f_sl_4_r5: 
	pr1f_sl_5_r5: 
	Uveďte celkovou hodnotu darů poskytnutých poplatníkem na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona, t.j. vč. darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, a to i tehdy, bude-li úhrnná částka těchto darů vyšší než základ daně vykázaný na ř. 250, nejméně však 2 000 Kč, jako minimální zákonná hodnota daru. Je-li poplatníkem komanditní společnost, může z celkové hodnoty jí poskytnutých darů uplatnit pro účely odečtu nejvýše částku připadající na komanditisty (§ 20 odst. 10 zákona), vypočtenou na ř. 4 ve sloupci 3 tabulky J. U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti je součástí hodnoty darů, kterou lze odečíst od základu daně, i část hodnoty darů poskytnutých veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností na zákonem vymezené účely, stanovená podle § 20 odst. 9 nebo 10 zákona, jejíž výpočet se uvede na zvláštní příloze.: 
	Z celkové hodnoty darů na ř. 1 uveďte hodnotu části darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, o niž lze snížit základ daně snížený podle § 20 odst. 8 zákona o dalších 5 %, v úhrnu nejvýše o 10 %. Je-li poplatníkem komanditní společnost, uvede na tomto řádku částku připadající na komanditisty (§ 20 odst. 10 zákona), vypočtenou na ř. 9 ve sloupci 3 tabulky J.: 
	Uveďte slevu podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona. Další informace viz Pokyny.: 
	Uveďte slevu podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona. Další informace viz Pokyny.: 
	Uveďte slevu podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona. Další informace viz Pokyny.: 
	kc_dpp_f4: 
	Vyplňují pouze poplatníci, jimž byla poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani podle § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, kteří na tomto řádku uvedou částku této slevy, uplatněné za zdaňovací období. Poplatník typu 9 přenese do tohoto řádku částku slevy vykázanou ve sl. 4 dílčí tabulky Uplatňování slev podle § 35a odst. 4 zákona, která je součástí Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu (tiskopis 25 5404/C MFin 5404/C - vzor č. 8). Poplatník typu 0 přenese do tohoto řádku částku slevy vykázanou ve sl. 4 dílčí tabulky Uplatňování slev podle § 35b odst. 5 zákona, která je součástí Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu (tiskopis 25 5404/C MFin 5404/C - vzor č. 8).: 
	Uveďte počet Samostatných příloh k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (tiskopis 25 5404/D MFin 5404/D - vzor č. 7), která se vyplňuje samostatně za každý stát, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, v němž byl ve zdaňovacím období, nebo období za které je podáváno daňové přiznání, zdroj příjmů, z nichž zaplacenou daň lze podle této smlouvy uplatnit k zápočtu na daňovou povinnost metodou prostého zápočtu (§ 38f odst. 2, ve spojení s § 38f odst. 7 zákona).: 
	Na tomto řádku se uvede úhrnná částka daní zaplacených v zahraničí, které lze v souladu s příslušnými ustanoveními smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána, uplatnit k zápočtu na daňovou povinnost metodou úplného zápočtu. Její rozčlenění podle smluvních států musí být doloženo seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 9 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělý příjem ze zdrojů v zahraničí, potvrzením zahraničního správce daně (§ 38f odst. 4 zákona).: 
	Uvede se úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, které lze v souladu s příslušnými ustanoveními smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána, uplatnit k zápočtu na daňovou povinnost metodou prostého zápočtu, vykázaných na ř. 3 všech vyplněných samostatných příloh k tabulce I.: 
	Uvede se úhrn částek vypočtených na ř. 7 všech samostatných příloh k tabulce I.: 
	pr1i_4: 
	kc_dppd17_g17: 
	V případě vykázání daňové ztráty se částky na ř. 1 a 2 uvedou se znaménkem mínus (-). Ze ř. 1 se do ř. 201 II. oddílu přenese částka vykázaná ve sl. 2.: 
	V případě vykázání daňové ztráty se částky na ř. 1 a 2 uvedou se znaménkem mínus (-). Ze ř. 1 se do ř. 201 II. oddílu přenese částka vykázaná ve sl. 2.: 
	pr1j_sl_4_r1: 
	V případě vykázání daňové ztráty se částky na ř. 1 a 2 uvedou se znaménkem mínus (-). Ze ř. 1 se do ř. 201 II. oddílu přenese částka vykázaná ve sl. 2.: 
	V případě vykázání daňové ztráty se částky na ř. 1 a 2 uvedou se znaménkem mínus (-). Ze ř. 1 se do ř. 201 II. oddílu přenese částka vykázaná ve sl. 2.: 
	pr1j_sl_4_r2: 
	Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.: 
	Uvedou se částky připadající na komanditisty z celkového nároku za komanditní společnost, a to i tehdy, nebude-li možné uplatnit tyto částky v plné výši při stanovení základu daně (ř. 240, 242 a 260) nebo daně (ř. 300 a 330). Částka na ř. 4 ve sl. 3 částce ve sl. 2 na řádku tabulky F/b, na němž je vykázán nárok na odečet za dané zdaňovací období, nebo období, za které je podáváno daňové přiznání.: 
	pr1j_sl_4_r4: 
	Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.: 
	Uvedou se částky připadající na komanditisty z celkového nároku za komanditní společnost, a to i tehdy, nebude-li možné uplatnit tyto částky v plné výši při stanovení základu daně (ř. 240, 242 a 260) nebo daně (ř. 300 a 330). Částka na ř. 5 ve sl. 3 se musí rovnat částce na ř. 1 tabulky G.: 
	pr1j_sl_4_r5: 
	Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.: 
	Uvedou se částky připadající na komanditisty z celkového nároku za komanditní společnost, a to i tehdy, nebude-li možné uplatnit tyto částky v plné výši při stanovení základu daně (ř. 240, 242 a 260) nebo daně (ř. 300 a 330). Částka na ř. 6 ve sl. 3 se musí rovnat částce na ř. 2 tabulky G.: 
	pr1j_sl_4_r6: 
	Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.: 
	Uvedou se částky připadající na komanditisty z celkového nároku za komanditní společnost, a to i tehdy, nebude-li možné uplatnit tyto částky v plné výši při stanovení základu daně (ř. 240, 242 a 260) nebo daně (ř. 300 a 330). Částka na ř. 7 ve sl. 3 se musí rovnat součtu částek na ř. 4 a 5 tabulky H.: 
	pr1j_sl_4_r7: 
	V případech, kdy příjmy ze zdrojů v zahraničí plynou komanditní společnosti ze státu, s nímž je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, uvede se na ř. 9 částka daně, již lze započíst na daňovou povinnost metodou úplného a prostého zápočtu (v rozdělení na komplementáře a komanditisty), pouze do výše, která může být ve státě zdroje příjmů vybrána v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.: 
	V případech, kdy příjmy ze zdrojů v zahraničí plynou komanditní společnosti ze státu, s nímž je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, uvede se na ř. 9 částka daně, již lze započíst na daňovou povinnost metodou úplného a prostého zápočtu (v rozdělení na komplementáře a komanditisty), pouze do výše, která může být ve státě zdroje příjmů vybrána v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy. Uvedou se částky připadající na komanditisty z celkového nároku za komanditní společnost, a to i tehdy, nebude-li možné uplatnit tyto částky v plné výši při stanovení základu daně (ř. 240, 242 a 260) nebo daně (ř. 300 a 330). Částka na ř. 9 ve sl. 3 se musí rovnat částce na ř. 4 tabulky I.: 
	pr1j_sl_4_r9: 
	Údaj vyplňují všichni poplatníci podávající přiznání za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, kteří na tomto řádku uvedou roční úhrn čistého obratu, vypočtený podle § 20 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o účetnictví. Poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), uvedou roční úhrn čistého obratu z celkové činnosti, t.j. z hlavní i hospodářské činnosti. Poplatníci, kteří po 1. lednu 2009 účtovali v soustavě jednoduchého účetnictví, uvedou součet všech příjmů dosažených za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Na tomto řádku se uvede celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců, včetně případů pracovního vztahu člena k družstvu během zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, který je u poplatníků v postavení účetních jednotek součástí údajů uváděných v příloze účetní závěrky. Podrobnosti viz Pokyny.: 
	U poplatníka, jenž je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně popřípadě daňové ztráty i na něho připadající poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti. Tato poměrná část se stanoví u společníka veřejné obchodní společnosti ve stejném poměru, jako rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem, u komplementáře komanditní společnosti ve stejném poměru, jakým je na něho rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti podle zvláštního právního předpisu. U podílových fondů se daňovou ztrátou rozumí záporný rozdíl mezi jejich příjmy a výdaji (§ 20 odst. 3 zákona) za dané zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání.: 
	Uvede se část základu daně nebo daňové ztráty ze ř. 200, připadající komplementářům.: 
	Uvede se souhrn příjmů (výnosů) ze zdrojů v zahraničí, u nichž se podle uzavřených mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění uplatňuje metoda úplného vynětí ze základu daně (daňové ztráty), pokud jsou součástí celosvětového základu daně (daňové ztráty) na ř. 200. Rozčlenění částky vykázané na tomto řádku podle jednotlivých smluvních států, v nichž byl zdroj vyjímaných příjmů, musí být doloženo seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 9 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělý příjem ze zdrojů v zahraničí, potvrzením zahraničního správce daně (§ 38f odst. 4 zákona).Další informace viz Pokyny.: 
	Bude-li na tomto řádku vykázána daňová ztráta, následující řádky 230 až 330 se nevyplňují ani neproškrtávají. Daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za zdaňovací období započaté v roce 2004 a za následující zdaňovací období, lze podle § 34 odst. 1 zákona odečíst od základu daně nejdéle v pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za zdaňovací období započatá v roce 2002 a 2003, lze od základu daně odečíst nejdéle v sedmi zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které byla daňová ztráta vyměřena.: 
	Částka odečtu daňové ztráty, uplatněná na tomto řádku podle § 34 odst. 1 zákona, s omezením podle § 38na zákona, nesmí být vyšší než částka základu daně upraveného o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a sníženého o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, uvedená na ř. 220, a současně musí být shodná s částkou uvedenou na ř. 9 ve sl. 4 tabulky E přílohy č. 1 II. oddílu.: 
	Uplatněním odečtu podle § 34 odst. 9 až 12 zákona a § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004, nelze vykázat daňovou ztrátu, pro jejiž stanovení platí ustanovení § 23 až 33, § 38n a § 38na zákona. Proto částka na tomto řádku nesmí být vyšší než základ daně uvedený na ř. 220, snížený o případné odečty daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona (ř. 230), výdajů (nákladů) vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje (ř. 242) a o částku vykázanou na ř. 241. Rozbor částky uvedené na tomto řádku se uvede v dílčí tabulce a) tabulky F přílohy č. 1 II. oddílu.: 
	Na tomto řádku se uvede částka snížení základu daně podílového fondu podle § 20 odst. 3 zákona o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji, která musí být shodná s částkou na ř. 9 sl. 4 tabulky E přílohy č. 1 II. oddílu.Za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2010, lze základ daně naposledy snížit o zbývající část záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji podílového fondu, vzniklého za zdaňovací období roku 2003 a za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2005.: 
	Na tomto řádku se uvede částka snížení základu daně podílového fondu podle § 20 odst. 3 zákona o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji, která musí být shodná s částkou na ř. 9 sl. 4 tabulky E přílohy č. 1 II. oddílu.Za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2010, lze základ daně naposledy snížit o zbývající část záporného rozdílu mezi příjmy a výdaji podílového fondu, vzniklého za zdaňovací období roku 2003 a za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2005.: 
	Na tomto řádku se uvede odečet výdajů (nákladů) vynaložených na realizaci projektů výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a 5 zákona. Částka odečtu se musí rovnat částce vykázané na ř. 5 ve sl. 4 v dílčí tabulce b) tabulky F přílohy č. 1 II. oddílu. Uplatněním odečtu podle § 34 odst. 4 zákona nelze vykázat daňovou ztrátu, proto částka na tomto řádku nesmí být vyšší než základ daně uvedený na ř. 220, snížený o případné částky odečtů uplatněné na ř. 230 a 240. Pokud poplatníkem je společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti, bude částka uvedená na tomto řádku obsahovat i poměrnou část odečtu podle § 34 odst. 4 zákona zjištěného za veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost, přičemž tato poměrná část se stanoví v souladu s § 34 odst. 7 a 8 zákona. Na zvláštní příloze se pak uvede rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na část vztahující se k odečtu za veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost, a na část vztahující se k vlastní podnikatelské činnosti poplatníka. Obdobně se u těchto poplatníků postupuje i v případě položek uvedených na řádcích 260 a 300.: 
	kc_ii230_250: 
	Tento řádek vyplňují pouze poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání při uplatnění snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona.: 
	Uvede se skutečně uplatněná částka odečtu hodnoty darů, poskytnutých ve zdaňovacím období na zákonem vymezené účely (§ 20 odst. 8 zákona) ze ř. 1 tabulky G přílohy č. 1 II. oddílu, nejvýše však do 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (ř. 2 tabulky G přílohy č. 1 II oddílu), nejvýše do 10 % z částky na ř. 250, zvýšené o částku vykázanou na ř. 241.: 
	kc_ii260_270: 
	Uvede se sazba daně podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, platná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. V roce 2010 činí sazba podle § 21 odst. 1 zákona 19 %, sazba podle § 21 odst. 2 zákona 5 % a sazba podle § 21 odst. 3 zákona 5 %.: 
	kc_ii280_290: 
	Uvede se úhrn skutečně uplatněných slev na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona, nejvýše v částce na ř. 290. Jejich specifikace se provede v tabulce H přílohy č. 1 II. oddílu, přičemž nárok na slevy podle § 35 odst. 1 se vyčíslí i tehdy, bude-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta, nebo jestliže jej nebude možné s ohledem na částku vykázanou na ř. 290 plně využít.: 
	Tento řádek se nevyplňuje. Jeho využití je možné jen tehdy, jestliže kromě slev na dani zákon vymezí nové skutečnosti,které budou důvodem k dalším úpravám daňové povinnosti.: 
	Tento řádek se nevyplňuje. Jeho využití je možné jen tehdy, jestliže kromě slev na dani zákon vymezí nové skutečnosti,které budou důvodem k dalším úpravám daňové povinnosti.: 
	kc_ii300_310: 
	Uvede se daň zaplacená v zahraničí, o niž lze podle smluv o zamezení dvojího zdanění snížit daňovou povinnost, nejvýše však do částky uvedené na ř. 310. Při výpočtu výše daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst na daň za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, se postupuje podle tabulky I přílohy č. 1 II. oddílu.: 
	kc_ii320_330: 
	Na tomto řádku se uvede úhrn příjmů před zdaněním (základů daně), které podle § 20b zákona vstupují do samostatného základu daně, snížený o částku těchto příjmů od daně osvobozených podle § 19 zákona, které budou zahrnuty v úhrnné částce na ř. 110. Specifikace jednotlivých příjmů uplatněných na ř. 331 se uvede na zvláštní příloze. K příjmům z vypořádacích podílů, z podílů na likvidačním zůstatku nebo z obdobných plnění, budou v této zvláštní příloze přiřazeny s nimi související nabývací ceny podílů na obchodní společnosti nebo družstvu. Částka na tomto řádku nesmí nabývat záporných hodnot.: 
	Uvede se sazba daně podle § 21 odst. 4 zákona, účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. V roce 2010 činí sazba podle § 21 odst. 4 zákona 15 %.: 
	kc_ii_333: 
	Zde se uvede úhrnná částka daní zaplacených v zahraničí z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně. Speci fikace jednotlivých zaplacených daní s přiřazením ke konkrétním zdaněným příjmům, bude součástí zvláštní přílohy k ř. 331. K zápočtu lze uplatnit pouze takovou částku daně, která byla v zahraničí u jednotlivých konkrétních příjmů vybrána v souladu s právními předpisy státu, v němž byl zdroj příjmu, nejvýše však do částky tuzemské daně z příjmů připadající na daný příjem, a pokud se jedná o příjem ze státu, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění nejvýše částku daně, která může být v tomto státě vybrána v souladu s uzavřenou smlouvou. Částky daně zaplacené v zahraničí musí být doloženy seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 9 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělé příjmy ze zdrojů v zahraničí, potvrzeními zahraničních správců daně (§ 38f odst. 4 zákona).: 
	kc_ii_335: 
	kc_ii_340: 
	kc_ii_360: 
	Vyplňují pouze investiční společnosti obhospodařující majetek podílových fondů. Uvede se souhrnná částka daně za každý z podílových fondů, jimž byla stanovena daň (součet částek uvedených na ř. 340 II. oddílu tiskopisu přiznání, zpracovaného pro jednotlivé podílové fondy).: 
	kc_dppiii2: 
	Vyplňují pouze investiční společnosti obhospodařující majetek podílových fondů. Uvede se součet částek vykázaných na ř. 360 II. oddílu za investiční společnost a za každý z podílových fondů, jejichž majetek obhospodařuje.: 
	Uvede se poslední známá částka daně vztahující se k danému zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 4 vykázána poslední známá daňová ztráta z příjmů zahrnovaných do obecného základu daně.: 
	Na tomto řádku se uvede částka daně ze ř. 340 II. oddílu, investiční společnost spravující podílové fondy ze ř. 2 III. oddílu, a to i tehdy, bude -li na ř. 5 vykázána daňová ztráta z příjmů zahrnovaných do obecného základu daně.: 
	Tento řádek bude vyplněn současně se ř. 6, přechází-li poslední známá částka daně do daňové ztráty (v tomto případě se na ř. 3 uvede částka ze ř. 1 se znaménkem minus (–)) nebo naopak z poslední známé daňové ztráty do částky daně (v tomto případě se na ř. 3 uvede částka ze ř. 2 se znaménkem plus (+)).: 
	Uvede se poslední známá daňová ztráta vztahující se k danému zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 1 vykázána poslední známá částka daně z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně.: 
	Na tomto řádku se uvede daňová ztráta ze ř. 220 II. oddílu, a to i tehdy, bude-li na ř. 2 vykázána částka daně z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně.: 
	kc_dppiv6: 
	Uvede se celková částka zaplacených záloh, splatných v průběhu zdaňovacího období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, včetně přeplatku použitého jako záloha na daň podle § 64 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Ze záloh splatných ve zdaňovacím období nebo v období, za které je podáváno daňové přiznání, u nichž došlo k prodlení s placením, lze do úhrnu na ř. 1 zahrnout pouze ty zálohy, které byly zaplaceny do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání.: 
	Poplatníci se sídlem v zahraničí (§ 17 odst. 4 zákona), kteří nejsou rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, uvedou na tomto řádku celkovou částku zajištění daně, sraženého jim všemi plátci z příjmů podle § 38e odst. 2 zákona, které jsou součástí základu daně za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání; její rozčlenění podle jednotlivých plátců se provede na zvláštní příloze. Pokud jsou tito poplatníci společníky veřejných obchodních společností nebo komplementáři komanditních společností, bude částka vykázaná na tomto řádku zahrnovat též zajištění daně sražené jim veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností podle § 38e odst. 3 písm. b) zákona za zdaňovací období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.: 
	Poplatníci se sídlem v zahraničí (§ 17 odst. 4 zákona), kteří jsou rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, uvedou na tomto řádku celkovou částku daně, která jim byla vybrána srážkou všemi plátci z příjmů podle § 22 odst. 1 písm. c), f) nebo g) bodů 1, 2, 4, 5, 6 nebo 12, kterou uplatňují k zápočtu na celkovou daňovou povinnost vztahující se k příjmům ze zdrojů na území České republiky, za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání. Rozčlenění celkové částky podle jednotlivých plátců se provede na zvláštní příloze.: 
	kc_v_4: 
	Vyberte kód zástupce. Údaje o zástupci budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Přiznání 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 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 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.: 



