Finančnímu úřadu pro ...........................................................
Územní pracoviště v, ve, pro ................................................

oznámení

o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
v období ………..................
Identifikace poplatníka
Příjmení ______________________________________________

Jméno ____________________________________________

Rodné číslo (nebo VČP pokud poplatník nemá RČ) _________________________________________________________________
Adresa místa pobytu:
Ulice, číslo popisné/orientační ___________________________________________________________________________________
Obec _________________________________________________

1

Výše příjmu podle § 38v zákona

2

Zákonné ustanovení, podle kterého byl příjem osvobozen

3

Popis okolností nabytí příjmu

4

Datum, kdy příjem vznikl

5

Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu

PSČ ______________________________________________

Kč

_______________________________________________
podpis

25 5252   MFin 5252 - vzor č. 2

Pokyny k vyplnění:
Tiskopis „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona“ vydává Ministerstvo financí jako nepovinný tiskopis.
Rodné číslo – uveďte rodné číslo. Pokud nemáte přidělené rodné číslo, uveďte vlastní číslo plátce přidělené správcem daně (VČP). Jste-li
osoba, které nebylo přiděleno rodné číslo, ani VČP, vyplňte datum narození.
Řádek 1 – Výše příjmu podle § 38v zákona – uveďte příjem (v Kč) osvobozený od daně z příjmů fyzických osob, který jste ve vyznačeném
zdaňovacím období obdržel, a byl vyšší než 5 000 000 Kč (limit se posuzuje u každého příjmu zvlášť). To platí pro příjmy přijaté od
1. ledna 2015, oznamovací povinnost se nevztahuje na příjmy uvedené ve výjimce v § 38v odst. 3 zákona.
Řádek 2 – Zákonné ustanovení, podle kterého byl příjem osvobozen – uveďte konkrétní ustanovení zákona o daních z příjmů, podle
kterého byl příjem osvobozen, například § 4 a § 4a, § 6 a § 10 zákona.
Řádek 3 – Popis okolností nabytí příjmu – uveďte jakým způsobem bylo příjmu dosaženo (např. prodej obrazu, výhra v loterii, případně,
zda jde o příjem v penězích či v jiné podobě).
Řádek 4 – Datum, kdy příjem vznikl – uveďte datum vzniku příjmu. V případě dědictví je tímto datem až datum rozhodnutí soudu o dědictví.
Řádek 5 – Číslo rozhodnutí katastrálního úřadu – pokud je v tabulce uveden příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob
a jedná se o nemovitou věc, uveďte v řádku 5 číslo rozhodnutí katastrálního úřadu z listu vlastnictví.

