Příloha č. 3 k přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
pro podání dodatečného přiznání

Daňové identifikační číslo z ř. 02
nebo rodné číslo / identifikační číslo z ř. 03

Byla-li pro určení srovnávací daňové hodnoty při stanovení poslední známé daně použita směrná hodnota,
vyplňte údaje v bodě 1., v ostatních případech v bodě 2. a 3.
V případě bodu 1. do řádku vyplňte datum zjištění, že část daně odpovídající záloze má být vyšší či nižší než poslední
známá daň nebo že byly uvedeny nesprávné údaje o nemovité věci nutné k určení směrné hodnoty. V případě bodu 2. a 3.
do řádku vyplňte datum zjištění, že daň má být vyšší nebo nižší než poslední známá daň.
Datum zjištění

*)

1. Údaje k Příloze č. 1 typu N
Vyplní v Kč

Řádek

poplatník

1

Poslední známá daň

2

Nově zjištěná část daně odpovídající záloze (údaj z ř. 59)

3

Dodatečně přiznaná daň (rozdíl ř. 2 – ř. 1)
kladná hodnota (+)zvýšení poslední známé daně
záporná hodnota (–)snížení poslední známé daně

Změna údajů k určení směrné hodnoty

ano

**)

finanční úřad

**)

ne

V kladném případě vyplňte a přiložte pro jednotlivé pozemky a stavby Přílohu / Přílohy č. 2 k určení směrné hodnoty, u nichž
byly v daňovém přiznání zadány nesprávné údaje. Vyplňte veškeré údaje v této příloze.
2. Údaje k Příloze č. 1 typu N
Vyplní v Kč

Řádek

poplatník

1

Poslední známá daň

2

Nově zjištěná daň (údaj z ř. 58)

3

Dodatečně přiznaná daň (rozdíl ř. 2 – ř. 1)
kladná hodnota (+)zvýšení poslední známé daně
záporná hodnota (–)snížení poslední známé daně

finanční úřad

3. Údaje k Příloze č. 1 typu J
Vyplní v Kč

Řádek

poplatník

1

Poslední známá daň

2

Nově zjištěná daň (údaj z ř. 58a)

3

Dodatečně přiznaná daň (rozdíl ř. 2 – ř. 1)
kladná hodnota (+)zvýšení poslední známé daně
záporná hodnota (–)snížení poslední známé daně

*)

finanční úřad

Poslední den lhůty pro podání dodatečného přiznání a zaplacení daně vypočítejte takto:
K uvedenému datu přičtěte 1 měsíc a poslední den přičteného měsíce vepište do řádku č. 06 na 1. straně tiskopisu Přiznání k dani z nabytí nemovitých
věcí (25 5546 MFin 5546).
Připadne-li vypočtený den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.
**) nehodící se škrtněte

25 5549 MFin 5549 - vzor č. 3

1

Důvody pro podání dodatečného přiznání dle 141 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Důvody pro zánik daňové povinnosti – uveďte, z jakého titulu a ke kterému datu došlo ke skutečnosti zakládající zánik daňové
povinnosti

2

