Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územní pracoviště v, ve, pro

otisk podacího razítka finančního úřadu

Oznámení

plátce daně podle § 38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně
vyplacené částce na daňovém bonusu

Datum zjištění plátcem daně
Identifikace plátce daně
Daňové identifikační číslo plátce daně / plátcovy pokladny CZ
Fyzická osoba (příjmení, jméno), právnická osoba (název právnické osoby)

Sídlo / adresa místa pobytu plátce daně
V souladu s § 38i odst. 5 písm. b) zákona oznamuji správci daně, že zaviněním poplatníka

Příjmení		

Jméno

Rodné číslo
Adresa bydliště (místo trvalého pobytu)
PSČ

a) vznikla dlužná částka na dani za zdaňovací období
b) byla neoprávněně vyplacena částka na daňovém bonusu za zdaňovací období
Odůvodnění oznámení1):
Přílohy podání2):

Otisk
razítka

V ……………..................… dne ……........................
25 5554 MFin 5554 - vzor č. 1

Vlastnoruční podpis
plátce daně / osoby oprávněné k podpisu

Poučení:
Tiskopis vydává Ministerstvo financí jako nepovinný tiskopis, který je určen plátcům daně pro účely plnění oznamovací povinnosti podle
§ 38i odst. 5 písm. b) zákona, kdy došlo u plátce daně k chybnému sražení daně či vyplacení daňového bonusu z viny poplatníka a nedošlo
k dodatečnému sražení (vrácení dlužné částky na daňovém bonusu) na základě dohody s poplatníkem (§ 38i odst. 5 písm. a) zákona).
Oznamovací povinnost plní plátce daně podle své místní příslušnosti a zároveň má povinnost o této skutečnosti informovat poplatníka (např.
předáním kopie tohoto oznámení).
Oznamovací povinnost podle § 38i odst. 5 písm. b) zákona se vztahuje poprvé k nedoplatku na dani a neoprávněně vyplaceném daňovém
bonusu za zdaňovací období 2014.

1)
2)

popište vzniklou chybu a u dlužné částky na dani specifikujte, z jakého titulu vznikl nedoplatek na dani – zda se jedná o slevu na dani podle…, příp. nezdanitelnou
část základu daně podle…, taktéž upřesněte chybu na daňovém bonusu, která vznikla z nesprávně poskytnutého daňového zvýhodnění
přiložte v kopii doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu za příslušné zdaňovací období (Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti; výpočet daně a daňového zvýhodnění, pokud bylo prováděno roční zúčtování záloh; mzdový list; Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti,
sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění s vyznačením výsledku ročního zúčtování záloh, pokud bylo provedeno)

