Příloha č. 2
Tiskopis je povinnou přílohou tiskopisu „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ podle § 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pro plátce daně, kteří
zaměstnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona, tj. daňové nerezidenty. Přehled obsahuje souhrnné údaje zaznamenané na mzdových listech vykazovaného zdaňovacího období v členění podle jednotlivých
poplatníků
uvedených
v § 2 odst. 3 zákona včetně příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územní pracoviště v, ve, pro
otisk podacího razítka finančního úřadu

Daňové identifikační číslo plátce daně / plátcovy pokladny

CZ

PŘEHLED SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ
zaznamenaných na mzdových listech poplatníků
uvedených v § 2 odst. 3 zákona

do

od části zdaňovacího období 2016 od
01 Plátce daně
Jméno(-a)

Příjmení

Název právnické osoby

02 Sídlo/Místo pobytu plátce daně
Ulice

Č. popisné / č. orientační

Obec

PSČ

/

03 Počet vložených listů tabulky
04 Celkový počet poplatníků podle §2 odst. 3 zákona

25 5530 MFin 5530 - vzor č. 13
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*) zaškrtněte

TABULKA list č.:

Daňové identifikační číslo plátce daně / plátcovy pokladny

CZ
Poř.
číslo

do

část zdaňovacího období od
Kód státu
daňové
rezidence
sl. 1

Příjmení

Jméno(-a)

Datum narození

Obec

Ulice

Č. p./or.

PSČ

sl. 2

sl. 3

sl. 4

sl. 5

sl. 6

sl. 7

sl. 8

2

TABULKA list č.:

Daňové identifikační číslo plátce daně / plátcovy pokladny

CZ

Poř.
číslo

do

část zdaňovacího období od
Číslo daňové
identifikace ve státě
daňové rezidence
sl. 9

Typ daňové
identifikace
sl. 10

Číslo dokladu
prokazujícího
totožnost
sl. 11

Typ dokladu

Kód státu, který
doklad vydal

Úhrn příjmů

sl. 12

sl. 13

sl. 14

3

Úhrn
zdanitelných
příjmů
sl. 15

Úhrn odměn člena
orgánu právnické
osoby
sl. 16

Úhrn sražených
záloh na daň

Úhrn sražené
daně

Délka výkonu
práce

sl. 17

sl. 18

sl. 19

Poučení:

Část zdaňovacího období uveďte ve tvaru DDMMRRRR
sl. 1
- uveďte písmenný kód státu nerezidenta, tj. poplatníka podle § 2 odst. 3 zákona (dále jen „poplatník“), ve kterém je poplatník rezidentem. Kódy států uveďte podle seznamu uveřejněného na
internetové adrese www.financnisprava.cz. Poplatníky řaďte podle jednotlivých států
sl. 4
- uveďte ve tvaru den, měsíc a rok (DDMMRRRR)
sl. 5-7 - uveďte údaje o bydlišti poplatníka ve státě, jehož je rezidentem (tj. bydliště v zahraničí)
sl. 8
- uveďte číselné označení používané v poštovním provozu dané země
sl. 9
- uveďte číslo daňové identifikace používané v zemi daňové rezidence
sl. 10 - uveďte typ (písmeno) daňového identifikátoru k údaji ze sl. 9 používaného v zemi daňové rezidence: např. rodné číslo – označte písmenem „R“, daňové identifikační číslo – „D“, číslo sociálního pojištění – „S“, jiné – „J“.
Všeobecné informace o daňovém identifikačním čísle dle jednotlivých zemí naleznete na internetové adrese https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
sl. 11 - uveďte číslo dokladu prokazujícího totožnost
sl. 12 - uveďte typ dokladu prokazujícího totožnost
sl. 13 - uveďte kód státu, který vydal doklad uvedený ve sl. 12
sl. 14 - uveďte úhrn všech zúčtovaných příjmů podle § 6 zákona (včetně příjmů osvobozených)
sl. 15 - uveďte úhrn všech zdanitelných příjmů podle § 6 zákona
sl. 16 - uveďte úhrn zdanitelných příjmů podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona včetně příjmů za práci jednatelů (ze sloupce 15)
sl. 17 - uveďte úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnost
sl. 18 - uveďte úhrn sražené daně z příjmů ze závislé činnost
sl. 19 - uveďte počet dní, po které trval výkon práce u daného plátce daně ve zdaňovacím období
V případě, že nebude pro Vaše údaje tiskopis „Přehled“ dostačující, vyplňte další tabulku (tj. str. 2 a 3) s označením čísla listu, tzn., že např. plátce daně, který vykazuje 50 poplatníků, označí tabulku (tj. str. 2 a 3), která je
součástí tiskopisu, jako list č. 1 a vloží další tabulku (str. 2 a 3), kterou označí jako list č. 2.

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘÍLOZE K VYÚČTOVÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Údaje o podepisující osobě:
Jméno(-a)
Datum narození

Typ podepisující osoby:

Kód podepisující osoby:

Příjmení

Název právnické osoby

Evidenční číslo osvědčení daňového poradce

IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a)

Příjmení

Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk
razítka
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