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Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí. 
Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích.
Nevyplněné řádky se neproškrtávají. 
Při výpočtu daně uvádějte údaje s přesností na 2 desetinná místa bez zaokrouhlení, není-li v pokynech k přiznání uvedeno jinak. 

P Ř I Z N Á N Í
k dani z převodu nemovitostí

dále jen „přiznání“
podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

I. ODDÍL
1.  Údaje o poplatníkovi, tj. o

 – převodci 
 – nabyvateli při – výkonu rozhodnutí nebo exekuci   

– vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku, veřejné dražbě  
– zrušení právnické osoby bez likvidace   
– rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací  
– nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva  
– nabytí nemovitosti v souvislosti s postoupením pohledávky

Údaje o společném zástupci poplatníků  (účastníkovi směnné smlouvy)  pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí 

25 5410 MFin 5410 - vzor č. 14

PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM 
POČTU
Samostatné přiznání podá
KAŽDÝ Z MANŽELŮ – při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů (nebo  
do společ. jmění manželů) a jejich podíly jsou pro tento účel stejné
KAŽDÝ ZE SPOLUVLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI – při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti z podílového 
spoluvlastnictví
Společné přiznání podá
SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE POPLATNÍKŮ za účastníky SMĚNNÉ SMLOUVY – při výměně nemovitosti (SPOLEČNÝM  
ZÁSTUPCEM  se pro účely daňového řízení při výměně nemovitosti rozumí také společný zmocněnec)

Počet stran Přílohy č. 2

otisk podacího razítka finančního úřadu

01 Poplatník

Počet Příloh č. 1

Finančnímu úřadu v, ve, pro

05 Typ přiznání

02 Daňové identifikační číslo

03 Rodné číslo

04 Identifikační číslo

06 Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání

Datum této skutečnosti

09 Jméno(-a)

10 Titul

08 Rodné příjmení

07 Příjmení

A. Fyzická osoba *)

CZ

řádné opravnédodatečné

Zánik daňového subjektu bez likvidace

Úmrtí daňového  subjektu

fyzická osoba právnická osoba
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 *)   nehodící se škrtněte

 *)

 *)  *)  *)

 *)

 *)

 *)



Adresa pro doručování písemností, případně adresa nového místa pobytu poplatníka po prodeji nemovitosti  *)
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20 Osoba uvedená v ř. 18–19 je společným zástupcem poplatníků dle § 30 daňového řádu pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí

Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby

Dále uvedená osoba je:

Právní nástupce poplatníka 

Zákonný zástupce poplatníka  

Zmocněnec poplatníka  

Adresa místa pobytu fyzické osoby

11 Osoba uvedená v ř. 07–10 je společným zmocněncem/zástupcem poplatníků dle § 30 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
 pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí

12 Obec 13 PSČ

15 Stát

16 Telefon 17 E-mail

19 Právní forma

18 Název právnické osoby

B. Právnická osoba

14 Ulice, část obce číslo popisné / č.  orientační

/

29 Telefon 30 E-mail

28 Stát

Sídlo právnické osoby
25 Obec 26 PSČ

24 Funkce

22 Jméno(-a) 23 Titul

21 Příjmení

27 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační

/

32 PSČ31 Obec

33 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační

/

  ano   ne

  ano   ne

  ano   ne

  ano   ne

  ano   ne
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 *)  *)

 *)

 *)  *)

 *)

 *)

 *)

 *)

 *)

 *)

 *)   nehodící se škrtněte
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2. Údaje o zápisu do katastru nemovitostí
44 Název a sídlo katastrálního úřadu

45 Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu

Daňové identifikační číslo z ř. 02 (příp. RČ/IČ z ř. 03/04)

46 Forma převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitostem

47 Datum změny vlastnictví (zdanění se provede podle znění zákona platného k tomuto datu)

48 Datum pro počátek běhu lhůty k podání ŘÁDNÉHO přiznání
Do řádku vyberte odpovídající písmeno a vyplňte příslušné datum. 

a) datum zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí (např. kupní smlouva, směnná smlouva, smlouva o zajišťovacím převodu práva,   
dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, prohlášení o vkladu nemovitosti do obchodní společnosti ) 

  

b) datum nabytí účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, nebo smlouvy o postoupení  
pohledávky  

  

c) datum vydání potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo datum zaplacení nejvyššího podání při   
vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci  

  

d) datum nabytí právní moci rozhodnutí, nebo datum doručení jiné listiny, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti,  
nejedná-li se  o převod nebo přechod vlastnictví uvedený v  písmenech a) až c),  ale např. o vyvlastnění, rozhodnutí soudu nebo vydržení 
vlastnického práva na základě notářského osvědčení

 Písmeno: datum

Poslední den lhůty pro podání řádného přiznání a zaplacení daně vypočítejte takto:  
K uvedenému datu přičtěte 3 měsíce a poslední den 3. přičteného měsíce vepište do ř. 06 na 1. straně tiskopisu.  
Připadne-li vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.

34 Příjmení / název právnické osoby

35 Jméno(-a) / právní forma 36 Titul

37 Rodné číslo / identifikační číslo

Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídlo právnické osoby
38 Obec 39 PSČ

41 Stát

42 Telefon 43 E-mail

40 Ulice, část obce číslo popisné / č. orientační

/

49 Datum pro počátek běhu lhůty k podání DODATEČNÉHO přiznání 
Do řádku vyplňte datum zjištění, že daň poplatníka má být vyšší nebo nižší než jeho poslední známá daň.
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Poslední den lhůty pro podání dodatečného přiznání a zaplacení daně  
vypočítejte takto: 
K uvedenému datu přičteme 1 měsíc a poslední den přičteného 
měsíce vepište do ř. 06 na 1. straně tiskopisu. 
Připadne-li vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný 
svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.



Příloha č. 2
k přiznání k dani z převodu nemovitostí
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Údaje o nemovitostech
Důvody pro podání dodatečného přiznání dle § 141 odst. 5  daňového řádu

Číslo stránky / celkový počet  stran /

Popis majetku / Důvody Cena v Kč
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IV. ODDÍL
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III. ODDÍL
1. ČÁST 

b) VÝSLEDNÁ DAŇ 
(POROVNÁNÍ tzv. DÍLČÍCH DANÍ z řádku 83 z vyplněných II. ODDÍLŮ – vyplňte pouze pro typ S)

2. ČÁST – DODATEČNĚ PŘIZNANÁ DAŇ - vyplňte pouze u dodatečného daňového přiznání

UPOZORNĚNÍ   
  

pro ŘÁDNÉ přiznání:  
  

Činí-li daň z převodu nemovitostí (z řádku 84a nebo 84b) méně než 100 Kč, je povinnost podat přiznání, ale daň se neplatí  
(§ 18 odst. 6 zákona, viz též bod 7 Všeobecné části Pokynů k vyplnění přiznání).  
  

pro DODATEČNÉ přiznání:  
  

Pokud daň vyměřená z předchozího přiznání (z ř. 84a nebo 84b předchozího přiznání) byla nižší než 100 Kč, neplatila se. Pokud  
na základě tohoto dodatečného přiznání je daň (z řádku 84a nebo 84b tohoto přiznání) rovna nebo větší než 100 Kč, je poplatník  
povinen daň uhradit. 

Na III. ODDÍL přejděte po vyplnění příslušného typu (K, S nebo O)  tiskopisu Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí (II. ODDÍL)

a) DAŇ CELKEM (SOUČET tzv. DÍLČÍCH DANÍ z řádků 83 z každého II. ODDÍLU – vyplňte pouze pro typ K a O)

Řádek
Vyplní v Kč

poplatník finanční úřad

84a Daň celkem 
(celkový součet hodnot z řádků 83 všech II. Oddílů)

Řádek
Vyplní v Kč

poplatník finanční úřad

84b Výsledná daň = vyšší částka z ř. 83   
obou vyplněných II. Oddílů 

Řádek
Vyplní v Kč

poplatník finanční úřad

85 Poslední známá daň

86 Nově zjištěná daň  podle § 141 daňového řádu (ř. 84a nebo 84b)

87
Dodatečně přiznaná daň  (rozdíl ř. 86 - ř. 85)    
kladná hodnota (  +  ) zvýšení poslední známé daně 
záporná hodnota (  -  ) snížení poslední známé daně

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

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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*)  Označte křížkem odpovídající variantu

ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ

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

Údaje o zástupci:* Kód zástupce**:

Jméno(-a)

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)

Telefon

Údaje o zástupci*:  tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový   
subjekt.

Kód zástupce**: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců 
1 – zákonný zástupce; 
2 – ustanovený zástupce; 
3 – společný zástupce, smluvní zástupce; 
4a –  obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba; 
4b  –  fyzická osoba daňový poradce nebo advokát; 
4c  –  právnická osoba vykonávající daňové poradenství.

Datum narození/ Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/ IČ právnické osoby:   bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické   
osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového subjektu.

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě   
(např. jednatel, pověřený pracovník apod.):   tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je dańové přiznání podáváno právnickou 
osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává daňové přiznání.

Vlastnoruční podpis daňového subjektu/ Osoby oprávněné k podpisu:  daňové přiznání bude opatřeno vlastnoručním podpisem buď   
přímo daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající své daňové přiznání, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat daňové přiznání   
za daňový subjekt – právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce),   
nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).

PříjmeníDaňové přiznání sestavil – Jméno(-a)
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E-mail

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:


5410_14
GFŘ
Přiznání k dani z převodu nemovitostí
1
Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí. 
Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích.
Nevyplněné řádky se neproškrtávají. 
Při výpočtu daně uvádějte údaje s přesností na 2 desetinná místa bez zaokrouhlení, není-li v pokynech k přiznání uvedeno jinak. 
P Ř I Z N Á N Í
k dani z převodu nemovitostí
dále jen „přiznání“
podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
I. ODDÍL
1.  Údaje o poplatníkovi, tj. o
 – převodci 
 – nabyvateli při
– výkonu rozhodnutí nebo exekuci  
– vyvlastnění, vydržení, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku, veřejné dražbě 
– zrušení právnické osoby bez likvidace  
– rozdělení likvidačního zůstatku při zrušení právnické osoby s likvidací 
– nabytí nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva 
– nabytí nemovitosti v souvislosti s postoupením pohledávky
Údaje o společném zástupci poplatníků  (účastníkovi směnné smlouvy)  pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí 
25 5410 MFin 5410 - vzor č. 14
PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU
Samostatné přiznání podá
KAŽDÝ Z MANŽELŮ – při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze společného jmění manželů (nebo 
do společ. jmění manželů) a jejich podíly jsou pro tento účel stejné
KAŽDÝ ZE SPOLUVLASTNÍKŮ NEMOVITOSTI – při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti z podílového spoluvlastnictví
Společné přiznání podá
SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE POPLATNÍKŮ za účastníky SMĚNNÉ SMLOUVY – při výměně nemovitosti (SPOLEČNÝM 
ZÁSTUPCEM  se pro účely daňového řízení při výměně nemovitosti rozumí také společný zmocněnec)
Počet stran Přílohy č. 2
otisk podacího razítka finančního úřadu
01 Poplatník
Počet Příloh č. 1
Finančnímu úřadu v, ve, pro
05 Typ přiznání
02 Daňové identifikační číslo
03 Rodné číslo
04 Identifikační číslo
06 Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání
Datum této skutečnosti
09 Jméno(-a)
10 Titul
08 Rodné příjmení
07 Příjmení
A. Fyzická osoba *)
CZ
Zaškrtněte, které daňové přiznání podáváte
poplatník uvede, zda je či není osobou kapitálově spojenou (§ 23 odst. 7 písm. a) zákona) či jinak spojenou (§ 23 odst. 7 písm. b) zákona) se zahraniční osobou, kterou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (§ 21 odst. 2 obchodního zákoníku). Jako spojení se zahraniční osobou se neuvádí, jedná-li se o osobu blízkou nebo o osobu, k níž existující právní vztah může naplňovat znaky podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona.
Zaškrtněte, zda daňové přiznání podáváte jako fyzická osoba nebo právnická osoba.
 *)   nehodící se škrtněte
 *)
 *)
 *)
 *)
 *)
 *)
 *)
Adresa pro doručování písemností, případně adresa nového místa pobytu poplatníka po prodeji nemovitosti  *)
2
20 Osoba uvedená v ř. 18–19 je společným zástupcem poplatníků dle § 30 daňového řádu pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
Dále uvedená osoba je:
Právní nástupce poplatníka 
Zákonný zástupce poplatníka  
Zmocněnec poplatníka  
Adresa místa pobytu fyzické osoby
11 Osoba uvedená v ř. 07–10 je společným zmocněncem/zástupcem poplatníků dle § 30 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
 pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí
12 Obec
13 PSČ
15 Stát
16 Telefon
17 E-mail
19 Právní forma
18 Název právnické osoby
B. Právnická osoba
14 Ulice, část obce
číslo popisné / č.  orientační
/
29 Telefon
30 E-mail
28 Stát
Sídlo právnické osoby
25 Obec
26 PSČ
24 Funkce
22 Jméno(-a)
23 Titul
21 Příjmení
27 Ulice, část obce
číslo popisné / č. orientační
/
32 PSČ
31 Obec
33 Ulice, část obce
číslo popisné / č. orientační
/
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.
Uveďte, zda osoba uvedená v ř. 07–10 je společným zástupcem poplatníků dle § 10 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správě daní a poplatků“), pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí.
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.
Uveďte, zda osoba uvedená v ř. 18–19 je společným zástupcem poplatníků dle § 10 odst. 6 zákona o správě daní a poplatků pro účely daňového řízení při výměně nemovitostí.
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.
Vyberte, zda dále uvedená osoba je právní nástupce poplatníka.
poplatník uvede, zda je či není osobou kapitálově spojenou (§ 23 odst. 7 písm. a) zákona) či jinak spojenou (§ 23 odst. 7 písm. b) zákona) se zahraniční osobou, kterou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (§ 21 odst. 2 obchodního zákoníku). Jako spojení se zahraniční osobou se neuvádí, jedná-li se o osobu blízkou nebo o osobu, k níž existující právní vztah může naplňovat znaky podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona.
Vyberte, zda dále uvedená osoba je zákonný zástupce poplatníka.
poplatník uvede, zda je či není osobou kapitálově spojenou (§ 23 odst. 7 písm. a) zákona) či jinak spojenou (§ 23 odst. 7 písm. b) zákona) se zahraniční osobou, kterou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky (§ 21 odst. 2 obchodního zákoníku). Jako spojení se zahraniční osobou se neuvádí, jedná-li se o osobu blízkou nebo o osobu, k níž existující právní vztah může naplňovat znaky podle § 23 odst. 7 písm. b) bodu 5 zákona.
Vyberte, zda dále uvedená osoba je zmocněný zástupce poplatníka.
 *)
 *)
 *)
 *)
 *)
 *)
 *)
 *)
 *)
 *)
 *)
 *)   nehodící se škrtněte
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2. Údaje o zápisu do katastru nemovitostí
44 Název a sídlo katastrálního úřadu
45 Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu
Daňové identifikační číslo z ř. 02 (příp. RČ/IČ z ř. 03/04)
46 Forma převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitostem
47 Datum změny vlastnictví (zdanění se provede podle znění zákona platného k tomuto datu)
48 Datum pro počátek běhu lhůty k podání ŘÁDNÉHO přiznání
Do řádku vyberte odpovídající písmeno a vyplňte příslušné datum. 
a) datum zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí (např. kupní smlouva, směnná smlouva, smlouva o zajišťovacím převodu práva,  dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, prohlášení o vkladu nemovitosti do obchodní společnosti )
 
b) datum nabytí účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, nebo smlouvy o postoupení  pohledávky 
 
c) datum vydání potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo datum zaplacení nejvyššího podání při  vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci 
 
d) datum nabytí právní moci rozhodnutí, nebo datum doručení jiné listiny, kterými se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti,  nejedná-li se  o převod nebo přechod vlastnictví uvedený v  písmenech a) až c),  ale např. o vyvlastnění, rozhodnutí soudu nebo vydržení vlastnického práva na základě notářského osvědčení
 Písmeno:
datum
Poslední den lhůty pro podání řádného přiznání a zaplacení daně vypočítejte takto: 
K uvedenému datu přičtěte 3 měsíce a poslední den 3. přičteného měsíce vepište do ř. 06 na 1. straně tiskopisu. 
Připadne-li vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
34 Příjmení / název právnické osoby
35 Jméno(-a) / právní forma
36 Titul
37 Rodné číslo / identifikační číslo
Adresa místa pobytu fyzické osoby / sídlo právnické osoby
38 Obec
39 PSČ
41 Stát
42 Telefon
43 E-mail
40 Ulice, část obce
číslo popisné / č. orientační
/
49 Datum pro počátek běhu lhůty k podání DODATEČNÉHO přiznáníDo řádku vyplňte datum zjištění, že daň poplatníka má být vyšší nebo nižší než jeho poslední známá daň.
Poslední den lhůty pro podání dodatečného přiznání a zaplacení daně 
vypočítejte takto:K uvedenému datu přičteme 1 měsíc a poslední den přičteného
měsíce vepište do ř. 06 na 1. straně tiskopisu.Připadne-li vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný
svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
Příloha č. 2
k přiznání k dani z převodu nemovitostí
4
Údaje o nemovitostech
Důvody pro podání dodatečného přiznání dle § 141 odst. 5  daňového řádu
Číslo stránky / celkový počet  stran        
/
Popis majetku / Důvody
Cena v Kč
IV. ODDÍL
5
III. ODDÍL
1. ČÁST 
b) VÝSLEDNÁ DAŇ
(POROVNÁNÍ tzv. DÍLČÍCH DANÍ z řádku 83 z vyplněných II. ODDÍLŮ – vyplňte pouze pro typ S)
2. ČÁST – DODATEČNĚ PŘIZNANÁ DAŇ - vyplňte pouze u dodatečného daňového přiznání
UPOZORNĚNÍ  
 
pro ŘÁDNÉ přiznání: 
 
Činí-li daň z převodu nemovitostí (z řádku 84a nebo 84b) méně než 100 Kč, je povinnost podat přiznání, ale daň se neplatí 
(§ 18 odst. 6 zákona, viz též bod 7 Všeobecné části Pokynů k vyplnění přiznání). 
 
pro DODATEČNÉ přiznání: 
 
Pokud daň vyměřená z předchozího přiznání (z ř. 84a nebo 84b předchozího přiznání) byla nižší než 100 Kč, neplatila se. Pokud  na základě tohoto dodatečného přiznání je daň (z řádku 84a nebo 84b tohoto přiznání) rovna nebo větší než 100 Kč, je poplatník  povinen daň uhradit. 
Na III. ODDÍL přejděte po vyplnění příslušného typu (K, S nebo O)  tiskopisu Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí (II. ODDÍL)
a) DAŇ CELKEM (SOUČET tzv. DÍLČÍCH DANÍ z řádků 83 z každého II. ODDÍLU – vyplňte pouze pro typ K a O)
Řádek
Vyplní v Kč
poplatník 
finanční úřad
84a
Daň celkem(celkový součet hodnot z řádků 83 všech II. Oddílů)
Řádek
Vyplní v Kč
poplatník 
finanční úřad
84b
Výsledná daň = vyšší částka z ř. 83  
obou vyplněných II. Oddílů 
Řádek
Vyplní v Kč
poplatník 
finanční úřad
85
Poslední známá daň
86
Nově zjištěná daň  podle § 141 daňového řádu (ř. 84a nebo 84b)
87
Dodatečně přiznaná daň  (rozdíl ř. 86 - ř. 85)   kladná hodnota (  +  ) zvýšení poslední známé danězáporná hodnota (  -  ) snížení poslední známé daně
Poř.  čís.
Název přílohy (její obsah)
Počet stran
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6
*)  Označte křížkem odpovídající variantu
ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o zástupci:* 
Kód zástupce**:
Jméno(-a)
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)
Telefon
Údaje o zástupci*:  tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový  
subjekt.
Kód zástupce**: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
1 – zákonný zástupce;
2 – ustanovený zástupce;
3 – společný zástupce, smluvní zástupce;
4a –  obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b  –  fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c  –  právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Datum narození/ Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/ IČ právnické osoby:   bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické  
osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě  
(např. jednatel, pověřený pracovník apod.):   tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je dańové přiznání podáváno právnickou  osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává daňové přiznání.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu/ Osoby oprávněné k podpisu:  daňové přiznání bude opatřeno vlastnoručním podpisem buď  
přímo daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající své daňové přiznání, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat daňové přiznání  
za daňový subjekt – právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce),  
nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).
Příjmení
Daňové přiznání sestavil – Jméno(-a)
E-mail
Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
5410_14.1.3	null	null	null	null	null		N	N	null	null		null	null	0	null	null	null	null	
5410_14.2.3	null		null	null	null	null	null	CZ	null	null	0	null	null		null	null	null	null	null	null	null	null	null	CZ	null	null	null	null	null	null	null				
5410_14.3.3	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	CZ	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5410_14.4.3	null	null	null	null	null	
5410_14.5.3	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5410_14.6.3	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
	Doplňte sídlo příslušného finančního úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se zdaňované nemovitosti nacházejí. Tento finanční úřad nemusí být totožný s finančním úřadem příslušným podle Vašeho místa pobytu či sídla nebo s finančním úřadem, u kterého jste registrováni k jiným daním.: 
	dic: 
	Uveďte rodné číslo poplatníka.: 
	Uveďte identifikační číslo.: 
	radne: 
	opravne: 
	dodatecne: 
	Zaškrtněte, zda podáváte přiznání za zaniklý daňový subjekt (zaniklou právnickou osobu).: 
	Zaškrtněte, zda podáváte přiznání za zemřelý daňový subjekt.: 
	Vyplňte datum zániku nebo úmrtí daňového subjektu.: 
	Vyplňte poslední den lhůty pro podání přiznání (obecně viz pokyny; propočet konce lhůty pro podání řádného přiznání viz ř. 48 tiskopisu přiznání). Konec lhůty pro podání dodatečného přiznání vypočítejte v návaznosti na datum vyplněné do ř. 49 takto: poslední den měsíce z data uvedeného v ř. 49 + 1 měsíc. Připadne-li vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.: 
	fyz: 
	prav: 
	Uveďte počet vyplněných příloh č. 1 (II. oddíl), např. v případě 2 nabyvatelů budou vyplněny dva II. oddíly, tj. 2 přílohy č. 1.: 
	Uveďte počet stran přílohy č. 2, v níž rozveďte specifikaci převáděného majetku, pokud není součástí přiznání znalecký posudek nebo posudek znalce. Pokud příloha k tiskopisu vydanému Ministerstvem financí nebude postačovat, rozveďte údaje na volných listech, které budou označeny příslušným pořadovým číslem.: 
	Vyplňte nyní používané příjmení.: 
	Vyplňte příjmení, uvedené v rodném listě.: 
	Vyplňte jméno ve stejném znění, jak je uvedeno v rodném listě.: 
	Vyplňte akademický a akademicko-vědecký titul.: 
	PaperFormsBarcode1: 
	Fyzická osoba: 
	ano: 
	ne: 
	Vyplňte v uvedeném členění. V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým). Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.: 
	Vyplňte v uvedeném členění. V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým). Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.: 
	Vyplňte v uvedeném členění. V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým). Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.: 
	Vyplňte v uvedeném členění. V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým). Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.: 
	Vyplňte v uvedeném členění. V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým). Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.: 
	Vyplňte v uvedeném členění. V případě, že obec má označeny ulice: název ulice a číslo popisné/číslem orientačním (v ulici pořadovým). Pokud obec nemá označeny ulice: část obce a číslo popisné nebo pouze číslo popisné.: 
	Vyplňte číslo telefonu včetně volacího kódu.: 
	Uveďte E-mailovou adresu.: 
	Vyplňte název právnické osoby zapsaný do obchodního nebo jiného zákonem stanoveného rejstříku. U právnických osob, které se do rejstříku nezapisují, uveďte název, pod kterým byly zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám.: 
	Vyplňte zkrácený tvar, např. s.r.o., a.s., s.p., družstvo, nadace, včetně dovětku ”v likvidaci”, ”v konkurzu”.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Přiznání podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Přiznání.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Přiznání podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Přiznání.: 
	Vyplňte titul oprávněné osoby.: 
	Vyplňte funkci oprávněné osoby.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Uveďte adresu sídla tak, jak byla zapsána do obchodního rejstříku nebo do jiného zákonem stanoveného rejstříku.: 
	Vyplňte číslo telefonu včetně volacího kódu.: 
	Uveďte E-mailovou adresu.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval, od adresy uvedené v předchozích bodech.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval, od adresy uvedené v předchozích bodech.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval, od adresy uvedené v předchozích bodech.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval, od adresy uvedené v předchozích bodech.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval, od adresy uvedené v předchozích bodech.: 
	Právnická osoba: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	U fyzické osoby, která nemůže před správcem daně jednat samostatně pro nezpůsobilost nebo omezenou způsobilost k právním úkonům, uveďte údaje o jejím zákonném zástupci. V případě, že poplatník zemře nebo zanikne bez provedení likvidace dříve, než vznikla povinnost podat přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl a který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 239 a § 240 daňového řádu.V případě nedostatku řádků uveďte údaje na zvláštním listu jako přílohu zapsanou do IV. ODDÍLu.Poplatník se sídlem nebo místem pobytu v cizině přiloží k přiznání údaje o zástupci v tuzemsku pro doručování písemností.: 
	Uveďte název a sídlo katastrálního úřadu, který provedl zápis vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.: 
	Uveďte číslo rozhodnutí, které je uvedeno na doložce o povolení vkladu do katastru nemovitostí.: 
	Uveďte číslo rozhodnutí, které je uvedeno na doložce o povolení vkladu do katastru nemovitostí.: 
	Vyplňte způsob nebo formu zřízení vlastnických práv a jiných práv k nemovitostem – např. kupní smlouva, směnná smlouva, vyvlastnění, vydržení, výkon rozhodnutí, vypořádání podílového spoluvlastnictví, veřejná dražba, exekuce, smlouva o zajišťovacím převodu práva nebo o postoupení pohledávky.: 
	Vyplňte v závislosti na formě převodu nebo přechodu vlastnictví. a) právní účinky vkladu věcného práva do katastru nemovitostí Právní účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu, a to ke dni, kdy návrh na vklad byl doručen katastrálnímu úřadu. Vyplňte den, který je uveden na doložce vkladu do katastru nemovitostí na prvopisu smlouvy. K doložce viz též bod 3. písm. a) Všeobecné části těchto Pokynů.b) smlouva o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, nebo smlouva o postoupení pohledávky  – není-li ve smlouvě stanoveno jinak, nabývá smlouva účinnosti podpisem posledního účastníka.c) vlastnické právo k nemovitosti vydražené ve veřejné dražbě, při výkonu rozhodnutí nebo exekuci přešlo dnem   – uveďte den udělení příklepu.d) změna vlastnického práva k nemovitosti na základě příslušné listiny nastala dnem, např.:   • datum nabytí právní moci rozhodnutí o    – vyvlastnění    – vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem – uveďte datum, kdy příslušné rozhodnutí nabylo právní moci.   • datum nabytí vlastnictví vydržením na základě osvědčení notářským zápisem nebo deklarování rozhodnutím soudu    – uveďte datum nabytí vlastnictví uvedené v notářském zápisu nebo deklarované v pravomocném rozhodnutí soudu.: 
	Vyplňte v závislosti na formě převodu nebo přechodu vlastnictví: a) – datum zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí – uveďte datum uvedené na doložce vyznačené katastrálním úřadem na prvopisu smlouvy – viz blíže bod 3. písm. a) Všeobecné části těchto Pokynů 3 b) – datum nabytí účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, nebo smlouvy o postoupení pohledávky; není-li ve smlouvě stanoveno jinak, nabývá smlouva účinnosti podpisem posledního účastníka c) – datum vydání potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo datum zaplacení nejvyššího podání při vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci d) – datum nabytí právní moci rozhodnutí – uveďte datum, kdy rozhodnutí, např. o vyvlastnění, vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem, nabylo právní moci – datum doručení jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti – uveďte den, kdy poplatník nebo jeho zástupce převzal např. notářský zápis nebo rozhodnutí soudu o vydržení.: 
	Vyplňte v závislosti na formě převodu nebo přechodu vlastnictví: a) – datum zapsání vkladu práva do katastru nemovitostí – uveďte datum uvedené na doložce vyznačené katastrálním úřadem na prvopisu smlouvy – viz blíže bod 3. písm. a) Všeobecné části těchto Pokynů 3 b) – datum nabytí účinnosti smlouvy o úplatném převodu nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí, nebo smlouvy o postoupení pohledávky; není-li ve smlouvě stanoveno jinak, nabývá smlouva účinnosti podpisem posledního účastníka c) – datum vydání potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo datum zaplacení nejvyššího podání při vydražení nemovitosti při výkonu rozhodnutí nebo exekuci d) – datum nabytí právní moci rozhodnutí – uveďte datum, kdy rozhodnutí, např. o vyvlastnění, vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem, nabylo právní moci – datum doručení jiné listiny, kterou se potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti – uveďte den, kdy poplatník nebo jeho zástupce převzal např. notářský zápis nebo rozhodnutí soudu o vydržení.: 
	Zjistí-li poplatník, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné přiznání a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani.Dodatečné přiznání na daň nižší lze podat za podmínek stanovených v § 141 daňového řádu, a to ve stejné lhůtě, která je stanovena pro podání dodatečného přiznání na daň vyšší. V příloze č. 2 uveďte důvody pro podání dodatečného přiznání podle § 141 odst. 5 daňového řádu (tj. v případě, že dodatečné přiznání je na daň nižší oproti poslední známé dani, nebo jestliže se dodatečným přiznáním výše daně nemění).: 
	Uveďte celkový počet stránek přílohy.: 
	Uveďte číslo stránky přílohy.: 
	Uveďte popis movitého majetku (obec a katastrální území, kde se pozemky nacházejí, parcelní číslo, druh pozemku (např. orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, lesní pozemky, stavební pozemky), výměru pozemků v m2 a cenu za m2 podle příslušného oceňovacího předpisu.)V případě podání dodatečného daňového přiznání uveďte důvody pro podání.: 
	Uveďte cenu movitého majetku. Zároveň je bezpodmínečně nutné upravit základní cenu pozemku o přirážky, srážky a koeficienty uvedené v příloze k příslušnému ustanovení prováděcí vyhlášky.: 
	Vyplňte dle pokynů v přiznání. Nevyplňujte při výměně nemovitostí.: 
	Vyplňte pouze při výměně nemovitostí. Porovnejte částky daně v řádcích 85 uvedené v obou vyplněných II. ODDÍLech a do řádku 86b vepište tu z nich, která je vyšší.: 
	Vyplňte pouze v případě, je-li podáváno dodatečné přiznání.: 
	Vyplňte pouze v případě, je-li podáváno dodatečné přiznání.: 
	Vyplňte pouze v případě, je-li podáváno dodatečné přiznání.: 
	Všechny údaje, které nebylo možno uvést v daňovém přiznání, rozveďte na přílohách. V tomto oddíle uveďte pod pořadovým číslem název (obsah) přílohy, např. znalecký posudek, udělená plná moc apod.: 
	Uveďte počet stran přílohy.: 
	kc_vymer: 
	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.: 
	Uveďte datum podepsání Přiznání.: 
	Uveďte telefonní číslo, na kterém je vás možné kontaktovat.: 
	Uveďte jméno osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte příjmení osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte E-mailovou adresu.: 



