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.
Finančnímu úřadu pro
01 Poplatník
fyzická osoba*)

Územnímu pracovišti v, ve, pro

právnická osoba*)

02 Daňové identifikační číslo
C

Z

03 Rodné číslo

/
04 Identifikační číslo

otisk podacího razítka finančního úřadu

Počet Příloh č. 1

05 Typ přiznání
řádné*)

opravné*)

dodatečné*)

Zánik daňového subjektu
bez likvidace*)

Počet stran Přílohy č. 2

Úmrtí daňového
subjektu*)

Datum této skutečnosti

06 Poslední den lhůty pro podání daňového přiznání

PŘIZNÁNÍ
k dani darovací

podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen zákon")
"

I. Oddíl

1. Údaje o poplatníkovi
A. Fyzická osoba*)
07 Příjmení

08 Rodné příjmení

10 Titul

09 Jméno(-a)
Adresa místa pobytu fyzické osoby
11 Obec

12 PSČ

14 číslo popisné / č. orientační

13 Ulice, část obce

/
15 Stát

17 E-mail

16 Telefon

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

20 Ulice, část obce

19 PSČ

21 číslo popisné / č. orientační

/
25 5409/1 MFin 5409/1 - vzor č. 14

1

*) nehodící se škrtněte

Dále uvedená osoba je:
Zákonný zástupce (právní nástupce) poplatníka*)
Zmocněnec poplatníka

ano*)

ano*)

ne*)

ne*)

22 Příjmení
24 Titul

23 Jméno(-a)
25 Rodné číslo

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

27 PSČ

29 číslo popisné / č. orientační

28 Ulice, část obce

/
30 Stát
31 Telefon

32 E-mail

B. Právnická osoba*)
33 Název právnické osoby
34 Právní forma
Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
35 Příjmení
37 Titul

36 Jméno(-a)
38 Funkce

Sídlo právnické osoby
39 Obec

40 PSČ
42 číslo popisné / č. orientační

41 Ulice, část obce

/
43 Stát
44 Telefon

45 E-mail

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
břemeni s 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.

48 Právní účinky vkladu věcného práva k nemovitostem do katastru nemovitostí vznikly dnem
2

*) nehodící se škrtněte

Příloha č. 1

Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)

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
A. Fyzická osoba*)
49 Příjmení
50 Jméno(-a)

51 Titul

52 Rodné číslo

/
Adresa místa pobytu fyzické osoby
53 Obec

54 PSČ

56 číslo popisné / č. orientační

55 Ulice, část obce

/
57 Stát

58 Telefon

E-mail

59 Zaměstnání a adresa zaměstnavatele dárce

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

B. Právnická osoba*)
61 Název právnické osoby

62 Právní forma

63 Identifikační číslo

Osoba, která je oprávněna jednat jménem právnické osoby
64 Příjmení

65 Jméno(-a)

66 Titul

67 Funkce

Sídlo právnické osoby
68 Obec

69 PSČ

71 číslo popisné / č.orientační

70 Ulice, část obce

/
3

*) nehodící se škrtněte

Příloha č. 1

72 Stát

73 Telefon

74

75 E-mail

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
A. Movitý majetek, jiný majetkový prospěch a nemovitosti, které nebyly součástí obchodního majetku
dárce
a) Movité věci
Cenu v Kč vyplní

Řádek

poplatník

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

finanční úřad

81
b) Peněžní prostředky, vklady, cenné papíry a jiné pohledávky
Cenu v Kč vyplní

Řádek

poplatník

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

4

finanční úřad

*) nehodící se škrtněte

Příloha č. 1

Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)

c) Majetková práva, jiné majetkové hodnoty a jiný majetkový prospěch
Cenu v Kč vyplní

Řádek

poplatník

  92

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

  93

Jiný majetkový prospěch

  94

Součet (ř. 91 + 92 + 93)

  91

finanční úřad

d) Nemovitosti a majetkové podíly z transformace družstev
Cenu v Kč vyplní

Řádek

poplatník

  95

Nemovitosti a případné 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

finanční úřad

  98
B. Movitý majetek a nemovitosti, které byly součástí obchodního majetku dárce, a podíly na obchodních
společnostech a družstvech
a) Podnik, obchodní společnost, družstvo
Cenu v Kč vyplní

Řádek

poplatník

  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

finanční úřad

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)

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

Řádek
111

poplatník
Převod práv a povinností v obchodních společnostech a družstvech
5

finanční úřad

Příloha č. 1
C. předchozí nabytí movitého majetku darováním od téhož dárce
	v průběhu dvou po sobě jdoucích kalendářních roků
Cenu v Kč vyplní

Řádek

poplatník

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

finanční úřad

115
D. Celková hodnota bezúplatně nabytého majetku
Cenu v Kč vyplní

Řádek
116
117
118

poplatník

finanční úřad

Celková hodnota movitého majetku, jiného majetkového
prospěchu a nemovitostí (ř. 79 + 89 + 94 + 95 + 110 + 111 + 112)
Z ř. 116 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a)
a případně odst. 6 zákona
(z ř. 80 + 113)
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)

E. BEZÚPLATNÉ NABYTÍ POVOLENEK NA EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
Cenu v Kč vyplní

Řádek

poplatník

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)

finanční úřad

3. Údaje o prokázaných dluzích, jiných povinnostech, clu a dani placené při dovozu
Cenu v Kč vyplní

Řádek

poplatník

126

Prokázané dluhy

127

Jiné povinnosti

128

Clo a daň placené při dovozu

129

Součet (ř. 126 + 127 + 128)

130
6

finanční úřad

III. Oddíl
Údaje o majetku přiznaném v posledním (předchozím) přiznání (podáváte-li dodatečné daňové přiznání)
Cenu v Kč vyplní

Řádek
131

132
133

poplatník
Cena movitého majetku, jiného majetkového prospěchu
a nemovitostí (součet ř. 116 z II. oddílů posledního přiznání)
Z ř. 131 majetek osvobozený podle § 19 odst. 4 pís. a)
a případně odst. 6 zákona
(součet ř. 117 z II. oddílů posledního přiznání)
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

7

finanční úřad

IV. Oddíl
Přílohy
Poř. čís.

Název přílohy (její obsah)

Počet stran

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Daňové přiznání
sestavil
telefon

e-mail

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) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / 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) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Datum

Otisk
razítka

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;
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 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).
8

Vyplní finanční úřad
Výpočet daně darovací
143

Majetek celkem

144

Majetek osvobozený od daně

v Kč

145

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

147

Poměrná část dluhů a jiných
povinností k neosvobozenému
ř. 145 x ř. 146
majetku                  

(

v Kč

ř. 143

148

)

v Kč
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)

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)

151a

Základ daně
(ř. 145 – 147)
v Kč

a)

149

Majetek po odpočtu majetku
osvobozeného od daně
(ř. 143 – 144) v Kč

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
Daň vyměřená platebním výměrem čj.
156

157

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

Vyměřuje se daň / Dodatečně se vyměřuje daň (ř. 152 – ř. 156)		
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Příloha č. 2

k přiznání k dani darovací
Údaje o movitém majetku a nemovitostech
Důvody pro podání dodatečného přiznání podle § 141 odst. 5
daňového řádu
Popis majetku / Důvody

číslo stránky / celkový počet stran

Cena v Kč
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