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P Ř I Z N Á N Í
k dani darovací

podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. 
V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle  velikosti svého podílu.  
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.

Počet stran Přílohy č. 2

otisk podacího razítka finančního úřadu

01 Poplatník

Počet Příloh č. 105 Typ přiznání

02 Daňové identifikační číslo

03 Rodné číslo

04 Identifikační číslo

06 Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání

Datum této skutečnosti

16 Telefon 17 E-mail

15 Stát

Adresa místa pobytu fyzické osoby
11 Obec 12 PSČ

09 Jméno(-a) 10 Titul

08 Rodné příjmení

07 Příjmení

A. Fyzická osoba*)

I. ODDÍL
1. Údaje o poplatníkovi

13 Ulice, část obce 14 Číslo popisné / č. orientační

/

19 PSČ
Adresa pro doručování písemností-pouze v případě, že není datová schránka*)
18 Obec

20 Ulice, část obce 21 Číslo popisné / č. orientační

/

CZ

řádné*) dodatečné*) opravné*)

Zánik daňového subjektu bez likvidace*)

Úmrtí daňového  subjektu*)

fyzická osoba*)  právnická osoba*)
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Dále uvedená osoba je:

22 Příjmení

23 Jméno(-a) 24 Titul

25 Rodné číslo

Adresa místa pobytu zákonného zástupce (právního nástupce)*)
26 Obec 27 PSČ

30 Stát

31 Telefon 32 E-mail

44 Telefon 45 E-mail

43 Stát

Sídlo právnické osoby
39 Obec 40 PSČ

38 Funkce

36 Jméno(-a) 37 Titul

Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
35 Příjmení

34 Právní forma

33 Název právnické osoby

B. Právnická osoba*)

41 Ulice, část obce 42  Číslo popisné / č. orientační

28 Ulice, část obce 29 Číslo popisné / č. orientační

Zákonný zástupce (právní nástupce) poplatníka*) 

Zmocněnec  poplatníka 

/

/

48 Právní účinky vkladu věcného práva k nemovitostem do katastru  
nemovitostí vznikly dnem

2. Údaje o darovací smlouvě

46 číslo rozhodnutí KÚ

47a Datum doručení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému  
břemenis doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí, datum účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti nebo  
o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, která není evidována v katastru nemovitostí nebo datum bezúplatného   
nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo poskytnutí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu do  
ciziny, tj datum pro počátek běhu lhůty k podání ŘÁDNÉHO přiznání.  
Poslední den lhůty pro podání řádného přiznání vypočítejte takto: K uvedenému datu přičtěte 30 dní a poslední den přičteného měsíce 
vepište do ř. 06  na 1. straně tiskopisu. Připadne-li takto vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem 
lhůty nejbližší  následující pracovní den.

47b  Datum pro počátek běhu lhůty k podání dodatečného přiznání, tj. datum 
zjištění důvodů pro jeho podání. Do řádku vyplňte datum zjištění důvodů, 
že daňová povinnost poplatníka má být vyšší nebo nižší než jeho poslední 
známá daňová  povinnost. 

  ano*)   ne*)

  ano*)   ne*)
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Příloha č. 1Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)
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II. ODDÍL
V jednom přiznání vyplňte tuto přílohu v počtu   
- odpovídajícím počtu dárců v případě bezúplatného nabytí majetku, je-li poplatníkem nabyvatel (nejde o darování do ciziny)  
- odpovídajícím počtu nabyvatelů v případě darování do ciziny, kdy je poplatníkem dárce  
- odpovídajícím počtu spoluvlastníků v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se spoluvlastníky, s nimiž je  

poplatník v různých příbuzenských vztazích nebo jiném obdobném poměru   
- jeden při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se spoluvlastníky, je-li poplatník s nimi všemi ve stejném příbuzenském 

vztahu nebo jiném obdobném poměru  (seznam všech spoluvlastníků uveďte na samostatné příloze IV. ODDÍLU) 
1. Údaje o DÁRCI

Údaje o SPOLUVLASTNÍKOVI/ SPOLUVLASTNÍCÍCH, s nimiž se dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví   
vypořádává poplatník daně z I. Oddílu  
Údaje o NABYVATELI, jde-li o darování do ciziny

58 Telefon E-mail

57 Stát

Adresa místa pobytu fyzické osoby
53 Obec 54 PSČ

50 Jméno(-a) 51 Titul

49 Příjmení

A. Fyzická osoba*)

55 Ulice, část obce 56 Číslo popisné / č. orientační

Sídlo právnické osoby
68 Obec 69 PSČ

67 Funkce

65 Jméno(-a) 66 Titul

Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
64 Příjmení

62 Právní forma

61 Název právnické osoby

B. Právnická osoba*)

70 Ulice, část obce

71 Číslo popisné / č. orientační

/

59 Zaměstnání a adresa zaměstnavatele dárce

60 Příbuzenský vztah nebo jiný obdobný poměr poplatníka k dárci (obdarovanému, spoluvlastníkovi)

52 Rodné číslo

/

63 Identifikační číslo
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Příloha č. 172 Stát

73 Telefon 74

A. MOVITÝ MAJETEK, JINÝ MAJETKOVÝ PROSPĚCH A NEMOVITOSTI, KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU    
DÁRCE

a)  Movité věci

2. Údaje o nabytém majetku od dárce z tohoto II. Oddílu, uvedeného v ř. 49–50
Při tzv. darování do ciziny údaje o majetku darovaném nabyvateli uvedenému v ř. 49–50 
V případě  DODATEČNÉHO PŘIZNÁNÍ  uvádějte celé hodnoty, z nichž má být daň správně stanovena, nikoliv pouze hodnoty rozdílové.
V případě  zrušení a vypořádání  podílového spoluvlastnictví je předmětem daně bezúplatné nabytí majetku spoluvlastníkem nad hodnotu  
 jeho podílu před vypořádáním. 
Uveďte rozdílové hodnoty, o něž spoluvlastník  (poplatník daně)  nabyl více, než činila hodnota jeho podílu před vypořádáním, a to takto:  
–  od každého jednotlivého spoluvlastníka  uvedeného v ř. 49–50 každého II. Oddílu  (při rozdílných příbuzenských vztazích 
 k jednotlivým spoluvlastníkům)   

případně  
–  od spoluvlastníků celkem , je-li se všemi  ve stejném příbuzenském vztahu 

b) Peněžní prostředky, vklady, cenné papíry a jiné pohledávky

75 E-mail

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

76 Dopravní prostředky

77 Umělecké sbírky, starožitnosti, drahé kovy a výrobky z nich, obrazy   
a jiná výtvarná díla, kožichy, lovecké a historické zbraně

78 Jiné movité věci

79 Součet (ř. 76 + 77 + 78)

80 Z ř. 79 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a)  
a případně odst. 6 zákona

81

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

82 Peněžní prostředky v české měně

83 Peněžní prostředky v cizí měně

84 Vklady na účtech u bank v české měně

85 Vklady na účtech u bank v cizí měně

86 Cenné papíry tuzemské

87 Cenné papíry zahraniční

88 Jiné pohledávky

89 Součet (ř. 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88)

90 Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b)  
a případně odst. 6 zákona
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Příloha č. 1
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Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)

c) Majetková práva, jiné majetkové hodnoty a jiný majetkový prospěch

d) Nemovitosti a majetkové podíly z transformace družstev

a) Podnik, obchodní společnost, družstvo

B. MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ BYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU DÁRCE, A PODÍLY NA OBCHODNÍCH 
SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH

b) Podíl společníka v obchodních společnostech a družstvech  (obchodní podíl – převod práv a povinností)

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

  91 Majetková práva, kromě majetkových práv  
osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona

  92 Jiné majetkové hodnoty, kromě jiných majetkových hodnot  
osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona

  93 Jiný majetkový prospěch

  94 Součet (ř. 91 + 92 + 93)

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

  95 Nemovitosti a případně majetkové podíly z transformace  družstev

  96 Z ř. 95 majetek osvobozený podle § 20 odst. 6

  97 Z  ř. 95 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  § 23 odst. 2 zákona

  98

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

99 Movité věci

100 Z ř. 99 movité věci vydané podle zákona č. 403/1990 Sb., zákona   
č. 87/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb.

101 Vklady, cenné papíry, jiné pohledávky, peněžní prostředky

102 Z ř. 101 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b) 
 a případně odst. 6 zákona

103
Majetková práva, jiné majetkové hodnoty a jiný majetkový prospěch,   
kromě majetkových práv a jiných majetkových hodnot osvobozených   
podle § 19 odst. 6 zákona

104 Nemovitosti

105

106 Z ř. 104 majetek osvobozený podle § 23 odst. 2 zákona

107

108 Obchodní majetek celkem (ř. 99 + 101 + 103 + 104)

109 Převzaté závazky

110 Čisté obchodní jmění (ř. 108 – 109)

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

111 Převod práv a povinností v obchodních společnostech a družstvech
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C. PŘEDCHOZÍ NABYTÍ MOVITÉHO MAJETKU DAROVÁNÍM OD TÉHOŽ DÁRCE
V PRŮBĚHU DVOU PO SOBĚ JDOUCÍCH KALENDÁŘNÍCH ROKŮ

D. CELKOVÁ HODNOTA BEZÚPLATNĚ NABYTÉHO MAJETKU

3. Údaje o prokázaných dluzích, jiných povinnostech, clu a dani placené při dovozu

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

112 Movitý majetek celkem

113 Z ř. 112 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a) 
a případně odst. 6 zákona

114 Z ř. 112 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b) 
a případně odst. 6 zákona

115

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

116 Celková hodnota movitého majetku, jiného majetkového   
prospěchu a nemovitostí (ř. 79 + 89 + 94 + 95 + 110 + 111 + 112)

117 Z ř. 116 majetek osvobozený  podle § 19 odst. 4 pís. a) 
a případně odst. 6 zákona (z ř. 80 + 113)

118 Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b) 
a případně odst. 6 zákona (z ř. 90 + 102 + 114)

119 Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 20 odst. 6 zákona  
(ř. 96 + 105)

120 Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle   
§ 23 odst. 2 zákona (ř. 97 + 106)

121 Majetek osvobozený od daně (ř. 117 + 118 + 119 + 120)

122 Celková hodnota majetku po odpočtu majetku osvobozeného  
od daně (ř. 116 – 121)

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

126 Prokázané dluhy

127 Jiné povinnosti

128 Clo a daň placené při dovozu

129 Součet (ř. 126 + 127 + 128)

130
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E. BEZŮPLATNÉ NABYTÍ POVOLENEK NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

123 Celková hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise  
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny

124 Z ř. 123 hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů 
pro výrobu elektřiny osvobozených podle § 20 odst. 15 zákona 

125 Hodnota bezúplatně nabytých povolenek po odpočtu hodnoty  
osvobozených bezúplatně nabytých povolenek (ř. 123-124) 



III. ODDÍL
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Údaje o majetku přiznaném v posledním (předchozím) přiznání (podáváte-li dodatečné daňové přiznání)

Řádek
Cenu v Kč vyplní

poplatník finanční úřad

131 Cena movitého majetku, jiného majetkového prospěchu  
a nemovitostí (součet ř. 116 z II. oddílů posledního přiznání)

132
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a) 
a případně odst. 6 zákona  
(součet ř. 117 z II. oddílů posledního přiznání)

133
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b) 
a případně odst. 6 zákona  
(součet ř. 118 z II. oddílů posledního přiznání)

134
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 6 zákona  
(součet ř. 119 z II. oddílů posledního přiznání)

135
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle   
§ 23 odst. 2 zákona   
(součet ř. 120 z II. oddílů posledního přiznání)

136 Majetek osvobozený od daně (ř. 132 + 133 + 134 + 135)

137 Celková hodnota majetku po odpočtu majetku osvobozeného   
od daně (ř. 131 – 136)

138 Celková hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise  
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny (ř.123)

139
Z ř. 123 hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise  
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny osvobozených podle  
§ 20 odst. 15 zákona (ř. 124)

140 Hodnota bezúplatně nabytých povolenek po odpočtu hodnoty  
osvobozených bezúplatně nabytých povolenek (ř. 138-139)

141 Dluhy, jiné povinnosti, clo a daň placené při dovozu  
(součet ř. 129 z II. oddílů posledního přiznání)

142
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IV.   ODDÍL
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ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ

Údaje o zástupci*:  tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový  subjekt.
Kód zástupce**: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců 
1 – zákonný zástupce; 
2 – ustanovený zástupce; 
3 – společný zástupce, smluvní zástupce; 

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

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě   
(např. jednatel, pověřený pracovník apod.):   tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání podáváno právnickou  
osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává daňové přiznání.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu/ Osoby oprávněné k podpisu:  
daňové přiznání bude opatřeno vlastnoručním podpisem buď  přímo 
daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající své daňové přiznání, 
nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat daňové přiznání  za daňový 
subjekt – právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu 
zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce),  nebo fyzickou 
osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně 
právnické osoby vykonávající daňové poradenství).

Přílohy

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO DAŇOVÉM 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)

PříjmeníDaňové přiznání sestavil       Jméno(-a)

telefon

4a –  obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba; 
4b  –  fyzická osoba daňový poradce nebo advokát; 
4c  –  právnická osoba vykonávající daňové poradenství.

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

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:

e-mail

Typ zástupce:
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Vyplní finanční úřad

Výpočet daně darovací

143
Majetek celkem 

  
v Kč

144 
Majetek osvobozený od daně  

  
v Kč

145 
Majetek po odpočtu majetku 

osvobozeného  od  daně 
( ř. 143-144) v Kč

a) a) a)

b) b) b)

c) c) c)

d) d) d)

e) e) e)

f) f) f)

g) g) g)

h) h) h)

i) i) i)

j) j) j)

  146 

Dluhy, jiné povinnosti, clo a daň 
placené při dovozu 

  
  

v Kč

147

Poměrná část dluhů a jiných 
povinností k neosvobozenému 

majetku                          . 
  

v Kč

148 

Základ daně 
(ř. 145-147) 

  
  

v Kč

a) a) a)

b) b) b)

c) c) c)

d) d) d)

e) e) e)

f) f) f)

g) g) g)

h) h) h)

i) i) i)

j) j) j)

 149 
Základ daně zaokrouhlený 

na celé 100 Kč nahoru 
v Kč 

150 
Sazba daně podle 

§ 12, § 13,  § 14, § 14a a § 23 
zákona

151 
Daň 

  
v Kč

a) a) a)

b) b) b)

c) c) c)

d) d) d)

e) e) e)

f) f) f)

g) g) g)

h) h) h)

i) i) i)

j) j) j)

ř. 145 x ř. 146

ř. 143( )

 151a Daň již vyměřená z předch. nabytí majetku (§ 7 odst. 3 zákona) vyměřená platebním výměrem čj.

 152 Daň celkem

 153 Činí-li daň z ř. 152 méně než 100 Kč, neplatí se.

 154

 155 

 156 Daň vyměřená platebním výměrem čj.                                                                                                          tj.

 157 Vyměřuje se daň / Dodatečně se vyměřuje daň (ř. 152 – ř. 156)

Poslední známá daň, 
případně 
Daň z předchozího nabytí majetku (z ř. 151a)



Příloha č. 2  
k přiznání k dani darovací
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Údaje o movitém majetku a nemovitostech 
Důvody pro podání dodatečného přiznání podle § 141 odst. 5  
daňového řádu Číslo stránky / celkový počet  stran /

Popis majetku / Důvody Cena v Kč

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


5409-1_13
GFŘ
Přiznání k dani darovací
1
25 5409/1   MFin 5409/1 - vzor č. 13
P Ř I Z N Á N Í
k dani darovací
podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. 
V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným poplatníkem a platí daň podle  velikosti svého podílu. 
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.
Počet stran Přílohy č. 2
otisk podacího razítka finančního úřadu
01 Poplatník
Počet Příloh č. 1
05 Typ přiznání
02 Daňové identifikační číslo
03 Rodné číslo
04 Identifikační číslo
06 Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání
Datum této skutečnosti
16 Telefon
17 E-mail
15 Stát
Adresa místa pobytu fyzické osoby
11 Obec
12 PSČ
09 Jméno(-a)
10 Titul
08 Rodné příjmení
07 Příjmení
A. Fyzická osoba*)
I. ODDÍL
1. Údaje o poplatníkovi
13 Ulice, část obce
14 Číslo popisné / č. orientační
/
19 PSČ
Adresa pro doručování písemností-pouze v případě, že není datová schránka*)
18 Obec
20 Ulice, část obce
21 Číslo popisné / č. orientační
/
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
Územnímu pracovišti v, ve, pro
Finančnímu úřadu pro
2
Dále uvedená osoba je:
22 Příjmení
23 Jméno(-a)
24 Titul
25 Rodné číslo
Adresa místa pobytu zákonného zástupce (právního nástupce)*)
26 Obec
27 PSČ
30 Stát
31 Telefon
32 E-mail
44 Telefon
45 E-mail
43 Stát
Sídlo právnické osoby
39 Obec
40 PSČ
38 Funkce
36 Jméno(-a)
37 Titul
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
35 Příjmení
34 Právní forma
33 Název právnické osoby
B. Právnická osoba*)
41 Ulice, část obce
42  Číslo popisné / č. orientační
28 Ulice, část obce
29 Číslo popisné / č. orientační
Zákonný zástupce (právní nástupce) poplatníka*) 
Zmocněnec  poplatníka 
/
/
48 Právní účinky vkladu věcného práva k nemovitostem do katastru 
nemovitostí vznikly dnem
2. Údaje o darovací smlouvě
46 číslo rozhodnutí KÚ
47a Datum doručení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti nebo o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenis doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí, datum účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti nebo  o bezúplatném zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, která není evidována v katastru nemovitostí nebo datum bezúplatného  
nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo poskytnutí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu do  ciziny, tj datum pro počátek běhu lhůty k podání ŘÁDNÉHO přiznání. 
Poslední den lhůty pro podání řádného přiznání vypočítejte takto: K uvedenému datu přičtěte 30 dní a poslední den přičteného měsíce
vepište do ř. 06  na 1. straně tiskopisu. Připadne-li takto vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem
lhůty nejbližší  následující pracovní den.
47b  Datum pro počátek běhu lhůty k podání dodatečného přiznání, tj. datum
zjištění důvodů pro jeho podání. Do řádku vyplňte datum zjištění důvodů, že daňová povinnost poplatníka má být vyšší nebo nižší než jeho poslední známá daňová  povinnost. 
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.
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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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.
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.
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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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.
 *) nehodící se škrtněte
Příloha č. 1
Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)
3
II. ODDÍL
V jednom přiznání vyplňte tuto přílohu v počtu  
- odpovídajícím počtu dárců v případě bezúplatného nabytí majetku, je-li poplatníkem nabyvatel (nejde o darování do ciziny) 
- odpovídajícím počtu nabyvatelů v případě darování do ciziny, kdy je poplatníkem dárce 
- odpovídajícím počtu spoluvlastníků v případě zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se spoluvlastníky, s nimiž je 
poplatník v různých příbuzenských vztazích nebo jiném obdobném poměru  
- jeden při zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se spoluvlastníky, je-li poplatník s nimi všemi ve stejném příbuzenském
vztahu nebo jiném obdobném poměru  (seznam všech spoluvlastníků uveďte na samostatné příloze IV. ODDÍLU) 
1. Údaje o DÁRCI
Údaje o SPOLUVLASTNÍKOVI/ SPOLUVLASTNÍCÍCH, s nimiž se dohodou o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví  
vypořádává poplatník daně z I. Oddílu 
Údaje o NABYVATELI, jde-li o darování do ciziny
58 Telefon
E-mail
57 Stát
Adresa místa pobytu fyzické osoby
53 Obec
54 PSČ
50 Jméno(-a)
51 Titul
49 Příjmení
A. Fyzická osoba*)
55 Ulice, část obce
56 Číslo popisné / č. orientační
Sídlo právnické osoby
68 Obec
69 PSČ
67 Funkce
65 Jméno(-a)
66 Titul
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
64 Příjmení
62 Právní forma
61 Název právnické osoby
B. Právnická osoba*)
70 Ulice, část obce
71 Číslo popisné / č. orientační
/
59 Zaměstnání a adresa zaměstnavatele dárce
60 Příbuzenský vztah nebo jiný obdobný poměr poplatníka k dárci (obdarovanému, spoluvlastníkovi)
52 Rodné číslo
/
63 Identifikační číslo
 *) nehodící se škrtněte
4
Příloha č. 1
72 Stát
73 Telefon
74
A. MOVITÝ MAJETEK, JINÝ MAJETKOVÝ PROSPĚCH A NEMOVITOSTI, KTERÉ NEBYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU   
DÁRCE
a)  Movité věci
2. Údaje o nabytém majetku od dárce z tohoto II. Oddílu, uvedeného v ř. 49–50
Při tzv. darování do ciziny údaje o majetku darovaném nabyvateli uvedenému v ř. 49–50 
V případě  DODATEČNÉHO PŘIZNÁNÍ  uvádějte celé hodnoty, z nichž má být daň správně stanovena, nikoliv pouze hodnoty rozdílové.
V případě  zrušení a vypořádání  podílového spoluvlastnictví je předmětem daně bezúplatné nabytí majetku spoluvlastníkem nad hodnotu 
 jeho podílu před vypořádáním. 
Uveďte rozdílové hodnoty, o něž spoluvlastník  (poplatník daně)  nabyl více, než činila hodnota jeho podílu před vypořádáním, a to takto: 
–  od každého jednotlivého spoluvlastníka  uvedeného v ř. 49–50 každého II. Oddílu  (při rozdílných příbuzenských vztazích
 k jednotlivým spoluvlastníkům)  
případně 
–  od spoluvlastníků celkem , je-li se všemi  ve stejném příbuzenském vztahu 
b) Peněžní prostředky, vklady, cenné papíry a jiné pohledávky
75 E-mail
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník 
finanční úřad
76
Dopravní prostředky
77
Umělecké sbírky, starožitnosti, drahé kovy a výrobky z nich, obrazy  
a jiná výtvarná díla, kožichy, lovecké a historické zbraně
78
Jiné movité věci
79
Součet (ř. 76 + 77 + 78)
80
Z ř. 79 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a) 
a případně odst. 6 zákona
81
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník 
finanční úřad
82
Peněžní prostředky v české měně
83
Peněžní prostředky v cizí měně
84
Vklady na účtech u bank v české měně
85
Vklady na účtech u bank v cizí měně
86
Cenné papíry tuzemské
87
Cenné papíry zahraniční
88
Jiné pohledávky
89
Součet (ř. 82 + 83 + 84 + 85 + 86 + 87 + 88)
90
Z ř. 89 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b) 
a případně odst. 6 zákona
 *) nehodící se škrtněte
Příloha č. 1
5
Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)
c) Majetková práva, jiné majetkové hodnoty a jiný majetkový prospěch
d) Nemovitosti a majetkové podíly z transformace družstev
a) Podnik, obchodní společnost, družstvo
B. MOVITÝ MAJETEK A NEMOVITOSTI, KTERÉ BYLY SOUČÁSTÍ OBCHODNÍHO MAJETKU DÁRCE, A PODÍLY NA OBCHODNÍCH 
SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH
b) Podíl společníka v obchodních společnostech a družstvech  (obchodní podíl – převod práv a povinností)
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník 
finanční úřad
  91
Majetková práva, kromě majetkových práv 
osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona
  92
Jiné majetkové hodnoty, kromě jiných majetkových hodnot 
osvobozených podle § 19 odst. 6 zákona
  93
Jiný majetkový prospěch
  94
Součet (ř. 91 + 92 + 93)
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník 
finanční úřad
  95
Nemovitosti a případně majetkové podíly z transformace  družstev
  96
Z ř. 95 majetek osvobozený podle § 20 odst. 6
  97
Z  ř. 95 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  § 23 odst. 2 zákona
  98
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník 
finanční úřad
99
Movité věci
100
Z ř. 99 movité věci vydané podle zákona č. 403/1990 Sb., zákona  
č. 87/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb.
101
Vklady, cenné papíry, jiné pohledávky, peněžní prostředky
102
Z ř. 101 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b)
 a případně odst. 6 zákona
103
Majetková práva, jiné majetkové hodnoty a jiný majetkový prospěch,  
kromě majetkových práv a jiných majetkových hodnot osvobozených  
podle § 19 odst. 6 zákona
104
Nemovitosti
105
106
Z ř. 104 majetek osvobozený podle § 23 odst. 2 zákona
107
Řádek 107.
108
Obchodní majetek celkem (ř. 99 + 101 + 103 + 104)
109
Převzaté závazky
110
Čisté obchodní jmění (ř. 108 – 109)
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník 
finanční úřad
111
Převod práv a povinností v obchodních společnostech a družstvech
Příloha č. 1
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C. PŘEDCHOZÍ NABYTÍ MOVITÉHO MAJETKU DAROVÁNÍM OD TÉHOŽ DÁRCE
V PRŮBĚHU DVOU PO SOBĚ JDOUCÍCH KALENDÁŘNÍCH ROKŮ
D. CELKOVÁ HODNOTA BEZÚPLATNĚ NABYTÉHO MAJETKU
3. Údaje o prokázaných dluzích, jiných povinnostech, clu a dani placené při dovozu
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník 
finanční úřad
112
Movitý majetek celkem
113
Z ř. 112 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a)
a případně odst. 6 zákona
114
Z ř. 112 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b)
a případně odst. 6 zákona
115
Řádek 115.
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník 
finanční úřad
116
Celková hodnota movitého majetku, jiného majetkového  
prospěchu a nemovitostí (ř. 79 + 89 + 94 + 95 + 110 + 111 + 112)
117
Z ř. 116 majetek osvobozený  podle § 19 odst. 4 pís. a)
a případně odst. 6 zákona (z ř. 80 + 113)
118
Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b)
a případně odst. 6 zákona (z ř. 90 + 102 + 114)
119
Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 20 odst. 6 zákona 
(ř. 96 + 105)
120
Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  
§ 23 odst. 2 zákona (ř. 97 + 106)
121
Majetek osvobozený od daně (ř. 117 + 118 + 119 + 120)
122
Celková hodnota majetku po odpočtu majetku osvobozeného 
od daně (ř. 116 – 121)
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník 
finanční úřad
126
Prokázané dluhy
127
Jiné povinnosti
128
Clo a daň placené při dovozu
129
Součet (ř. 126 + 127 + 128)
130
Uveďte cenu prokázaných dluhů a jiných povinností, které se váží k předmětu daně. K daňovému přiznání přiložte ověřené důkazní prostředky prokazující uváděné skutečnosti.
E. BEZŮPLATNÉ NABYTÍ POVOLENEK NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník 
finanční úřad
123
Celková hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise 
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny
124
Z ř. 123 hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů pro výrobu elektřiny osvobozených podle § 20 odst. 15 zákona 
125
Hodnota bezúplatně nabytých povolenek po odpočtu hodnoty 
osvobozených bezúplatně nabytých povolenek (ř. 123-124) 
III. ODDÍL
7
Údaje o majetku přiznaném v posledním (předchozím) přiznání (podáváte-li dodatečné daňové přiznání)
Řádek
Cenu v Kč vyplní
poplatník 
finanční úřad
131
Cena movitého majetku, jiného majetkového prospěchu 
a nemovitostí (součet ř. 116 z II. oddílů posledního přiznání)
132
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a)
a případně odst. 6 zákona 
(součet ř. 117 z II. oddílů posledního přiznání)
133
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. b)
a případně odst. 6 zákona 
(součet ř. 118 z II. oddílů posledního přiznání)
134
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 6 zákona 
(součet ř. 119 z II. oddílů posledního přiznání)
135
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 20 odst. 12 a podle  
§ 23 odst. 2 zákona  
(součet ř. 120 z II. oddílů posledního přiznání)
136
Majetek osvobozený od daně (ř. 132 + 133 + 134 + 135)
137
Celková hodnota majetku po odpočtu majetku osvobozeného  
od daně (ř. 131 – 136)
138
Celková hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise 
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny (ř.123)
139
Z ř. 123 hodnota bezúplatně nabytých povolenek na emise 
skleníkových plynů pro výrobu elektřiny osvobozených podle 
§ 20 odst. 15 zákona (ř. 124)
140
Hodnota bezúplatně nabytých povolenek po odpočtu hodnoty 
osvobozených bezúplatně nabytých povolenek (ř. 138-139)
141
Dluhy, jiné povinnosti, clo a daň placené při dovozu 
(součet ř. 129 z II. oddílů posledního přiznání)
142
Řádek 142.
IV.   ODDÍL
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ÚDAJE O PODEPISUJÍCÍ OSOBĚ
Údaje o zástupci*:  tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový  subjekt.
Kód zástupce**: bude vyplněn číselný kód podle níže uvedených typů zástupců
1 – zákonný zástupce;
2 – ustanovený zástupce;
3 – společný zástupce, smluvní zástupce; 
Datum narození/ Evidenční číslo osvědčení daňového poradce/ IČ právnické osoby:   bude vyplněno datum narození zástupce – fyzické  
osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo IČ právnické osoby – zástupce daňového subjektu.
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou) s uvedením vztahu k právnické osobě  
(např. jednatel, pověřený pracovník apod.):   tyto údaje budou vyplňovány pouze v případech, kdy je daňové přiznání podáváno právnickou  osobou, včetně případů, kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává daňové přiznání.
Vlastnoruční podpis daňového subjektu/ Osoby oprávněné k podpisu:  daňové přiznání bude opatřeno vlastnoručním podpisem buď  přímo daňovým subjektem – fyzickou osobou podávající své daňové přiznání, nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat daňové přiznání  za daňový subjekt – právnickou osobu a v případě zastoupení daňového subjektu zmocněnou fyzickou osobou (včetně daňového poradce),  nebo fyzickou osobou oprávněnou podepsat za zmocněnou právnickou osobu (včetně právnické osoby vykonávající daňové poradenství).
Přílohy
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO DAŇOVÉM 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)
Příjmení
Daňové přiznání sestavil       Jméno(-a)
telefon
4a –  obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;
4b  –  fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;
4c  –  právnická osoba vykonávající daňové poradenství.
Poř.  čís.
Název přílohy (její obsah)
Počet stran
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
e-mail
Typ zástupce:
9
Vyplní finanční úřad
Výpočet daně darovací
143
Majetek celkem
 
v Kč
144 
Majetek osvobozený od daně 
 
v Kč
145 
Majetek po odpočtu majetku
osvobozeného  od  daně
( ř. 143-144) v Kč
a)
a)
a)
b)
b)
b)
c)
c)
c)
d)
d)
d)
e)
e)
e)
f)
f)
f)
g)
g)
g)
h)
h)
h)
i)
i)
i)
j)
j)
j)
  146 
Dluhy, jiné povinnosti, clo a daň
placené při dovozu
 
 
v Kč
147
Poměrná část dluhů a jiných
povinností k neosvobozenému
majetku                          .
 
v Kč
148 
Základ daně
(ř. 145-147)
 
 
v Kč
a)
a)
a)
b)
b)
b)
c)
c)
c)
d)
d)
d)
e)
e)
e)
f)
f)
f)
g)
g)
g)
h)
h)
h)
i)
i)
i)
j)
j)
j)
 149 
Základ daně zaokrouhlený
na celé 100 Kč nahoru
v Kč 
150 
Sazba daně podle
§ 12, § 13,  § 14, § 14a a § 23
zákona
151 
Daň
 
v Kč
a)
a)
a)
b)
b)
b)
c)
c)
c)
d)
d)
d)
e)
e)
e)
f)
f)
f)
g)
g)
g)
h)
h)
h)
i)
i)
i)
j)
j)
j)
ř. 145 x ř. 146
ř. 143
(
)
 151a
Daň již vyměřená z předch. nabytí majetku (§ 7 odst. 3 zákona) vyměřená platebním výměrem čj.
 152
Daň celkem
 153 
Činí-li daň z ř. 152 méně než 100 Kč, neplatí se.
 154
 155 
 156
Daň vyměřená platebním výměrem čj.                                                                                                          tj.
 157
Vyměřuje se daň / Dodatečně se vyměřuje daň (ř. 152 – ř. 156)
Poslední známá daň,
případně
Daň z předchozího nabytí majetku (z ř. 151a)
Příloha č. 2 
k přiznání k dani darovací
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Údaje o movitém majetku a nemovitostech
Důvody pro podání dodatečného přiznání podle § 141 odst. 5 
daňového řádu
Číslo stránky / celkový počet  stran        
/
Popis majetku / Důvody
Cena v Kč
5409-1_13.1.2	null	null	null	null	null		N	N	null	null		null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5409-1_13.2.2	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	
5409-1_13.3.2	null	N	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	
5409-1_13.4.2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	
5409-1_13.5.2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null		null	null	null	null	
5409-1_13.6.2	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null		
5409-1_13.7.2	null	null	null	null	null	null			null		
5409-1_13.8.2	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	
5409_13.10.2	null	null	null	null	null	
	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.: 
	Vyplňte rodné číslo. Jste-li osoba (poplatník daně), které nebylo přiděleno rodné číslo, vyplňte datum narození.: 
	Uveďte přidělené identifikační číslo.: 
	radne: 
	opravne: 
	dodatecne: 
	Zaškrtněte, které daňové přiznání podáváte.: 
	Zaškrtněte, které daňové přiznání podáváte.: 
	Uveďte datum této skutečnosti, v případě dodatečného přiznání uveďte datum zjištění důvodů pro podání dodatečného přiznání.: 
	Vyplňte datum zjištění, že daň poplatníka má být vyšší nebo nižší než poslední známá daň (viz výše).: 
	fyz: 
	prav: 
	Uveďte počet vyplněných příloh č. 1 (II. oddíl), např. v případě 2 dárců budou vyplněny dva II. oddíly, tj. 2 přílohy č. 1.: 
	Uveďte počet stran přílohy č. 2, v níž rozveďte specifikaci nabývaného majetku. 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 na Vašem rodném listě.: 
	Vyplňte jméno ve stejném znění, jak je uvedeno na Vašem rodném listě.: 
	Vyplňte akademický a akademicko-vědecký titul.: 
	Vyplňte své bydliště 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 své bydliště 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 své bydliště 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 své bydliště 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 své bydliště 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.: 
	Vyberte stát, ve kterém máte bydliště.: 
	Vyplňte číslo včetně volacího kódu.: 
	Vyplňte 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 bodu 11 až 15.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval od adresy uvedené v bodu 11 až 15.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval od adresy uvedené v bodu 11 až 15.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval od adresy uvedené v bodu 11 až 15.: 
	Vyplníte pouze v případě, že není datová schránka a liší-li se adresa, kam požadujete, aby správce daně doručoval od adresy uvedené v bodu 11 až 15.: 
	PaperFormsBarcode1: 
	Zaškrtněte, zda daňové přiznání podáváte jako fyzická osoba nebo právnická osoba.: 
	c_pracufo: 
	Vyplňte zbývající část oficiálního názvu svého místně příslušného finančního úřadu (správce daně) a název územního pracoviště, v němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (§ 13 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).Podle § 16a zákona je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nachází nemovitosti, a to i v případech, nabývá-li se současně též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch nebo má místo pobytu či sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o tzv. dar do ciziny, nebo se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit místní příslušnost podle písmen a) až d).: 
	Vyplňte zbývající část oficiálního názvu svého místně příslušného finančního úřadu (správce daně) a název územního pracoviště, v němž je nebo bude umístěn spis daňového subjektu (§ 13 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).Podle § 16a zákona je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nachází nemovitosti, a to i v případech, nabývá-li se současně též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch nebo má místo pobytu či sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu nebo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o tzv. dar do ciziny, nebo se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit místní příslušnost podle písmen a) až d).: 
	ano: 
	ne: 
	Uveďte příjmení zástupce.: 
	Uveďte jméno(-a) zástupce.: 
	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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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 bylo podáno přiznání, uveďte údaje o právním nástupci nebo orgánu, který o zrušení rozhodl, který je povinen podat přiznání podle ustanovení § 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.: 
	Vyplňte název právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku 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 včetně volacího kódu.: 
	Vyplňte E-mailovou adresu.: 
	Vyplňte číslo rozhodnutí KÚ.: 
	Uveďte den, kdy poplatník nebo jeho zástupce převzal rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu do katastru nemovitostí, den účinnosti smlouvy o bezúplatném nabytí vlastnictví nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí (není-li ve smlouvě stanoveno jinak, nabývá smlouva účinnosti podpisem posledního účastníka), nebo datum, kdy byl movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch bezúplatně nabyt nebo poskytnut do ciziny. Tento den je rozhodný pro počátek běhu lhůty k podání přiznání.: 
	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 o povolení vkladu do katastru nemovitostí.: 
	Zaškrtněte, zda daňové přiznání podáváte jako fyzická osoba nebo právnická osoba.: 
	Zaškrtněte, pokud je dárce fyzická osoba.: 
	Vyplňte nyní používané příjmení.: 
	Vyplňte jméno ve stejném znění, jak je uvedeno na rodném listě.: 
	Vyplňte akademický a akademicko-vědecký titul.: 
	Vyplňte rodné číslo. Pro osobu, které nebylo přiděleno rodné číslo, vyplňte datum narození.: 
	Vyplňte bydliště 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 bydliště 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 bydliště 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 bydliště 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 bydliště 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 stát bydliště.: 
	Vyplňte číslo včetně volacího kódu.: 
	Vyplňte E-mailovou adresu.: 
	Uveďte současně vykonávané povolání dárce, včetně povolání dále pracujícího či podnikajícího důchodce. Pokud je dárce nepracující důchodce, uveďte tuto skutečnost a jeho posledně vykonávané povolání.: 
	Uveďte vztah k dárci, popřípadě k obdarovanému při tzv. darování do ciziny, podle § 11 zákona, kde pro účely výpočtu daně darovací jsou osoby zařazeny do tří skupin. Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou naroveň postaveny vztahy založené osvojením. Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (např. syn, vnuk, pravnuk, otec, děd, praděd atd.) a manželé. Do II. skupiny patří a) příbuzní v řadě pobočné (tj. pocházející od společného předka), a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce. Do III. skupiny patří ostatní fyzické osoby a právnické osoby.: 
	Zaškrtněte, pokud je dárce právnická osoba.: 
	Vyplňte název právnické osoby zapsaný do obchodního rejstříku. U právnických osob, které se nezapisují do obchodního rejstříku 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”.: 
	Uveďte přidělené identifikační číslo.: 
	Vyplňte příjmení oprávněné osoby.: 
	Vyplňte jméno oprávněné osoby.: 
	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.: 
	typ_darce: 
	Vyplňte stát, ve kterém má právnická osoba sídlo.: 
	Vyplňte číslo včetně volacího kódu.: 
	Vyplňte číslo včetně volacího kódu.: 
	Vyplňte E-mailovou adresu.: 
	Uveďte cenu majetku: 
	Uveďte cenu majetku: 
	Uveďte cenu majetku: 
	veci_celkem: 
	Z ř. 79 uveďte cenu majetku osvobozeného podle cit. ustanovení zákona, tj. movité věci osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu jednoho roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku dárce.Podle § 19 odst. 6 zákona je od daně osvobozeno nabytí movitého majetku, pokud zůstavitel byl zástupcem cizího státu pověřeným v ČR, příslušníkem jeho rodiny žijícím s ním ve společné domácnosti, jakož i jinou osobou, jíž příslušely diplomatické výsady a imunity a která nebyla občanem ČR, je-li zaručena vzájemnost.: 
	V příloze uveďte:– peněžní prostředky v cizí měně– u vkladů v cizí měně příslušný směnný kurz– u cenných papírů v zahraniční měně příslušný směnný kurz– u jiných pohledávek druh pohledávky a její hodnotu (do tohoto majetku náleží např. pohledávky z prodeje a užití vlastnictví průmyslových práv, práv na označení, autorských práv a dalších obdobných práv): 
	V příloze uveďte:– peněžní prostředky v cizí měně– u vkladů v cizí měně příslušný směnný kurz– u cenných papírů v zahraniční měně příslušný směnný kurz– u jiných pohledávek druh pohledávky a její hodnotu (do tohoto majetku náleží např. pohledávky z prodeje a užití vlastnictví průmyslových práv, práv na označení, autorských práv a dalších obdobných práv): 
	V příloze uveďte:– peněžní prostředky v cizí měně– u vkladů v cizí měně příslušný směnný kurz– u cenných papírů v zahraniční měně příslušný směnný kurz– u jiných pohledávek druh pohledávky a její hodnotu (do tohoto majetku náleží např. pohledávky z prodeje a užití vlastnictví průmyslových práv, práv na označení, autorských práv a dalších obdobných práv): 
	V příloze uveďte:– peněžní prostředky v cizí měně– u vkladů v cizí měně příslušný směnný kurz– u cenných papírů v zahraniční měně příslušný směnný kurz– u jiných pohledávek druh pohledávky a její hodnotu (do tohoto majetku náleží např. pohledávky z prodeje a užití vlastnictví průmyslových práv, práv na označení, autorských práv a dalších obdobných práv): 
	V příloze uveďte:– peněžní prostředky v cizí měně– u vkladů v cizí měně příslušný směnný kurz– u cenných papírů v zahraniční měně příslušný směnný kurz– u jiných pohledávek druh pohledávky a její hodnotu (do tohoto majetku náleží např. pohledávky z prodeje a užití vlastnictví průmyslových práv, práv na označení, autorských práv a dalších obdobných práv): 
	V příloze uveďte:– peněžní prostředky v cizí měně– u vkladů v cizí měně příslušný směnný kurz– u cenných papírů v zahraniční měně příslušný směnný kurz– u jiných pohledávek druh pohledávky a její hodnotu (do tohoto majetku náleží např. pohledávky z prodeje a užití vlastnictví průmyslových práv, práv na označení, autorských práv a dalších obdobných práv): 
	V příloze uveďte:– peněžní prostředky v cizí měně– u vkladů v cizí měně příslušný směnný kurz– u cenných papírů v zahraniční měně příslušný směnný kurz– u jiných pohledávek druh pohledávky a její hodnotu (do tohoto majetku náleží např. pohledávky z prodeje a užití vlastnictví průmyslových práv, práv na označení, autorských práv a dalších obdobných práv): 
	penize_celkem: 
	Z ř. 89 uveďte cenu majetku osvobozeného podle cit. ustanovení zákona, tj. vklady na účtech u bank (s výjimkou vkladů na účtech zřízených pro podnikatelské účely), peněžní prostředky v české nebo cizí měně a cenné papíry.: 
	V příloze uveďte jednotlivá práva, např. věcná břemena, dále jiný majetkový prospěch, např. vzdání se práva, prominutí dluhu, převzetí dluhu. Je-li předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než 5 let, je jeho cenou pětinásobek ceny ročního plnění.: 
	V příloze uveďte jednotlivá práva, např. věcná břemena, dále jiný majetkový prospěch, např. vzdání se práva, prominutí dluhu, převzetí dluhu. Je-li předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než 5 let, je jeho cenou pětinásobek ceny ročního plnění.: 
	V příloze uveďte jednotlivá práva, např. věcná břemena, dále jiný majetkový prospěch, např. vzdání se práva, prominutí dluhu, převzetí dluhu. Je-li předmětem daně jiný majetkový prospěch, jehož obsahem je opětující se plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než 5 let, je jeho cenou pětinásobek ceny ročního plnění.: 
	majetek_celkem: 
	Uveďte cenu zjištěnou nemovitosti podle příslušného oceňovacího předpisu, platnou ke dni nabytí majetku novým vlastníkem. Podle § 21 zákona součástí daňového přiznání je ověřený opis smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitosti platné v den nabytí nemovitosti novým vlastníkem, jde-li o bezúplatný převod vlastnictví k nemovitostem. Znalecký posudek se nevyžaduje v případě převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti zcela osvobozeného od daně darovací nebo v případě nabytí vlastnictví k pozemkům bez trvalých porostů a staveb. Další informace viz pokyny.: 
	Z ř. 95 uveďte cenu majetku zjištěnou, a pokud není stanovena, alespoň přibližnou cenu nemovitosti, který je osvobozen od daně dle § 20 odst. 6.: 
	Od 1.1.2013 se mění § 20 odst. 12 na § 20 odst. 11 zákona - z ř. 95 uveďte cenu zjištěnou nebo alespoň přibližnou cenu nemovitostí vydaných nebo poskytnutých jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou splněny podmínky pro osvobození. Od daně je osvobozen převod vlastnictví nemovitého majetku vydaného nebo poskytnutého jako náhrada podle cit. zákona mezi osobami blízkými, pokud se zároveň jedná o první převod vlastnictví k těmto nemovitostem dle občanského zákoníku. Vydání nemovitostí nebo poskytnutí náhrady podle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, doložte uzavřenou dohodou o vydání věcí schválenou pozemkovým úřadem, či rozhodnutím o poskytnutí náhrady.Došlo-li k nabytí majetku osvobozeného dle § 20 odst. 12 zákona od daně darovací, tj. k prvnímu bezúplatnému nabytí majetkového podílu stanoveného § 7 odst. 4 a části třetí zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, meziosobami blízkými podle občanského zákoníku, uveďte hodnotu majetku osvobozeného podle § 20 odst. 12 a podle § 23 odst. 2 zákona.: 
	Uveďte cenu dopravních prostředků, inventáře, drobného investičního majetku, uměleckých děl a sbírek, zásob, ostatních movitých věcí.: 
	Z ř. 99 movité věci vydané podle zákona č. 403/1990 Sb., zákona č. 87/1991 Sb. a zákona č. 229/1991 Sb.: 
	Uveďte cenu cenných papírů, vkladů na účtech u bank, částky za dosud neuhrazené faktury či jiné platební dokumenty, neuhrazené nároky podniků vůči zaměstnancům a jiným fyzickým či právnickým osobám a hotovost v pokladně podniku.: 
	Z ř. 101 uveďte cenu majetku osvobozeného podle cit. ustanovení zákona (viz pokyny k ř. 90). K osvobození dle § 19 odst. 6 zákona viz ř. 80.: 
	Uveďte cenu patentů, licencí, koncesí, vydavatelských a autorských práv, software, podíly na jiných společnostech, hodnotu majetkového prospěchu nabytého např. v důsledku prominutí dluhu apod.: 
	Uveďte cenu zjištěnou podle příslušného oceňovacího předpisu. Podle § 21 zákona je znalecký posudek o ceně nemovitostí součástí přiznání.: 
	Uveďte cenu nemovitostí vydaných nebo poskytnutých jako náhrada podle zákona č. 229/1991 Sb. (viz pokyny k ř. 97).: 
	podnik_celkem: 
	Uveďte dluhy vůči dodavatelům výrobků, zboží, prací a služeb, dlužné daně, bankovní úvěry, závazky vůči zaměstnancům a různým institucím apod. Je-li předmětem nabytí více podniků, na samostatné příloze za každý podnik jednotlivě uveďte adresy podniků a hodnotu majetku v členění podle řádků 99 až 110.: 
	V případech úmrtí zůstavitele do 31. 12. 2003 včetně: Nelze-li cenu určenou v dědickém řízení specifikovat v řádcích 85–93, uveďte pouze celkovou cenu určenou v dědickém řízení.: 
	Uveďte hodnotu převáděného podílu (práv a povinností) v obchodních společnostech a družstvech. Je-li předmětem daně bezúplatné nabytí majetkové hodnoty spojené s převodem členských práv a povinností v bytovém družstvu, je cenou majetku cena obvyklá.: 
	Uveďte cenu movitého majetku, který byl darován v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků před darováním majetku, na který je podáváno daňové přiznání. Podle § 7 odst. 3 zákona se cena movitého majetku nabytého darováním od téže osoby týmž nabyvatelem v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků sčítá.: 
	Uveďte cenu majetku osvobozeného podle citovaných ustanovení zákona (viz pokyny k řádkům č. 80 a 90). : 
	Uveďte cenu majetku osvobozeného podle citovaných ustanovení zákona (viz pokyny k řádkům č. 80 a 90). : 
	hodnota_celkem: 
	Uveďte cenu prokázaných dluhů a jiných povinností, které se váží k předmětu daně. K daňovému přiznání přiložte ověřené důkazní prostředky prokazující uváděné skutečnosti.: 
	Uveďte cenu prokázaných dluhů a jiných povinností, které se váží k předmětu daně. K daňovému přiznání přiložte ověřené důkazní prostředky prokazující uváděné skutečnosti.: 
	Uveďte cenu prokázaných dluhů a jiných povinností, které se váží k předmětu daně. K daňovému přiznání přiložte ověřené důkazní prostředky prokazující uváděné skutečnosti. Clo a daň placené při dovozu prokažte úředně ověřeným platebním výměrem.: 
	Uveďte cenu prokázaných dluhů a jiných povinností, které se váží k předmětu daně. K daňovému přiznání přiložte ověřené důkazní prostředky prokazující uváděné skutečnosti.: 
	Uveďte celkovou hodnotu bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů potřebných k výrobě elektřiny (celková hodnota je součinem průměrné tržní hodnoty povolenky k 28. únoru příslušného kalendářního roku a počtu bezúplatně nabytých povolenek propříslušný kalendářní rok).: 
	Od 1.1.2013 se mění § 20 odst. 15 na § 20 odst. 14 zákona - uveďte celkovou hodnotu bezúplatně nabytých povolenek z kombinované výroby elektřiny a tepla (počet bezúplatně nabytých povolenek odpovídá poměru průměrného množství vyrobené elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla k celkovému množství vyrobené elektřiny v letech 2005 a 2006).V příloze uveďte údaje rozhodné pro výpočet hodnoty bezúplatně nabytých povolenek pro výrobu elektřiny, které jsou předmětem daně darovací (§ 6 odst. 8 a § 14a zákona) a údaje rozhodné pro výpočet hodnoty bezúplatně nabytých povolenek pro výrobu elektřiny osvobozených od daně darovací (§ 20 odst. 15 zákona).V příloze dále uveďte údaje o podílu výroby elektřiny a podílu výroby tepla na celkových emisních skleníkových plynů za kalendářní rok 2005 a následující roky (§ 21 odst. 9 zákona).: 
	Uveďte údaje o majetku přiznané v původním řádném daňovém přiznání, popřípadě v posledním (předchozím) dodatečném daňovém přiznání. V případě bezúplatného nabytí nemovitostí, jak osvobozených, tak neosvobozených od daně, použijte pro uvedení jejich cen způsob popsaný v pokynech k řádkům 95 až 97.: 
	Uveďte cenu majetku osvobozeného podle citovaných ustanovení zákona (viz pokyny k řádkům č. 80 a 90).: 
	Uveďte cenu majetku osvobozeného podle citovaných ustanovení zákona (viz pokyny k řádkům č. 80 a 90).: 
	Uveďte cenu majetku osvobozeného podle citovaných ustanovení zákona.: 
	Od 1.1.2013 se mění § 20 odst. 12 na § 20 odst. 11 zákona - uveďte cenu majetku osvobozeného podle citovaných ustanovení zákona.: 
	Uveďte celkovou hodnotu bezúplatně nabytých povolenek na emise skleníkových plynů potřebných k výrobě elektřiny (celková hodnota je součinem průměrné tržní hodnoty povolenky k 28. únoru příslušného kalendářního roku a počtu bezúplatně nabytých povolenek propříslušný kalendářní rok).: 
	Od 1.1.2013 se mění § 20 odst. 15 na § 20 odst. 14 zákona - uveďte celkovou hodnotu bezúplatně nabytých povolenek z kombinované výroby elektřiny a tepla (počet bezúplatně nabytých povolenek odpovídá poměru průměrného množství vyrobené elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla k celkovému množství vyrobené elektřiny v letech 2005 a 2006).V příloze uveďte údaje rozhodné pro výpočet hodnoty bezúplatně nabytých povolenek pro výrobu elektřiny, které jsou předmětem daně darovací (§ 6 odst. 8 a § 14a zákona) a údaje rozhodné pro výpočet hodnoty bezúplatně nabytých povolenek pro výrobu elektřiny osvobozených od daně darovací (§ 20 odst. 15 zákona).V příloze dále uveďte údaje o podílu výroby elektřiny a podílu výroby tepla na celkových emisních skleníkových plynů za kalendářní rok 2005 a následující roky (§ 21 odst. 9 zákona).: 
	Uveďte údaje o dluzích, jiných povinnostech, clu a dani, placené při dovozu, přiznané v původním řádném daňovém přiznání, popřípadě v posledním (předchozím) dodatečném daňovém přiznání.: 
	Všechny údaje, které nebylo možno uvést v 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.: 
	Vyberte kód zástupce. Údaje o zástupci budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový subjekt.: 
	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 telefoní číslo osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte jméno osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte příjmení osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Uveďte email osoby, která Přiznání sestavila.: 
	Vyberte typ zástupce.: 
	Uveďte číslo stránky přílohy.: 
	Uveďte celkový počet stránek přílohy.: 
	Uveďte popis movitého majetku; v případě podání dodatečného daňového přiznání uveďte důvody pro podání podle § 141 odst. 5 daňového řádu.: 
	Uveďte cenu movitého majetku.: 



