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GFŘ
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
1.0.6
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
01 Daňové identifikační číslo
25 5404 MFin 5404 - vzor č. 30
(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2019 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2020)
1
Počet příloh II. oddílu
Počet zvláštních příloh 8)
Počet samostatných příloh 9)
otisk podacího razítka finančního úřadu
05 Název poplatníka
I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi
03 Daňové přiznání 1)
Důvody pro podání dodatečného  daňového přiznání zjištěny dne
04 Kód rozlišení typu přiznání
13 Hlavní (převažující)  činnost 
Kód klasifikace  CZ-NACE 2)
Kód
 Zdaňovací období podle § 21a písm. 
Základní investiční fond podle § 17b zákona1) 
zákona
e) číslo telefonu
d) stát/kód státu
08 Přiznání zpracoval a předložil poradce 1)
09 Plná moc poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne 2)
10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1)
11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy 1), 7)
2
)
12 Transakce uskutečněné se spojenými osobami 9)
07 Kategorie účetní jednotky
a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisné
06 Sídlo  10)
b) obec
c) PSČ
02 Identifikační  číslo
PŘIZNÁNÍ
k dani z příjmů právnických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání
.          .
.          .
 ano 
ne
od 
 do 
CZ
ano
ne
opravné
řádné
dodatečné
6)
Uvede se, zda daňové přiznání zpracoval a předkládá poradce na základě plné moci k  zastupování, která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty pro podání daňového přiznání, pokud ano, je povinen na poslední straně tiskopis vyplnit a podepsat předepsané údaje.
Uveďte, zda máte zákonnou povinnost ověření účetní závěrky auditorem.
Vyberte typ DAP a označte ho křížkem.
Vyberte typ DAP a označte ho křížkem.
Územnímu pracovišti v, ve, pro
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu
 ano 
ne
 ano 
ne
 ano 
ne
Kód
II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob (dále jen „daň“)
2
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
 108)
Výsledek hospodaření (zisk +, ztráta –) 3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji 3)ke dni
208)
Částky neoprávněně zkracující příjmy (§ 23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona) a hodnota  nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
308)
Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou § 23 odst. 3 
písm. a) bodů 1 a 2 zákona, zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy
a výdaji na ř. 10
40
Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění  a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku
hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
50
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona)  uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26
až 33 zákona
 618)
Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka  s likvidací
 628)
63
Částky, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek
hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
70
Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63)
 100
Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou  
zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
 101
Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků nejsou předmětem daně podle 
§ 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu
mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
 1098)
Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona, pokud jsou zahrnuty
 ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
 1108)
Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty  
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
 1118)
Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření  
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
1128)
Částky, o které lze podle § 23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření  
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
 120
Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona
 130
Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona
 1408)
Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23  
odst. 4 písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně
 150
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26  
až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví
 1608)
Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených  
na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví
 1618)
Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka  s likvidací 
 1628)
163
Částky, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
 170
Mezisoučet
(ř. 100 + 101 + 109 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161
 + 162 + 163)
b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona
3
Příloha č. 1 II. oddílu
Identifikační číslo                                                           Daňové identifikační číslo
A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy – náklady
B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a)  Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných 
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona
CZ
Řádek
Název účtové skupiny (včetně  číselného označení)
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Celkem
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1
2
(neobsazeno)
X
X
3
Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2
4
Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3
5
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4
6
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5
7
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6
8
Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
ve znění účinném do 31. prosince 2007
9
Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 až 6 a § 30b zákona
10
Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacích obdobích započatých v roce 2004 a později
11
Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem
12
Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných
příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka
C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy 
a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rezervách”)
a)  Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, 
mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují všichni poplatníci
b)  Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách – vyplňují pouze banky
4
c) Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách – vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce
d) Rezervy v pojišťovnictví – vyplňují pouze pojišťovny
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
(neobsazeno)
X
X
2
(neobsazeno)
X
X
3
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené podle  
§ 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
4
Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním  
 řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání 
5
Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit  zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které  
se podává daňové přiznání
6
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona  o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání 
7
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným  
po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává  daňové přiznání 
8
Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle  
§ 8b zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
9
Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh  
(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
10
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona  o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
11
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených   podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání
12
Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením,  uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání jako výdaj  (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona
13
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle 
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách
148)
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle  
§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období
15
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů 
(§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 
16
Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách
178)
Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle 
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období
18
Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry
(§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období 
19
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých  fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění  
nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách)
20
Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období  
(§ 5a odst. 4 zákona o rezervách)
218)
Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým  osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách  za dané zdaňovací období
22
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů  poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru (§ 5a odst. 4 zákona  o rezervách) ke konci zdaňovacího období
23
Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období,  za které se podává daňové přiznání
24
Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které  
se podává daňové přiznání
F. Odpočty podle § 34 odst. 4 zákona 
a)  (neobsazeno)
b) Uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona (vyplní se v celých Kč)
5
E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákona5) (vyplní se v celých Kč)
c) Uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona  (vyplní se v celých Kč)
e)  Rezerva na opravy hmotného majetku – vyplňují všichni poplatníci
D. (neobsazeno)
25
Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách  v daném zdaňovacím období 
26
Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci  zdaňovacího období 
f)  Ostatní zákonné rezervy – vyplňují pouze poplatníci oprávnění k jejich tvorbě a použití
 27
Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném  
období, za které se podává daňové přiznání
 28
Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které  
se podává daňové přiznání 
298)
Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím  období
g) Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů – vyplňují pouze poplatníci oprávněni k její tvorbě a použití
30
Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů vytvořená podle § 11a až 11c zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
31
Stav rezervy na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů (§ 11a až 11c zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
Řádek
Zdaňovací období nebo období,  za které se podává  
daňové přiznání,  v němž daňová ztráta vznikla od - do
Celková výše daňové ztráty vyměřené 
nebo přiznávané  
za období  
uvedené ve sl. 1
Část daňové ztráty ze sl. 2
odečtená  v předcházejících  zdaňovacích obdobích
odečtená  
v daném 
zdaňovacím období
kterou lze odečíst  v následujících  zdaňovacích obdobích
0
1
2
3
4
5
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
Celkem      
Řádek
Zdaňovací období nebo období, 
za které je podáváno daňové
přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4
a § 34a až § 34e zákona od  - do  
Celková výše nároku na od-
počet na podporu výzkumu
 a vývoje vzniklá v období uvedeném ve sl. 1
Část nároku na odpočet ze sl. 2    
odečtená 
v předcházejících obdobích
odečtená v daném období
kterou lze odečíst 
v následujících obdobích
0
1  
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Celkem          
Řádek
Zdaňovací období nebo období, 
za které je podáváno daňové
přiznání, v němž vznikl nárok na odpočet podle § 34 odst. 4
a § 34f až § 34h zákona od  - do  
Celková výše nároku na odpočet na podporu odborného
 vzdělávání vzniklá v období uvedeném ve sl. 1
Část nároku na odpočet ze sl. 2    
odečtená 
v předcházejících obdobích
odečtená v daném období
kterou lze odečíst 
v následujících obdobích
0
1  
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Celkem          
6
H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit   na ř. 3005) 
K. Vybrané ukazatele hospodaření
I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí 5)
G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle  § 34 zákona 5)
J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti 4)  (vyplní se v celých Kč)
Počet samostatných příloh
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
Celková hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené
v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně sníženého podle § 34 zákona
2
(neobsazeno)
x
Z celkové hodnoty darů na ř. 1 uveďte hodnotu části darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, o niž lze snížit základ daně snížený podle § 20 odst. 8 zákona o dalších 5 %, v úhrnu nejvýše o 10 %. Je-li poplatníkem komanditní společnost, uvede na tomto řádku částku připadající na komanditisty (§ 20 odst. 10 zákona), vypočtenou na ř. 9 ve sloupci 3 tabulky J.
x
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona
2
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona
3
(neobsazeno)
x
Uveďte slevu podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona. Další informace viz Pokyny.
x
4
Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona (ř. 1 + 2)
59)
Sleva podle § 35a 1) nebo 35b 1) zákona
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
18)
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou  úplného zápočtu
29)
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu 
(úhrn částek z ř. 3 samostatných příloh k tabulce I)
39)
Úhrn  částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost  metodou prostého zápočtu (úhrn částek z ř. 7 samostatných příloh k tabulce I)
4
Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou  lze započíst  metodou úplného  a prostého zápočtu (součet částek z ř. 1 a 3)
5
Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou  nelze započíst  (kladný rozdíl  mezi částkami  
na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu)
Řádek
Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo 
řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu, 
s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky
Částka připadající
na komplementáře
Částka připadající
na komanditisty
Částka za komanditní  společnost jako celek
(sl. 2 + 3)
0 
1
2
3
4
1
Základ daně nebo daňová ztráta z ř. 200 (ř. 201)
2
Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát)  podléhajících zdanění v zahraničí (ř. 210) 
3
Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c)
4
Nárok na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e 
zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/b)
5
Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona (ř. 1 tabulky G)
6
(neobsazeno)
x
Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.
x
Uvede se částka připadající na komandisty z celkového nároku za komanditní společnost.
x
7
Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1
zákona (ř. 4 tabulky H)
8
(neobsazeno)
Uveďte název položky.
x
Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.
x
Uvede se částka připadající na komandisty z celkového nároku za komanditní společnost.
x
9
Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst  metodou úplného a prostého zápočtu (ř. 4 tabulky I)
Řádek
Název položky
Měrná
jednotka
Vyplní
poplatník 
finanční úřad
1
Roční úhrn čistého obratu 
Kč
2
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců,  zaokrouhlený na celé číslo 
osoby
7
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
 200
Základ daně před úpravou o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je  uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7  nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně  (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění  v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 – 170) 3)
 201
Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře 3), 4)
 2108)
Úhrn vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát) podléhajících zdanění  v zahraničí 3) 5)
 220
Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající  na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je  uplatňováno vynětí, před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7  nebo odst. 8 zákona 5 ) nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně  (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění  v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 – 201 – 210) 3)
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
 230
Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona 5)
 2408)
 241
 242
Odečet nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona, včetně odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31. 12. 2013 
 243
Odečet nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona
 250
Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající  na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je  uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34, před snížením o položky  podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona 5)
(ř. 220 – 230 – 240 – 241 – 242 - 243) 
 251
Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou veřejně prospěšní poplatníci 
(§ 17a zákona) dále snížit základ daně uvedený na ř. 250
 260
Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10 % z částky  na ř. 250) 5)
 270
Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající
na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je
uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7
nebo 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů5) (ř. 250 – 251 – 260)
 280
Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, 
ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
 290
ř. 270 x ř. 280
100
Daň
 300
Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona
(nejvýše do částky na ř. 290) 5)
 301
 310
Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 – 300 ± 301) 5)
3199)
Snížení daně podle § 38fa zákona
 320
Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 5)
(nejvýše do částky uvedené na ř. 310 po snížení daně na ř. 319)
 330
Daň po snížení na ř. 319 a po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 -319 – 320),zaokrouhlená na celé Kč nahoru 5)
 3318)
Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny  dolů 5)
 332
Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
 333
Daň ze samostatného základu daně
zaokrouhlená na celé Kč nahoru
ř. 331 x ř. 332
100
 334
Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně
(nejvýše do částky uvedené na ř. 333)
 335
Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 – 334),  
zaokrouhlená na celé Kč nahoru
 340
Celková daň (ř. 330 + 335)
 360
Poslední známá daň pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a
odst. 1 zákona (ř. 340 – 335 = ř. 330)
8
III. ODDÍL – (neobsazeno)
IV. ODDÍL – dodatečné daňové přiznání
V. ODDÍL – placení daně
Vysvětlivky:
1) Nehodící se škrtněte
2) Vyplní finanční úřad
3) V případě vykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (–)
4) Vyplní pouze poplatník, který je komanditní společností
5) Pokud poplatníkem daně je komanditní společnost, uvede pouze částky připadající na komanditisty
6) Při podání dodatečného daňového přiznání podle § 141 odst. 2 nebo 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů anebo podle§ 38u zákona, budou na zvláštní příloze uvedeny důvody pro jeho podání. Při elektronickém podání těchto dodatečných daňových přiznání je součástíprogramového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu textové pole pro vyplnění zvláštní přílohy.
7)         Účetní závěrka nebo přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích, jako příloha vyznačená pod položkou 11 v I. oddílu, je součástí daňovéhopřiznání (§ 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů). Pro účely elektronického podání daňového přiznání se Účetnízávěrkou rozumí elektronické přílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, popřípadě Vybrané údaje z Přehledu o změnáchvlastního kapitálu a Vybrané údaje z Přehledu o peněžních tocích, které jsou součástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finančnísprávu, a Opis Přílohy účetní závěrky, vkládaný s použitím E-přílohy jako samostatný soubor ve formátu .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.
         Přehledy o majetku a závazcích a příjmech a výdajích a Účetní závěrky, pro které nejsou v programovém vybavení aplikace Elektronická podánípro finanční správu k dispozici elektronické přílohy se závazně stanoveným uspořádáním údajů (se stanovenou strukturou), lze účinně elektronicky podat prostřednictvím E-příloh, umožňujících vložení souboru ve formátu .doc, docx, .txt, .xls, .xlsx, .rtf, .pdf nebo .jpg.
8)         Bude-li vyplněn některý z takto označených řádků, je nutné ve smyslu dílčích pokynů pro jejich vyplnění rozvést na zvláštní příloze věcnou náplň částkyvykázané na příslušném řádku, popřípadě její propočet. Při elektronickém podání daňového přiznání jsou textová pole pro vyplnění zvláštních přílohsoučástí programového vybavení aplikace Elektronická podání pro finanční správu.
9)         Výpočet vykázané částky nebo uvedení dalších údajů k takto označenému řádku se provede na samostatné příloze.  Tiskopisy samostatných příloh vydává Ministerstvo financí. Pro účely elektronického podání daňového přiznání jsou elektronické verze těchto tiskopisů součástí programového vybavení aplikace Elektronická podánípro finanční správu. 
10) § 17 odst. 3 zákona.
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
(neobsazeno)
x
Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.
x
Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.
2
(neobsazeno)
x
Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.
x
Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.
3
(neobsazeno)
x
Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.
x
Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
Poslední známá daň
2
Nově zjištěná daň (ř. 340 II. oddílu)
3
Zvýšení (+), snížení (–) daně (ř. 2 – ř. 1)
4
Poslední známá daňová ztráta
5
Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 220 II. oddílu)
6
Zvýšení (+), snížení (–) daňové ztráty (ř. 5 – ř. 4)
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
 1
Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno
28)
Na zajištění daně sraženo plátcem (§ 38e zákona)
38)
Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 8 zákona)
4
Nedoplatek (–) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) < 0
Přeplatek     (+) (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 – ř. 340 II. oddílu) > 0
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉA STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM
Datum
Otisk razítka
Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu
Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu:
Kód podpisující osoby:
Jméno(-a)
Datum narození
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou), 
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Vztah k právnické osobě
Název právnické osoby
Příjmení
IČ právnické osoby
Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
Příjmení
Jméno(-a)
Typ podepisující osoby:
Údaje o podepisující osobě:
25 5404/B MFin 5404/B - vzor č. 23
Část zdaňovacího období, ve které byl poplatník daně z příjmu právnických osob základním investičním fondem  (§ 20a písm. a) zákona)
Příloha č. 2 II. oddílu
271
Část základu daně podle § 20a písm. a) zákona    
272
Část základu daně podle § 20a písm. a) zákona ze ř. 271,  zaokrouhlená na celé tisíce Kč dolů
273
Část základu daně podle § 20a písm. b) zákona (ř. 270 II. oddílu – ř. 271)
274
Část základu daně podle § 20a písm. b) zákona ze ř. 273, zaokrouhlená na celé tisíce Kč dolů
282
Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 2 zákona
284
Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 zákona
286
Část daně připadající na dobu činnosti základního 
investičního fondu
288
Část daně připadající na zbývající část zdaňovacího období
290
Daň (ř. 286 + 288)
(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2019 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020, za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2020)
Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu,  poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období 
základním investičním fondem
tj.
kalendářních dnů
počet dnů trvání zdaňovacího období
ř. 270 II. oddílu x počet dnů podle § 20a písm. a) zákona
100	
ř. 272 x ř. 282
100	
ř. 274 x ř. 284
Upozornění: Bude-li na ř. 220 II. oddílu vykázána daňová ztráta, příloha č. 2 II. oddílu se nevyplňuje.
-
-
-
-
,
Předepsaný údaj o části zdaňovacího období, v níž byl poplatník daně z příjmů právnických osob základním investičním fondem, se uvede 
ve tvaru např.  1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 . Druhé a další předtištěné pole se použije pouze tehdy, byl-li poplatník základním investičním 
fondem i v dalších, bezprostředně nenavazujících částech zdaňovacího období. Pokud rozsah předtištěných polí nedostačuje k zapsání 
všech částí zdaňovacího období, ve kterých byl poplatník základním investičním fondem, uvedou se na zvláštní příloze s tím, že jejich délka 
bude započtena do uvedeného počtu kalendářních dnů.
1
25 5404/C MFin 5404/C - vzor č. 18
Výpočet a uplatňování slev na dani z příjmů právnických osob
za zdaňovací období od 
do 
Samostatná příloha k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu
podle § 35a nebo § 35b zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
Sleva je uplatňována na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu
/
Číslo
Ze dne
I. Výpočet slevy podle § 35a zákona1) (vyplní se v celých Kč)
Upozornění: Výpočet se neprovádí, pokud byla na ř. 220 II. oddílu přiznání za běžné zdaňovací období vykázána daňová ztráta.
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč  
poplatník 
finanční úřad
1
  Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na kom-
  plementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno
  vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 8 zákona5)
  (ř. 250 II. oddílu – 260 II. oddílu = ř. 270 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé
  tisícikoruny dolů)
2
  Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně
  podle § 20 odst. 1 zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady)
3
  Základ daně pro výpočet slevy (ř. 1–2)
4
  Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona   
  (ze ř. 280 II. oddílu)
5
  Sleva na dani podle § 35a odst. 1 zákona,
  zaokrouhlená na celé Kč dolů (§ 35a odst. 5 zákona)
6*)
  Část změny základu daně sníženého o položky podle § 20 odst. 8 a § 34 zákona
  (ř. 1), vzniklá porušením podmínky podle § 35a odst. 2 písm. a) a d) zákona
7
  Částka snížení nároku na slevu podle § 35a odst. 6 zákona, 
  zaokrouhlená na celé Kč dolů
8	
  Výsledná sleva na dani podle § 35a zákona (ř. 5–7)
ř. 3 x ř. 4         
100         
100         
ř. 6 x ř. 4
*) specifikace částky na tomto řádku podle jednotlivých skutečností představujících porušení podmínky podle § 35a odst. 2 písm. a) a d) zákona se uvede na zvláštní
příloze; bude-li podáváno řádné nebo opravné daňové přiznání, na řádcích 6 a 7 se uvede nula (0)
5
První zdaňovací
období podle
§ 35a odst. 3
zákona
Nepřekročitelný souhrn slev na dani
za období podle § 35a odst. 3 zákona,
stanovený podle § 35a odst. 4 zákona
Částka slev uplatněných
v předcházejících
zdaňovacích obdobích
Částka slev, kterou lze
uplatnit v následujících
zdaňovacích obdobích
(sl. 1 – sl. 2)
Částka slevy uplatněná
v daném zdaňovacím
období**)
(max. částka ze sl. 3)
0
1
2
3
4
Uplatňování slev podle § 35a odst. 4 zákona (vyplní se v celých Kč)
**) jako částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se uvede částka ze ř. 8 dílčí tabulky Výpočet slevy podle § 35a zákona nebo částka ve výši
rozdílu mezi částkou daně uvedenou na ř. 290 II. oddílu a úhrnem částek na ř. 4 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu a na ř. 301 II. oddílu, je-li tato částka nižší,
nejvýše však částka ze sl. 3 dílčí tabulky Uplatňování slev podle § 35a odst. 4 zákona; takto zjištěná částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím
období, se přenese do ř. 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu
(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2019 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020,
za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2020) 
1
Výskyt skutečností podle § 35a odst. 7 nebo 8 anebo 9 zákona ve shora uvedeném zdaňovacím období1)
ano
ne
Uveďte, zda máte výskyt skutečností podle § 35a odst. 7 nebo 8 anebo 9 zákona (2015: ZDP) ve zdaňovacím období, za které je podáváno DAP.
Upozornění: Tato dílčí tabulka bude vyplněna za všechna zdaňovací období, za která lze uplatňovat slevu na dani, a to i tehdy, bude-li v daňovém
přiznání za běžné zdaňovací období na ř. 220 II. oddílu vykázána daňová ztráta.
II. Výpočet slevy podle § 35b zákona1)
2
Řádek
 Název položky
Vyplní v celých Kč  
poplatník 
finanční úřad
1
  Částka S1 (§ 35b odst. 1 písm. a) zákona)
2
  Upravená částka S2 (§ 35b odst. 1 písm. b), s přihlédnutím k § 35b odst. 3 zákona)
3
 Sleva na dani podle § 35b zákona (ř. 1–2)
4*)
 Část změny základu daně sníženého o položky podle § 20 odst. 8 a § 34 zákona [ř. 1 dílčí
 tabulky a)], vzniklá porušením podmínky podle § 35a odst. 2 písm. a) a d) zákona
5
 Částka snížení nároku na slevu podle § 35b
 odst. 7 zákona, zaokrouhlená na celé Kč dolů
6
 Výsledná sleva na dani podle § 35b zákona (ř. 3–5)
100         
ř. 4 x ř. 4 dílčí tabulky a)
příloze; bude-li podáváno řádné nebo opravné daňové přiznání, na řádcích 4 a 5 se uvede nula (0)
*) specifikace částky na tomto řádku podle jednotlivých skutečností představujících porušení podmínky podle § 35a odst. 2 písm. a) a d) zákona se uvede na zvláštní
a) výpočet částky S1 podle § 35b odst. 1 písm. a) zákona (vyplní se v celých Kč)
Upozornění: Výpočet se neprovádí, pokud byla na ř. 220 II. oddílu přiznání za běžné zdaňovací období vykázána daňová ztráta.
Řádek
 Název položky
Vyplní v celých Kč  
poplatník 
finanční úřad
1
  Základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na kom-     
  plementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno
  vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 8 zákona5)
  (ř. 250 II. oddílu – 260 II. oddílu = ř. 270 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé
  tisícikoruny dolů, za běžné zdaňovací období)
2
  Rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně
  podle § 20 odst. 1 zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady)
3
  Základ pro výpočet částky S1 (ř. 1–2)
4
 Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
 (ze ř. 280 II. oddílu)
5
 Částka S1 podle § 35b odst. 1 písm. a) zákona, zaokrouhlená
 na celé Kč dolů (§ 35b odst. 6, ve spojení s § 35a odst. 5 zákona)
100         
ř. 3 x ř. 4
b) výpočet částky S2 podle § 35b odst. 1 písm. b) zákona (vyplní se v celých Kč)
Řádek
 Název položky
Vyplní v celých Kč  
poplatník 
finanční úřad
1*)
Výchozí částka S2 podle § 35b odst. 1 písm. b) zákona, před úpravou o hodnoty meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, zaokrouhlená na celé Kč dolů (§ 35b odst. 6, ve spojení s § 35a odst. 5 zákona)
2
Hodnota jednotlivých meziročních odvětvových indexů cen vyhlašovaných Českým statistickým úřadem, stanovená počínaje indexem vztahujícím se ke zdaňovacímu
období, za které byla vypočtena částka daně, nebo u rozhodnutí o příslibu vydaného
v řízení zahájeném počínaje dnem nabytí účinnosti zákona č. 84/2015 Sb., k poslednímu
zdaňovacímu období z těch, za která byl vypočten aritmetický průměr částek daně
3
  Upravená částka S2 podle § 35b odst. 1 písm. b) zákona, zaokrouhlená   na celé Kč dolů (§ 35b odst. 6, ve spojení s § 35a odst. 5 zákona)
100         
ř. 1 x ř. 2
První zdaňovací
období podle
§ 35b odst. 4
zákona
Nepřekročitelný souhrn slev na dani
za období podle § 35b odst. 4 zákona,
stanovený podle § 35b odst. 5 zákona
Částka slev uplatněných
v předcházejících
zdaňovacích obdobích
Částka slev, kterou lze
uplatnit v následujících
zdaňovacích obdobích
(sl. 1 – sl. 2)
Částka slevy uplatněná
v daném zdaňovacím
období**)
(max. částka ze sl. 3)
0
1
2
3
4
Uplatňování slev podle § 35b odst. 5 zákona (vyplní se v celých Kč)
**) jako částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se uvede částka ze ř. 6 dílčí tabulky Výpočet slevy podle § 35b zákona nebo částka ve výši rozdílu mezi částkou daně uvedenou na ř. 290 II. oddílu a úhrnem částek na ř. 4 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu a na ř. 301 II. oddílu, je-li tato částka nižší, nejvýše však částka ze sl. 3 dílčí tabulky Uplatňování slev podle § 35b odst. 5 zákona; takto zjištěná částka slevy, kterou lze uplatnit v daném zdaňovacím období, se přenese do ř. 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu
*)         stanovení výše výchozí částky S2 se provede na zvláštní příloze, s použitím algoritmů uvedených v Pokynech k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnickýchosob nositeli investičních pobídek a k vyplnění samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob
Upozornění: Tato dílčí tabulka bude vyplněna za všechna zdaňovací období, za která lze uplatňovat slevu na dani, a to i tehdy, bude-li v daňovém
přiznání za běžné zdaňovací období na ř. 220 II. oddílu vykázána daňová ztráta.
1) Nehodící se škrtněte
Samostatná příloha k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu
Stát zdroje příjmů, z nichž je podle smlouvy o zamezení
dvojího zdanění uplatňován zápočet daně zaplacené v tomto státě
Kód
I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí metodou prostého zápočtu5)
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč
poplatník 
finanční úřad
1
  Celková daň, která se vztahuje k příjmům plynoucím ze zdrojů  
  na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí (ř. 310 II. oddílu)
2
  Základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu daně
  a nezdanitelných částí základu daně (ř. 220 II. oddílu)
3
  Daň zaplacená z příjmů (výnosů) ve státě zdroje
4
  Celkové příjmy (výnosy) dosažené ve státě jejich zdroje
5
  Výdaje (náklady) související s celkovými příjmy dosaženými ve státě jejich zdroje
6
  Příjmy podléhající zdanění ve státě jejich zdroje podle § 38f odst. 3 zákona
  (ř. 4 – ř. 5)
7
  Částka daně zaplacené ve státě zdroje příjmů, o niž lze snížit
  daňovou povinnost metodou prostého zápočtu, zaokrouhlená
  na celé Kč nahoru, nejvýše však částka ze ř. 3
ř. 6
ř. 2
ř. 1 x
25 5404/D MFin 5404/D - vzor č. 17
(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2019 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020,  za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2020)
Pokyny k vyplnění samostatné přílohy k tabulce I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí
 
         Samostatná příloha se vyplňuje zvlášť za každý stát, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, v němžbyl ve zdaňovacím období, za které je podáváno daňové přiznání, zdroj zdaněných příjmů, u nichž se podle uvedené smlouvy uplatňujemetoda prostého zápočtu (§ 38f odst. 8 zákona). Kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003č. 489/2003 Sb., o vydání číselníku zemí (CZEM), v aktuálním znění, (viz též Seznam kódů států na webové adrese http://www.financnisprava.cz;použije se pouze dvoumístný kód vymezený velkými písmeny abecedy).
 
Uvede se daň vztahující se k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí, která se převezme z řádku 310II. oddílu přiznání.
K ř. 2 Na tomto řádku bude uveden základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základudaně, který se převezme z řádku 220 II. oddílu přiznání.
K ř. 3 Na tomto řádku se uvede částka daně zaplacená ve státě zdroje zdaněných příjmů, a to pouze do výše, která mohla být v tomtostátě vybrána v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Částka daně uplatňovaná k zápočtu musíbýt doložena seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 10 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělý příjem ze zdrojův zahraničí, potvrzením zahraničního správce daně (§ 38f odst. 5 zákona). Částka vykázaná na tomto řádku se zahrne do celkovéčástky na ř. 2 tabulky I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí.
Při přepočtu daně zaplacené v zahraničí na Kč se pro účely jejího zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňovanév účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona).
K ř. 4 Uvede se úhrn hrubých příjmů (výnosů) zdaněných ve státě zdroje.
Při přepočtu příjmů ze zdrojů v daném státě na Kč se pro účely zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňovanév účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona).
K ř. 5 Na tomto řádku bude uveden úhrn výdajů (nákladů) stanovených podle tuzemského zákona o daních z příjmů, souvisejícíchs celkovými hrubými příjmy na ř. 4. Při stanovení příjmu podléhajícího zdanění ve státě jejich zdroje, uváděného na ř. 6, nelze použítodčitatelné položky a položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů. 
Při přepočtu souvisejících zahraničních výdajů (nákladů) na Kč se pro účely zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB,uplatňované v účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona).
Nelze-li u některých výdajů (nákladů) prokazatelně stanovit, zda souvisí s příjmy (výnosy) plynoucími ze zdrojů v daném státě, 
považuje se za související výdaje (náklady) jejich část stanovená ve stejném poměru, v jakém příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojův zahraničí nesnížené o výdaje (náklady) připadají na celosvětové příjmy (výnosy) (§ 38f odst. 3 zákona).
K ř. 6 Uvede se příjem podléhající zdanění ve státě zdroje (§ 38f odst. 3 zákona). Bude-li na tomto řádku vykázáno záporné číslo (daňováztráta), následující řádek 7 se nevyplňuje.
K ř. 7 Částka vypočtená na tomto řádku se zahrne do celkové částky na ř. 3 tabulky I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí.
 
         Poplatník, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, zahrne do částky nař. 1 též na něho připadající poměrnou část daně zaplacené v tomto státě vztahující se k veřejné obchodní společnosti nebo komanditníspolečnosti, na ř. 2 poměrnou část příjmů (výnosů) ze zdrojů v daném státě a na ř. 3 poměrnou část s nimi souvisejících výdajů (nákladů).Tento poplatník vyplňuje samostatnou přílohu i při uplatnění nároku na zápočet daně, kterou ve státě, s nímž má Česká republika uzavřenusmlouvu o zamezení dvojího zdanění, zaplatila pouze veřejná obchodní společnost, jejímž je společníkem, nebo komanditní společnost,jejímž je komplementářem. V tomto případě na těchto řádcích uvede jen na něho připadající poměrné části daně zaplacené v daném státěpříjmů, (výnosů) ze zdrojů v tomto státě a s nimi souvisejících výdajů (nákladů).
K ř. 1
K ř. 2
K ř. 3
K ř. 4
K ř. 5
K ř. 6
K ř. 7
 Výnos (prodej)
Pořizovací cena (nákup)
1
Dlouhodobý nehmotný majetek
2
Dlouhodobý hmotný majetek
3
Dlouhodobý finanční majetek
4
Zásoby materiálu, výrobků a zboží
Samostatná příloha k položce 12 I oddílu
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Přehled transakcí se spojenými osobami
Identifikační číslo
 
01 Název spojené osoby
02 Identifikační číslo spojené osoby
03 Stát, ve kterém má spojená osoba sídlo
Kód
A Transakce se spojenou osobou
 Výnos 
Náklad
1
Služby
2
Licenční poplatek (vč. software)
3
Úroky
4
Nájem
5
Celkový objem ostatních transakcí
Přijaté
Vyplacené
1
Úvěrové finanční nástroje
2
Podíly na zisku
Zvýšení
Snížení
3
Ostatní složky vlastního kapitálu
4
Poskytnutí bezúplatného plnění*)
  ANO  
Uveďte, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce poskytnutí bezúplatného plnění. Za bezúplatné plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona.
Uveďte, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce poskytnutí bezúplatného plnění. Za bezúplatné plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona.
NE
5
Přijetí bezúplatného plnění*)
  ANO  
Uveďte, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce přijetí bezúplatného plnění. Za bezúplatné plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona.
NE
Uveďte, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce přijetí bezúplatného plnění. Za bezúplatné plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona.
6
Využití cash-poolingu*)
  ANO  
Uveďte, zda daňový subjekt využívá cash-pooling.
NE
Uveďte, zda daňový subjekt využívá cash-pooling.
7
Finanční a bankovní záruky - přijaté*)
  ANO  
Uveďte, zda daňový subjekt využívá cash-pooling.
NE
Uveďte, zda daňový subjekt využívá cash-pooling.
8
Finanční a bankovní záruky - poskytnuté*)
  ANO  
Uveďte, zda daňový subjekt využívá cash-pooling.
NE
Uveďte, zda daňový subjekt využívá cash-pooling.
B Transakce se spojenou osobou
C Transakce se spojenou osobou
25 5404/E MFin 5404/E - vzor č. 6
1
(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2019 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020,  za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2020)
*) Nehodící se škrtněte
Název položky
Vyplní se v celých tis. Kč
Řádek
Vyplní se v celých tis. Kč
Vyplní se v celých tis. Kč
Řádek
Řádek
Název položky
Název položky
Stav ke konci
aktuálního období
Stav ke konci
minulého období
1
Dlouhodobé pohledávky
2
Dlouhodobé závazky
3
Krátkodobé pohledávky
4
Krátkodobé závazky
Název položky
Řádek
D Závazky a pohledávky za spojenou osobou bez úvěrových finančních nástrojů
Vyplní se v celých tis. Kč
 Pokyny k vyplnění samostatné přílohy k položce 12 I. oddílu
 Samostatná příloha k položce 12 I. oddílu se vyplňuje v celých tisících Kč za každou spojenou osobu (§ 23 odst. 7 písm. a) a b) zákona)zvlášť, pokud za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, byly se spojenou osobou uskutečněny transakce a jsousplněny dále uvedené podmínky.
Přehled transakcí se spojenými osobami vyplní poplatník, který splní alespoň jedno z těchto kritérií:
a)         aktiva celkem více než 40 mil. Kč, kdy se aktivy celkem rozumí úhrn zjištěný z rozvahy podle ustanovení § 1d odst. 1 zákona o účetnictví,nebo
b)         roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč, vypočtený podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví, nebo
c)         průměrný přepočtený počet zaměstnanců více než 50, kterým se rozumí údaj uvedený dle dílčích pokynů na řádku 2 tabulky K daňového přiznání, za předpokladu, že:
1)         uskutečnil transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí. Přílohu vyplní pouze ve vztahu k těmto zahraničním spojeným osobám,nebo
2)         vykázal na ř. 200 daňovou ztrátu, a současně uskutečnil transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplníve vztahu ke všem spojeným osobám, nebo
3)         je příjemcem investiční pobídky formou slevy na dani v souladu se zákonem č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, a současně uskutečnil transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všemspojeným osobám.
 
Povinnost vyplnit Samostatnou přílohu k položce 12 I. oddílu se nevztahuje na stálé provozovny daňových nerezidentů. Daňovésubjekty vymezené v § 11 odst. 2 písm. b) až g) zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějšíchpředpisů, nevyplňují řádek č. 4 v Tabulce A, řádek č. 6 v Tabulce C a řádky č. 3 a 4 v Tabulce D.
 
01         Název spojené osoby – uvede se obchodní firma právnické osoby zapsaná do veřejných rejstříků, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“. U právnických osob, které se nezapisují do veřejných rejstříků, se uvede název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah předtištěných políček položky01 nestačí k zapsání celého názvu obchodní firmy nebo názvu poplatníka, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní přílozese pak vyznačí celý název obchodní firmy, případně název poplatníka. Je-li spojenou osobou fyzická osoba, uvede se současné jménoa příjmení včetně získaných vědeckých a akademických titulů.
02         Identifikační číslo spojené osoby – uvede se identifikační číslo (identifikátor pro daňové účely) spojené osoby, pokud jí bylo přiděleno.
03         Stát, ve kterém má spojená osoba sídlo – kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003č. 489/2003 Sb., o vydání číselníku zemí (CZEM) v aktuální znění, (viz též Seznam kódů států na webové adrese http://www.financnisprava.cz,použije se pouze dvoumístný kód vymezený velkými písmeny abecedy).
K tabulce A Transakce se spojenou osobou
         Na jednotlivých řádcích tabulky se uvede celkový objem všech transakcí daného typu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví podle toho,zda se jedná u daňového subjektu o nákup či prodej. Sloupec Výnos (prodej) a Pořizovací cena (nákup) nemají na sebe přímou návaznost.V případě tzv. přeprodeje se uvede pouze ta část transakce, která je provedena se spojenou osobou.
Dlouhodobý nehmotný majetek – ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje dlouhodobého nehmotnéhomajetku, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena (nákup)se uvede úhrn částek pořizovacích cen dlouhodobého nehmotného majetku nakoupeného od spojené osoby. Uvede se zdetaké částka technického zhodnocení od spojené osoby provedeného na majetku již uvedeném do užívání ve smyslu právních předpisů upravujících účetnictví. Nehmotným majetkem se rozumí dlouhodobý nehmotný majetek podle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka.1)
Dlouhodobý hmotný majetek – ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena (nákup)se uvede úhrn částek pořizovacích cen dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného od spojené osoby. Uvede se zdetaké částka technického zhodnocení od spojené osoby provedeného na majetku již uvedeném do užívání ve smyslu právních předpisů upravujících účetnictví. Hmotným majetkem se rozumí dlouhodobý hmotný majetek dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka.1)
Dlouhodobý finanční majetek – ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje dlouhodobého finančníhomajetku, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena (nákup) seuvede úhrn částek pořizovacích cen dlouhodobého finančního majetku nakoupeného od spojené osoby. Finančním majetkemse rozumí dlouhodobý finanční majetek dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka.1)
Zásoby materiálu, výrobků a zboží – ve sloupci Výnos (prodej) se uvede úhrn částek výnosů z prodeje zásob materiálu,výrobků a zboží, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Pořizovací cena(nákup) se uvede úhrn částek pořizovacích cen zásob materiálu, výrobků a zboží nakoupených od spojené osoby. Rozumí sezásoby dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka.1)
K tabulce B Transakce se spojenou osobou
         Na řádcích 1 až 4 se uvede celkový objem všech transakcí daného typu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví podle toho, zda se u daňového  subjektu jedná o výnos či náklad. Údaje se uvádí v celých tisících Kč.
Služby – ve sloupci Výnos se uvede úhrn částek výnosů z prodeje služeb, které ovlivnily výši výsledku hospodaření vykázanéhona řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Náklad se uvede úhrn částek nákladů na nákup služeb, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Rozumí se služby dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislostina typu poplatníka.1)
Licenční poplatek (vč. software) – ve sloupci Výnos se uvede úhrn částek výnosů z poskytnutých licenčních práv, které ovlivnilyvýsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Náklad se uvede úhrn částek nákladů na přijatá licenčnípráva, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Rozumí se licenční poplatky dle § 19 odst. 7 zákona.
Úroky – ve sloupci Výnos se uvede úhrn částek výnosových úroků z poskytnutých úvěrových finančních nástrojů, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Ve sloupci Náklad se uvede úhrn částek nákladových úrokůz přijatých úvěrových finančních nástrojů, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Vyplníse i nákladové a výnosové úroky plynoucí z cash poolingu. U poplatníků vymezených v § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 456/2011 Sb.,o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se nevyplňují úroky z nostro/loro účtů, tj. běžných účtů, kterévede banka bance v zahraničí pro účely zajištění platebního styku.
Nájem – ve sloupci Výnos se uvede úhrn částek výnosů z nájmů, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10daňového přiznání. Ve sloupci Náklad se uvede úhrn částek nákladů na nájem, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený nařádku 10 daňového přiznání. Pojmem nájem se rozumí nájem dle Části čtvrté, Hlavy II, Dílu 2, Oddílu 3 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Typ nájmu dle § 19 odst. 7 zákona se zde neuvádí, neboť se uvádí v řádkuLicenční poplatek.
Celkový objem ostatních transakcí – uvede se úhrn částek všech výnosů a nákladů ve vztahu k dané spojené osobě, kterénejsou uvedeny na ostatních řádcích této přílohy a ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání.
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K tabulce C Transakce se spojenou osobou
         Na řádcích 1 až 3 se uvede celkový objem všech transakcí daného typu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví podle toho, zda se u daňovéhosubjektu jedná o jejich přijetí či vyplacení.
Úvěrové finanční nástroje – ve sloupci Přijaté se uvede stav přijatých úvěrových finančních nástrojů k poslednímu dnizdaňovacího období, z nichž byly v daném zdaňovacím období placeny úroky. Ve sloupci Vyplacené se uvede stav poskytnutých úvěrových finančních nástrojů k poslednímu dni zdaňovacího období, z nichž byly v daném zdaňovacím období přijaty úroky.Uvedou se i ty úvěrové finanční nástroje, u nichž byl sjednaný úrok jiný než kladný. Neuvádějí se cash-poolingové operace.
Podíly na zisku – ve sloupci Přijaté se uvede částka přijatého podílu na zisku. Ve sloupci Vyplacené se uvede částka vyplacenéhopodílu na zisku. Rozumí se podíly na zisku dle § 34 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), a tovčetně záloh na výplatu podílu na zisku.
Ostatní složky vlastního kapitálu – ve sloupci Zvýšení se uvede částka představující zvýšení ostatních složek vlastníhokapitálu. Ve sloupci Snížení se uvede částka představující snížení ostatních složek vlastního kapitálu.
Poskytnutí bezúplatného plnění – uvede se, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce poskytnutí bezúplatnéhoplnění. Za  bezúplatné plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona.
Přijetí bezúplatného plnění – uvede se, zda byla uskutečněna se spojenou osobou transakce přijetí bezúplatného plnění. Zabezúplatné plnění se nepovažují reklamní a propagační předměty dle § 25 odst. 1 písm. t) zákona.
Využití cash-poolingu (vnitroskupinové sdružování finančních prostředků) – uvede se, zda daňový subjekt využívá cash-pooling.
Finanční a bankovní záruky – přijaté – uvede se, zda daňový subjekt přijal záruku nebo je v platnosti přijatá záruka od spojenéosoby. Rozumí se jak finanční tak bankovní záruky podle ustanovení § 2029 až § 2039 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční a bankovní záruky – poskytnuté – uvede se, zda daňový subjekt poskytl záruku nebo je v platnosti poskytnutázáruka spojené osobě. Rozumí se jak finanční tak bankovní záruky podle ustanovení § 2029 až § 2039 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
K tabulce D Závazky a pohledávky za spojenou osobou bez úvěrových finančních nástrojů
         Na řádcích 1 až 4 tabulky se vyplní celkový objem všech závazků a pohledávek daného typu vč. cash-poolingu tak, jak jsou zachycenyv účetnictví ke konci minulého a aktuálního období. Uvádí se údaj za období, za něž se podává daňové přiznání a jemu bezprostředněpředcházející období. Rozumí se závazky a pohledávky dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka.1) Údaje se uvádí v celých tisících Kč.
 
1)         Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, proúčetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, proúčetní  jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, proúčetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, prozdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetníjednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisůVyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, proněkteré vybrané účetní jednotky 
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K řádku 8
Příloha č. 3 II. oddílu
Řádek
Název položky
Řádek
Název položky
A. Rozčlenění částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji uvedených na řádku 63
Vyplní v celých Kč    
poplatník
finanční úřad
1
Kladný rozdíl mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných
výpůjčních výdajů (§ 23e odst. 1 zákona)
2
Zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23g odst. 1
zákona při přemístění majetku bez změny vlastnictví do států podle § 38zg odst. 1
zákona
3
Zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23g odst. 1
zákona při přemístění majetku bez změny vlastnictví mimo státy podle § 38zg odst. 1
zákona
4
Zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23h zákona
v důsledku rozdílné právní kvalifikace
5
Zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v případě zdanění
ovládané zahraniční společností podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona
6
Celkem
B. Rozčlenění částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji uvedených na řádku 163
Vyplní v celých Kč    
poplatník
finanční úřad
1
Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji o částku, o kterou
byl za předcházející zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové
přiznání, podle § 23e odst. 1 zákona výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy
a výdaji zvýšen, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi limitem uznatelnosti
nadměrných výpůjčních výdajů a nadměrnými výpůjčními výdaji za dané zdaňovací
období nebo období, za které se podává daňové přiznání (§ 23e odst. 6 zákona)
2
Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23g odst. 1
zákona při přemístění majetku bez změny vlastnictví do států podle § 38zg odst. 1
zákona
3
Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23g odst. 1
zákona při přemístění majetku bez změny vlastnictví mimo státy podle § 38zg odst. 1
zákona
4
Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23g odst. 5
zákona při přemístění majetku bez změny vlastnictví do České republiky
5
Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7
zákona v případě zdanění ovládané zahraniční společnosti
6
Celkem
25 5404/F MFin 5404/F - vzor č. 1
(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2019 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020, 
za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2020)
I. Přehled úpravy výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23e zákona (vyplní se v celých Kč)
Řádek
Částka zvýšení výsledku
hospodaření podle § 23e
odst.1 zákona za předcházející
období* celkem
Část ze sl. 1, o kterou
byl snížen výsledek
hospodaření za
předcházející období*
celkem
Část ze sl. 1,
o kterou byl
snížen výsledek
hospodaření
v daném  období*
Částka, o kterou
byl zvýšen
výsledek
hospodaření
v daném období*
Částka,
o kterou lze
snížit výsledek
hospodaření
v následujících
obdobích*
0
1
2
3
4
5
1
* zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání
II.         Rozčlenění celkové částky úpravy výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji vyplývající z přemístění majetkubez změny vlastnictví do států dle § 38zg odst. 1 zákona (vyplní se v celých Kč)
Řádek
Název položky
Cena podle § 23g
odst. 1 zákona
Výdaj podle § 23g
odst. 1 zákona
Rozdíl (+/-)
0
1
2
3
4
1
Hmotný majetek
2
Nehmotný majetek
3
Finanční majetek
4
Pohledávky
5
Zásoby
6
Ostatní
7
Celkem
III.         Rozčlenění celkové částky úpravy výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji vyplývající z přemístění majetkubez změny vlastnictví mimo státy dle § 38zg odst. 1 zákona (vyplní se v celých Kč)
Řádek
Název položky
Cena podle § 23g
odst. 1 zákona
Výdaj podle § 23g
odst. 1 zákona
Rozdíl (+/-)
0
1
2
3
4
1
Hmotný majetek
2
Nehmotný majetek
3
Finanční majetek
4
Pohledávky
5
Zásoby
6
Ostatní
7
Celkem
IV.         Rozčlenění celkové částky zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona(vyplní se v celých Kč)
Řádek
Název ovládané zahraniční společnosti
Identifikační číslo
Stát (kód)
Částka
1
2
3
4
5
Celkem    
V. Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč    
poplatník
finanční úřad
19)
Úhrn částek, o které byl snížen výsledek hospodaření v daném zdaňovacím období
29)
Úhrn částek, o které lze snížit výsledek hospodaření v následujících zdaňovacích obdobích
Počet samostatných příloh
Samostatná příloha k ř. 319 II. oddílu
Snížení daně podle § 38fa odst. 8 zákona
Řádek
Název položky
Vyplní v celých Kč    
poplatník
finanční úřad
1
Celková daň poplatníka z celosvětových příjmů včetně příjmů podle § 38fa
odst. 1 zákona (ř. 310 II. oddílu)
2
Základ daně z ř. 220 II. oddílu
3
Daň zaplacená v zahraničí společností dle § 38fa odst. 8 písm. a), b) a c) 
zákona z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, na které byl použit § 38fa
odst. 1 zákona
4
Příjmy z činností a nakládání s majetkem, na které byl uplatněn § 38fa
odst. 1 zákona
5
Výdaje související s příjmy z činností a nakládání s majetkem, na které byl
uplatněn § 38fa odst. 1 zákona
6
Příjmy (rozdíl mezi příjmy a souvisejícími výdaji) podléhající zdanění dle § 38fa
zákona (ř. 4 - ř. 5)
7
Částka daně, o níž lze snížit daň ovládající společnosti
podle § 38fa odst. 8 zákona, nejvýše však částka z ř. 3
25 5404/G MFin 5404/G - vzor č. 1
(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2019 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020, 
za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2020)
Pokyny k vyplnění Samostatné přílohy k ř. 319 II. oddílu
Samostatnou přílohu k ř. 319 II. oddílu přiznání vyplňuje poplatník za každý stát, v němž má sídlo jím ovládaná zahraniční společnostdefinovaná v ustanovení § 38fa odst. 3 zákona, zvlášť. Pokud má v daném státě více ovládaných zahraničních společností, vyplňuje poplatníkpouze jednu samostatnou přílohu za daný stát, a to souhrnně za všechny ovládané zahraniční společnosti se sídlem v daném státě.
Kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 489/2003 Sb., o vydání číselníku zemí(CZEM) v aktuálním znění, (viz též Seznam kódů států na webové adrese http://www.financnisprava.cz, použije se pouze dvoumístný kódvymezený velkými písmeny abecedy).
Na řádek 1 se uvede hodnota z řádku 310 II. oddílu přiznání.
Na řádek 2 se uvede hodnota z řádku 220 II. oddílu přiznání.
Na řádku 3 se uvede částka daně obdobné dani z příjmů právnických osob zaplacená z příjmů z činnosti a nakládání s majetkemv zahraničí (ve státě sídla ovládané zahraniční společnosti), kterou lze započítat na daňovou povinnost ovládající společnosti. Započítattuto daň lze pouze v rozsahu, ve kterém byla tato daň stanovena z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, které byly přičtenypoplatníkovi (ovládající osobě). Příjmy z činnosti, na které se použije postup podle § 38fa odst. 1 zákona, se rozumí příjmy ovládajícíspolečnosti skutečně přičítané, tedy v rozsahu určeném podle § 38fa odst. 6 zákona, tj. v poměrné části vypočítané podle podílu ovládající společnosti na základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti.
Při přepočtu daně zaplacené ze zahrnovaných příjmů v zahraničí na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB uplatňovanýovládající společností v účetnictví k poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.
Na řádku 4 se uvedou celkové zahrnované příjmy za daný stát, tj. součet zahrnovaných příjmů za všechny ovládané zahraniční společnostise sídlem v daném státě, a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnostizdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen. Při přepočtu příjmů zahrnovaných dozákladu daně ovládající společnosti na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB uplatňovaný ovládající společností v účetnictvík poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.
Na řádku 5 se uvede úhrn částek daňových výdajů, stanovených podle tuzemského zákona o daních z příjmů, souvisejících sezahrnovanými příjmy uvedenými na řádku 4. Při přepočtu souvisejících zahraničních výdajů na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášenýČNB uplatňovaný ovládající společností v účetnictví k poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.
Na řádku 6 se vypočítá rozdíl údajů řádku 4 a řádku 5. V této tabulce se uvádí pouze kladné hodnoty výše uvedeného rozdílu.
Kumulovaný součet hodnot řádku 6 všech samostatných příloh k ř. 319 II. oddílu přiznání se rovná částce uvedené v řádku celkem tabulky IV.Přílohy č. 3 II. oddílu.
Na řádku 7 se vypočítá daň, kterou lze uznat k zápočtu postupem pro aplikaci zápočtu prostého dle § 38f odst. 2 zákona. Částkavypočtená na řádku 7 se přenese na ř. 319 II. oddílu přiznání. Pokud je více samostatných příloh k řádku 319 II. oddílu přiznání, přenese se kumulovaná hodnota z řádku 7 všech těchto příloh na řádek 319 II. oddílu přiznání, avšak nejvýše do hodnoty ř. 310 II. oddílu přiznání.
Obdobná možnost odečtení od daňové povinnosti poplatníka je upravena v § 38fa odst. 8 písm. c) zákona i pro daně zaplacené z těchtopříjmů daňovým nerezidentem, jehož prostřednictvím drží český daňový rezident – poplatník daně z příjmů právnických osob – podíl naovládané zahraniční společnosti, jejíž příjmy již byly zahrnuty do základu daně tohoto nerezidenta z důvodu, že ve státě jeho daňové rezidencejsou taktéž uplatňována pravidla obdobná § 38fa zákona.
             ř. 6
ř. 1 x
             ř. 2
Samostatná příloha k tabulce V. Přílohy č. 3 II. oddílu
Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona
Řádek
Zdaňovací období nebo období, za které sepodává daňové přiznání, v němž vznikl nárok na budoucí snížení výsledku hospodaření
od – do  
Celková výše nároku na snížení výsledku hospodaření vzniklá v období uvedeném ve
sl. 1
o kterou byl snížen výsledek hospodaření v předcházejících zdaňovacích obdobích
o kterou byl snížen výsledek hospodaření
v daném zdaňovacím období
o kterou lze
snížit výsledek hospodaření
v následujících zdaňovacích obdobích
0
1  
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
Celkem
25 5404/H MFin 5404/H - vzor č. 1
(platný pro zdaňovací období započatá v roce 2019 a pro části zdaňovacích období započatých v roce 2020, 
za které lhůta pro podání daňového přiznání uplyne do 31. prosince 2020)
1
Část nároku ze sl. 2
Pokyny k vyplnění Samostatné přílohy k tabulce V. Snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdajipodle § 38fa odst. 7 zákona
Samostatná příloha se vyplňuje zvlášť za každou ovládanou zahraniční společnost (§ 38fa odst. 3 zákona) a vyplňuje ji poplatník, kterémuv daném nebo v některém z nejvýše třech předcházejících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, vzniklnárok na snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona.
Název ovládané zahraniční společnosti – uvede se obchodní firma právnické osoby zapsaná do veřejných rejstříků, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“. U právnických osob, které se nezapisují do veřejných rejstříků, se uvedenázev, pod kterým byly založeny nebo zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah řádkunestačí k zapsání celého názvu obchodní firmy nebo názvu poplatníka, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní příloze sepak vyznačí celý název obchodní firmy, případně název poplatníka.
Identifikační číslo ovládané zahraniční společnosti – uvede se identifikační číslo (identifikátor pro daňové účely) ovládané zahraniční společnosti, pokud jí bylo přiděleno.
Stát (kód) – kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 489/2003 Sb., o vydání číselníkuzemí (CZEM) v aktuálním znění, (viz též Seznam kódů států na webové adrese http://www.financnisprava.cz, použije se pouze dvoumístnýkód vymezený velkými písmeny abecedy).
Ve sl. 1 tabulky se v předepsaném tvaru uvede sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání,ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedlak jeho snížení.
Ve sl. 2 se uvede celková částka nároku na snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji vzniklého za zdaňovacíobdobí nebo období, za které se podává daňové přiznání, uvedené ve sl. 1. Částkou nároku se rozumí částka zahrnovaných příjmů (rozdílmezi příjmy a souvisejícími výdaji) z činnosti ovládané zahraniční společnosti přičítaných poplatníkovi – ovládající společnosti podle § 38faodst. 1 a 7 zákona, za předpokladu, že by tato částka vedla ke snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (§ 38faodst. 7 zákona), a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdaněnív samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen.
Ve sl. 3 až 5 se podle stanoveného postupu uvede průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle§ 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušnémřádku ve sl. 5 nula (0).
Ve sl. 4 se na ř. 8 uvede celková částka uplatňovaného snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, která nesmípřevýšit hodnotu vzniklého a dosud neuplatněného nároku za předcházející tři zdaňovací období nebo období, za která se podává daňovépřiznání a současně nesmí být vyšší než-li částka zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku zdanění stejnéovládané zahraniční společnosti podle § 38fa odst. 1 zákona za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznáníuvedené v tabulce IV. Přílohy č. 3 II. oddílu, zahrnutá do ř. 5 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu.
Ve sl. 5 se na ř. 8 uvede celková částka nevyužitého nároku na snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, který lzeza podmínek stanovených v § 38fa odst. 7 zákona uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích nebo období, za která se podává daňovépřiznání.
Uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji je limitováno uplynutím tří zdaňovacích období definovanýchv § 21a zákona. Nárok na snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji vykázaný ve zdaňovacím období započatém v roce2019 lze proto uplatnit naposledy ve zdaňovacím období započatém v roce 2022.
K částem období, za která se podávají daňová přiznání ve stanovených případech, pokud se nacházejí mezi těmito třemi zdaňovacímiobdobími následujícími po období, ve kterém vznikl nárok na snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji se v rámciaplikace časového omezení převoditelnosti tohoto snížení nepřihlíží; přitom v těchto daňových přiznáních lze snížení výsledku hospodařenínebo rozdílu mezi příjmy a výdaji rovněž uplatnit, aniž by tím byl ovlivněn celkový počet zdaňovacích období, po která lze snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji uplatňovat.
Částka ze sl. 5 na ř. 8 ze všech samostatných příloh se musí rovnat hodnotě na ř. 2 tabulky V. Přílohy č. 3 II. oddílu. Částka ze sl. 4na ř. 8 ze všech samostatných příloh se musí rovnat hodnotě na ř. 1 tabulky V. Přílohy č. 3 II. oddílu.
2
Příloha k přiznání k dani z příjmu právnických osob
za zdaňovací období nebo za období
do 
od
Daňový subjekt
IČ / DIČ
Sídlo 
Části zdaňovacího období, ve kterém byl poplatník daně z příjmu právnických osob základním investičním fondem
Od
Do
Příloha k přiznání k dani z příjmu právnických osob
za zdaňovací období nebo za období
do 
od
Daňový subjekt
IČ / DIČ
Sídlo 
IV.         Rozčlenění celkové částky zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona(vyplní se v celých Kč)
Řádek
Název ovládané zahraniční společnosti
Identifikační číslo
Stát (kód)
Částka
Vybrané údaje z účetnictví
Vybrané údaje z účetnictví pro účetní jednotky podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění.
 
Strukturu položek stanovenou elektronickými přílohami "Vybrané údaje z Rozvahy (bilance)" a "Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty", nelze měnit.
Úpravy položek Rozvahy (bilance) a Výkazu zisku a ztráty, vyplývající z § 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění (dále jen "vyhláška"), budou v uvedených elektronických přílohách zohledněny takto:
- v položkách, které lze členit na podpoložky (§ 4 odst. 2 vyhlášky), budou vyplněny úhrnné částky před jejich rozčleněním na podpoložky,
- v položkách, které mohou být sloučeny (§ 4 odst. 3 vyhlášky), budou vyplněny dílčí částky před jejich sloučením,
- položky v nulové výši, které se neuvádějí (§ 4 odst. 6 vyhlášky), zůstanou nevyplněny.
Rozsah údajů - Rozvaha:
Rozsah účetních výkazů
Rozsah údajů - Výkaz zisku a ztráty:
Rozsah účetních výkazů
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele:
Rozsah účetních výkazů
Vybrané údaje z účetnictví pro účetní jednotky podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, v platném znění.  Strukturu položek stanovenou elektronickými přílohami "Vybrané údaje z Rozvahy (bilance)", "Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty" a "Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu", nelze měnit. Úpravy položek Rozvahy (bilance) a Výkazu zisku a ztráty, vyplývající z § 4 vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, v platném znění (dále jen "vyhláška"), budou v uvedených elektronických přílohách zohledněny takto: - v položkách, které lze členit na podpoložky (§ 4 odst. 1 vyhlášky), budou vyplněny úhrnné částky před jejich rozčleněním na podpoložky, - položky v nulové výši, které se neuvádějí (§ 4 odst. 3 vyhlášky), zůstanou nevyplněny. Jednotlivé položky se vykazují v celých tis. Kč; to se týká též účetních jednotek s čistou částkou hodnoty aktiv deset miliard Kč a vyšší.   Poplatník, účetní jednotka, která postupuje podle Čl. II bodu 2. přechodných ustanovení vyhlášky č. 442/2017 Sb., uvede údaje do struktury Vybraných údajů z Rozvahy a Vybraných údajů z Výkazu zisku a ztráty účinné pro účetní období započatá od 1.1.2018 s tím, že s ohledem na zákonnou úpravu, která pro tyto účetní jednotky předpokládá pro účetní období započatá před 1. lednem 2021 použití vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném do 31.12.2017 s výjimkou § 3, § 52, § 54 odst. 3 písm. g), § 60 odst. 1 písm. k) a § 60 odst. 2 písm. g., nebudou využity položky Pasiv „Cizí zdroje celkem“ a „Vlastní kapitál celkem“ Rozvahy a dále nebude přihlédnuto k věcné a textové úpravě bodů 10. písm. a) a 13. písm. c) Pasiv Rozvahy a bodů 12. a 13. Výkazu zisku a ztráty.
Vybrané údaje z účetnictví pro účetní jednotky podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění.
 
Strukturu položek stanovenou elektronickými přílohami "Vybrané údaje z Rozvahy (bilance)", "Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty" a "Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu", nelze měnit.
Úpravy položek Rozvahy (bilance) a Výkazu zisku a ztráty, vyplývající z § 4 vyhlášky č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, v platném znění (dále jen "vyhláška"), budou v uvedených elektronických přílohách zohledněny takto:
- v položkách, které lze členit na podpoložky (§ 4 odst. 2 vyhlášky), budou vyplněny úhrnné částky před jejich rozčleněním na podpoložky,
- v položkách, které mohou být sloučeny (§ 4 odst. 3 a 4 vyhlášky), budou vyplněny dílčí částky před jejich sloučením,
- položky v nulové výši, které se neuvádějí (§ 4 odst. 6 vyhlášky), zůstanou nevyplněny.
Vybrané údaje z účetnictví pro účetní jednotky podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, v platném znění.
 
Strukturu položek stanovenou elektronickými přílohami „Vybrané údaje z Rozvahy (bilance)“, „Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty“, „Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu“ a „Vybrané údaje z Přehledu o peněžních tocích“, nelze měnit.
Úpravy položek Rozvahy (bilance), Výkazu zisku a ztráty, Přehledu o změnách vlastního kapitálu a Přehledu o peněžních tocích, vyplývající z § 3 a § 4 vyhlášky č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, v platném znění (dále jen „vyhláška“), budou v uvedených elektronických přílohách zohledněny takto:
- v položkách, které lze členit na podpoložky (§ 3 odst. 3 vyhlášky), budou vyplněny úhrnné částky před jejich rozčleněním na podpoložky,
- položky v nulové výši, které nemusí být uvedeny (§ 4 odst. 4 vyhlášky), zůstanou nevyplněny.
Pořízení položek, které je účetní jednotka oprávněna v jednotlivých částech účetní závěrky nově vložit (§ 3 odst. 3 vyhlášky), není v elektronických přílohách umožněno.
Vybrané údaje z účetnictví pro účetní jednotky podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění.
 
Strukturu položek stanovenou elektronickými přílohami "Vybrané údaje z Rozvahy (bilance)" a "Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty", nelze měnit.
Položky v nulové výši, které se podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 3 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, v Rozvaze (bilanci) a Výkazu zisku a ztráty neuvádějí, zůstanou v uvedených elektronických přílohách nevyplněny.
Rozsah údajů:
Rozsah účetních výkazů
Prosím vyplňte data na následujících stránkách: 
 Prosím vložte přílohu účetní závěrky (§ 18 odst. 1 písm. c) zákon o účetnictví):
Číslo
Opis přílohy účetní závěrky
Jméno souboru
Velikost
.\magnifier.png
Zobrazit přílohu
AKTIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
A. 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 
B. 
Dlouhodobý majetek 
B.I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek 
B.II. 
Dlouhodobý hmotný majetek 
B.III. 
Dlouhodobý finanční majetek 
C. 
Oběžná aktiva 
C.I. 
Zásoby 
C.II. 
Dlouhodobé pohledávky 
C.III. 
Krátkodobé pohledávky
C.IV. 
Krátkodobý finanční majetek
D.I. 
Časové rozlišení
PASIVA 
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
PASIVA CELKEM
A
Vlastní kapitál
A.I.
Základní kapitál
A.II.	
Kapitálové fondy
A.III.	
Fondy ze zisku
A.IV.
Výsledek hospodaření minulých let
A.V.1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
A.V.2.
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)
B.
Cizí zdroje
B.I.
Rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky
B.III.
Krátkodobé závazky
B.IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
C.I.
Časové rozlišení
Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve zjednodušeném rozsahu
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotku, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
 
(v celých tisících Kč)
AKTIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
A. 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 
B. 
Stálá aktiva
C. 
Oběžná aktiva
D.
Časové rozlišení aktiv
PASIVA 
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
PASIVA CELKEM 
A. 
Vlastní kapitál
B.+C.
Cizí zdroje
B. 
Rezervy
C.
Závazky
D.
Časové rozlišení pasiv
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
 Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro malou účetní jednotku, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
 
(v celých tisících Kč)
AKTIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
A. 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 
B. 
Stálá aktiva
B.I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. 
Dlouhodobý hmotný majetek
B.III. 
Dlouhodobý finanční majetek
C. 
Oběžná aktiva
C.I. 
Zásoby
C.II. 
Pohledávky
C.II.1. 
Dlouhodobé pohledávky
C.II.2. 
Krátkodobé pohledávky
C.II.3. 
Časové rozlišení aktiv
C.III. 
Krátkodobý finanční majetek
C.IV. 
Peněžní prostředky
D.
Časové rozlišení aktiv
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
PASIVA 
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
PASIVA CELKEM
A. 
Vlastní kapitál
A.I. 
Základní kapitál
A.II. 
Ážio a kapitálové fondy
A.III. 
Fondy ze zisku
A.IV 
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
A.VI.
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)
B.+C.
Cizí zdroje
B. 
Rezervy
C.
Závazky
C.I. 
Dlouhodobé závazky
C.II.
Krátkodobé závazky
C.III.
Časové rozlišení pasiv
D.
Časové rozlišení pasiv
Název položky
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
I.
Tržby z prodeje výrobků a služeb
II.
Tržby za prodej zboží
A.
Výkonová spotřeba
B.
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
C.
Aktivace (-)
D.
Osobní náklady
E.
Úprava hodnot v provozní oblasti
III.
Ostatní provozní výnosy
F.
Ostatní provozní náklady
*
Provozní výsledek hospodaření (+/-)
IV.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
G.
Náklady vynaložené na prodané podíly
V.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
H.
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
VI.
Výnosové úroky a podobné výnosy
I.
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
J.
Nákladové úroky a podobné náklady
VII.
Ostatní finanční výnosy
K.
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření (+/-)
**
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
L.
Daň z příjmů
**
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
M.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
*
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, ve zkráceném rozsahu
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ  / DIČ:
/
Sídlo daňové jednotky
/
Název položky
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
I.
Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
A.
Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)
*
Hrubý zisk nebo ztráta
B.
Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)
C.
Správní náklady (včetně úprav hodnot)
II.
Ostatní provozní výnosy
D.
Ostatní provozní náklady
*
Provozní výsledek hospodaření (+/-)
III.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
E.
Náklady vynaložené na prodané podíly
IV.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
F.
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
V.
Výnosové úroky a podobné výnosy
G.
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
H.
Nákladové úroky a podobné náklady
VI.
Ostatní finanční výnosy
I.
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření (+/-)
**
Výsledek hospodaření před zdaněním(+/-)
J.
Daň z příjmů
**
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
K.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
*
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - účelové členění, ve zkráceném rozsahu
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo daňové jednotky
/
Název položky
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
I.
Tržby za prodej zboží
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
II.	
Výkony
B.
Výkonová spotřeba
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
IV.
Ostatní provozní výnosy
H.
Ostatní provozní náklady
V.
Převod provozních výnosů
I.
Převod provozních nákladů
*
Provozní výsledek hospodaření
Specifikace nákladů a výnosů provozního výsledku hospodaření podle § 39 odst. 8 vyhlášky c. 500/2002 Sb., v platném znění
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Název položky
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
I.
Tržby za prodej zboží
A.
Náklady vynaložené na prodané zboží
+
Obchodní marže
II.	
Výkony
B.
Výkonová spotřeba
+
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
D.
Daně a poplatky
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
IV.
Ostatní provozní výnosy
H.
Ostatní provozní náklady
V.
Převod provozních výnosů
I.
Převod provozních nákladů
*
Provozní výsledek hospodaření
Specifikace nákladů a výnosů provozního výsledku hospodaření podle § 39 odst. 8 vyhlášky c. 500/2002 Sb., v platném znění
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo daňové jednotky
/
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Vybrané údaje z Rozvahy pro podnikatele, v plném rozsahu
 
(v celých tisících Kč)
AKTIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
A. 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 
B. 
Stálá aktiva
B.I. 
Dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.1. 
Nehmotné výsledky vývoje
B.I.2. 
Ocenitelná práva
B.I.2.1. 
Software
B.I.2.2
Ostatní ocenitelná práva
B.I.3. 
Goodwill
B.I.4. 
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.1. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
B.I.5.2. 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. 
Dlouhodobý hmotný majetek
B.II.1. 
Pozemky a stavby
B.II.1.1.
Pozemky 
B.II.1.2. 
Stavby 
B.II.2. 
Hmotné movité věci a jejich soubory
B.II.3. 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
B.II.4. 
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
B.II.4.1.
Pěstitelské celky trvalých porostů
B.II.4.2.
Dospělá zvířata a jejich skupiny
B.II.4.3.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.1.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
B.II.5.2.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
B.III. 
Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1. 
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
B.III.2. 
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba
B.III.3. 
Podíly - podstatný vliv
B.III.4. 
Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv
B.III.5. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
B.III.6. 
Zápůjčky a úvěry - ostatní
B.III.7. 
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.1.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
B.III.7.2.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
C. 
Oběžná aktiva
C.I. 
Zásoby
C.I.1. 
Materiál 
C.I.2. 
Nedokončená výroba a polotovary 
C.I.3. 
Výrobky a zboží
C.I.3. 1.
Výrobky 
C.I.3.2.
Zboží
C.I.4. 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 
C.I.5. 
Poskytnuté zálohy na zásoby
AKTIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
C.II. 
Pohledávky
C.II.1. 
Dlouhodobé pohledávky
C.II.1.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.1.2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.1.3.
Pohledávky - podstatný vliv
C.II.1.4.
Odložená daňová pohledávka
C.II.1.5.
Pohledávky - ostatní
C.II.1.5.1.
Pohledávky za společníky
C.II.1.5.2.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
C.II.1.5.3.
Dohadné účty aktivní
C.II.1.5.4.
Jiné pohledávky
C.II.2. 
Krátkodobé pohledávky
C.II.2.1.
Pohledávky z obchodních vztahů
C.II.2.2.
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.2.3.
Pohledávky - podstatný vliv
C.II.2.4.
Pohledávky - ostatní
C.II.2.4.1.
Pohledávky za společníky
C.II.2.4.2.
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
C.II.2.4.3.
Stát - daňové pohledávky
C.II.2.4.4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
C.II.2.4.5.
Dohadné účty aktivní
C.II.2.4.6.
Jiné pohledávky
C.II.3.
Časové rozlišení aktiv
C.II.3.1.
Náklady příštích období
C.II.3.2.
Komplexní náklady příštích období
C.II.3.3.
Příjmy příštích období
C.III. 
Krátkodobý finanční majetek
C.III.1. 
Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
C.III.2. 
Ostatní krátkodobý finanční majetek
C.IV. 
Peněžní prostředky
C.IV.1. 
Peněžní prostředky v pokladně
C.IV.2. 
Peněžní prostředky na účtech
D.
Časové rozlišení aktiv
D.1. 
Náklady příštích období
D.2. 
Komplexní náklady příštích období
D.3. 
Příjmy příštích období
PASIVA 
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
PASIVA CELKEM
A. 
Vlastní kapitál
A.I. 
Základní kapitál
A.I.1. 
Základní kapitál 
A.I.2. 
Vlastní podíly (-)
A.I.3. 
Změny základního kapitálu 
A.II. 
Ážio a kapitálové fondy
A.II.1. 
Ážio 
A.II.2. 
Kapitálové fondy
A.II.2.1.
Ostatní kapitálové fondy 
A.II.2.2.
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)
A.II.2.3.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
A.II.2.4.
Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
A.II.2.5.
Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)
A.III. 
Fondy ze zisku
A.III.1. 
Ostatní rezervní fond
A.III.2. 
Statutární a ostatní fondy 
A.IV 
Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A.IV.1. 
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)
A.IV.2. 
Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)
A.V. 
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
A.VI.
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)
B.+C.
Cizí zdroje
B. 
Rezervy
B.1. 
Rezerva na důchody a podobné závazky
B.2. 
Rezerva na daň z příjmů
B.3 
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
B.4. 
Ostatní rezervy
C.
Závazky
C.I. 
Časové rozlišení
C.I.1. 
Vydané dluhopisy
C.I.1.1.
Vyměnitelné dluhopisy
C.I.1.2.
Ostatní dluhopisy
C.I.2. 
Závazky k úvěrovým institucím
C.I.3. 
Dlouhodobé přijaté zálohy
C.I.4. 
Závazky z obchodních vztahů
C.I.5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
C.I.6.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.I.7.
Závazky - podstatný vliv
C.I.8.
Odložený daňový závazek
C.I.9.
Závazky - ostatní
C.I.9.1.
Závazky ke společníkům
C.I.9.2.
Dohadné účty pasivní
C.I.9.3.
Jiné závazky
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
PASIVA 
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
C.II.
Krátkodobé závazky
C.II.1.
Vydané dluhopisy
C.II.1.1.
Vyměnitelné dluhopisy
C.II.1.2.
Ostatní dluhopisy
C.II.2.
Závazky k úvěrovým institucím
C.II.3.
Krátkodobé přijaté zálohy
C.II.4.
Závazky z obchodních vztahů
C.II.5.
Krátkodobé směnky k úhradě
C.II.6.
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
C.II.7.
Závazky - podstatný vliv
C.II.8.
Závazky ostatní
C.II.8.1.
Závazky ke společníkům
C.II.8.2.
Krátkodobé finanční výpomoci
C.II.8.3.
Závazky k zaměstnancům
C.II.8.4.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
C.II.8.5.
Stát - daňové závazky a dotace
C.II.8.6.
Dohadné účty pasivní
C.II.8.7.
Jiné závazky
C.III.
Časové rozlišení pasiv
C.III.1.
Výdaje příštích období
C.III.2.
Výnosy příštích období
D.
Časové rozlišení pasiv
D.1.
Výdaje příštích období
D.2.
Výnosy příštích období
Název položky
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
I.
Tržby z prodeje výrobků a služeb
II.
Tržby za prodej zboží
A.
Výkonová spotřeba
A.1.
Náklady vynaložené na prodané zboží
A.2.
Spotřeba materiálu a energie
A.3.
Služby
B.
Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
C.
Aktivace (-)
D.
Osobní náklady
D.1.
Mzdové náklady
D.2.
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady
D.2.1.
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
D.2.2.
Ostatní náklady
E.
Úprava hodnot v provozní oblasti
E.1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
E.1.1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé
E.1.2.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné
E.2.
Úpravy hodnot zásob
E.3.
Úpravy hodnot pohledávek
III.
Ostatní provozní výnosy
III.1.
Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
III.2.
Tržby z prodaného materiálu
III.3.
Jiné provozní výnosy
F.
Ostatní provozní náklady
F.1.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
F.2.
Prodaný materiál
F.3.
Daně a poplatky v provozní oblasti
F.4.
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období
F.5.
Jiné provozní náklady
*
Provozní výsledek hospodaření (+/-)
IV.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
IV.1.
Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba
IV.2.
Ostatní výnosy z podílů
G.
Náklady vynaložené na prodané podíly
V.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
V.1.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba
V.2.
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
H.
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
VI.
Výnosové úroky a podobné výnosy
VI.1.
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
VI.2.
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění , v plném  rozsahu
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ  / DIČ:
/
Sídlo daňové jednotky
/
Název položky
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
I.
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
J.
Nákladové úroky a podobné náklady
J.1.
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
J.2.
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VII.
Ostatní finanční výnosy
K.
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření (+/-)
**
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)
L.
Daň z příjmů
L.1.
Daň z příjmů splatná
L.2.
Daň z příjmů odložená (+/-)
**
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
M.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
*
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.
Název položky
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
I.
Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb
A.
Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)
*
Hrubý zisk nebo ztráta
B.
Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)
C.
Správní náklady (včetně úprav hodnot)
II.
Ostatní provozní výnosy
D.
Ostatní provozní náklady
*
Provozní výsledek hospodaření (+/-)
III.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
III.1.
Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba
III.2.
Ostatní výnosy z podílů
E.
Náklady vynaložené na prodané podíly
IV.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
IV.1.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba
IV.2.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
F.
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem
V.
Výnosové úroky a podobné výnosy
V.1.
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba
V.2.
Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy
G.
Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
H.
Nákladové úroky a podobné náklady
H.1.
Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba
H.2.
Ostatní nákladové úroky a podobné náklady
VI.
Ostatní finanční výnosy
I.
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření (+/-)
**
Výsledek hospodaření před zdaněním(+/-)
J.
Daň z příjmů
J.1.
Daň z příjmů splatná
J.2.
Daň z příjmů odložená(+/-)
**
Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)
K.
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
*
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro podnikatele - účelové členění , v plném rozsahu
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo daňové jednotky
/
Vybrané údaje z Rozvahy pro banky a jiné fin. instituce
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
AKTIVA
Běžné účetní
období
Minulé účetní období
1
2
1
Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank
2
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování
v tom: a) vydané vládními institucemi
b) ostatní
3
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
4
Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní pohledávky
5
Dluhové cenné papíry
v tom: a) vydané vládními institucemi
b) vydané ostatními osobami
6
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
7
Účasti s podstatným vlivem
z toho: v bankách
8
Účasti s rozhodujícím vlivem
z toho: v bankách
9
Dlouhodobý nehmotný majetek
z toho: goodwill
10
Dlouhodobý hmotný majetek
z toho: pozemky a budovy pro provozní činnost
11
Ostatní aktiva
12
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
13
Náklady a příjmy příštích období
Aktiva celkem
PASIVA 
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
1
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
2
Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen
v tom: a) splatné na požádání
b) ostatní závazky
3
Závazky z dluhových cenných papírů
v tom: a) emitované dluhové cenné papíry
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů
4
Ostatní pasiva
5
Výnosy a výdaje příštích období
6
Rezervy
v tom: a) na důchody a podobné závazky
b) na daně
c) ostatní
7
Podřízené závazky
Cizí zdroje celkem
8
Základní kapitál
z toho: a) splacený základní kapitál
9
Emisní ážio
10
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
v tom: a) povinné rezervní a rizikové fondy
b) ostatní rezervní fondy
c) ostatní fondy ze zisku
11
Rezervní fond na nové ocenění
12
Kapitálové fondy
13
Oceňovací rozdíly
z toho: a) z majetku a závazků
b) ze zajišťovacích derivátů
c) z přepočtu cizoměnových zajišťovacích finančních nástrojů
14
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
15
Zisk nebo ztráta za účetní období
Vlastní kapitál celkem
Pasiva celkem
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
Podrozvahové položky
běžné účetní
období
minulé účetní
obdobi
1
2
1
Poskytnuté přísliby a záruky
2
Poskytnuté zástavy
3
Pohledávky ze spotových operací
4
Pohledávky z pevných termínových operací
5
Pohledávky z opcí
6
Odepsané pohledávky
7
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
8
Hodnoty předané k obhospodařování
9
Přijaté přísliby a záruky
10
Přijaté zástavy a zajištění
11
Závazky ze spotových operací
12
Závazky z pevných termínových operací
13
Závazky z opcí
14
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
15
Hodnoty převzaté k obhospodařování
Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro banky a jiné fin. instituce
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Název položky
Základní kapitál
Vlastní akcie
Emisní ážio
Rezervní fondy
Kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly
Zisk (ztráta)
Celkem
1
2
3
4
5
6
7
8
Zůstatek k 1.1. minulého roku
Změny účetních metod
Opravy zásadních chyb
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období
Podíly na zisku
Převody do fondů
Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
Zůstatek k 31.12. minulého roku
Zůstatek k 1.1. běžného roku
Změny účetních metod
Opravy zásadních chyb
Kurzové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV
Čistý zisk/ztráta za účetní období
Podíly na zisku
Převody do fondů
Použití fondů
Emise akcií
Snížení základního kapitálu
Nákupy vlastních akcií
Ostatní změny
Zůstatek k 31.12. běžného roku
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro banky a jiné fin. instituce
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Název položky
běžné účetní
období
minulé účetní
období
Zadejte příslušnou hodnotu
Hodnota ve sloupci základní kapitál (v tis. Kč).
1
2
1
Výnosy z úroků a podobné výnosy
z toho: úroky z dluhových cenných papírů
2
Náklady na úroky a podobné náklady
z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů
3
Výnosy z akcií a podílů
v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem
c) ostatní výnosy z akcií a podílů
4
Výnosy z poplatků a provizí
5
Náklady na poplatky a provize
6
Zisk nebo ztráta z finančních operací
7
Ostatní provozní výnosy
8
Ostatní provozní náklady
9
Správní náklady
v tom: a) náklady na zaměstnance
z toho: aa) sociální a zdravotní pojištění
b) ostatní správní náklady
10
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
11
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
12
Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek
13
Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám, cenným papírům a zárukám
14
Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
15
z toho: úroky z dluhových cenných papírů
16
Rozpuštění ostatních rezerv
17
Tvorba a použití ostatních rezerv
18
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
19
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
23
Daň z příjmů
24
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
Vybrané údaje z Rozvahy pro pojišťovny
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
AKTIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho:
b) goodwill
C.
Investice
C.I.
Pozemky a stavby, z toho:
C.I.1
Pozemky
C.I.2
Stavby
a) provozní investice
C.II.
Investice v podnikatelských seskupeních
C.II.1.
Podíly v ovládaných osobách
C.II.2.
Dluhové cenné papíry vydané ovládanými osobami a zápůjčky a úvěry těmto osobám
C.II.3.
Podíly s podstatným vlivem
C.II.4.
Dluhové cenné papíry vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky a úvěry těmto osobám
C.III.
Jiné investice
C.III.1.
Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
C.III.2.
Dluhové cenné papíry, v tom:
a) oceňované reálnou hodnotou
b) držené do splatnosti
C.III.3.
Investice v investičních sdruženích
C.III.5.
Ostatní zápůjčky a úvěry
C.III.6.
Depozita u finančních institucí
C.III.7.
Ostatní investice
C.IV.
Depozita při aktivním zajištění
D.
Investice životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
E.
Dlužníci
E.I.
Pohledávky z operací přímého pojištění
a) pohledávky za ovládanými osobami
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
E.I.1.
pojistníci
E.I.2.
pojišťovací zprostředkovatelé
E.II.
Pohledávky z operací zajištění
a) pohledávky za ovládanými osobami
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
E.III.
Ostatní pohledávky
a) pohledávky za ovládanými osobami
b) pohledávky za osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
AKTIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
F.
Ostatní aktiva
F.I.
Dlouhodobý hmotný majetek, jiný než majetek uváděný v položce "C.I. Pozemky a stavby" a zásoby
F.II.
Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně
F.IV.
Jiná aktiva
G.
Přechodné účty aktiv
G.I.
Naběhlé úroky a nájemné
G.II.
Odložené pořizovací náklady na pojistné smlouvy,v tom odděleně:
a) v životním pojištění
b) v neživotním pojištění
G.III.
Ostatní přechodné účty aktiv
AKTIVA CELKEM
PASIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
A.
Vlastní kapitál
A.I.
Základní kapitál, z toho:
a) změny základního kapitálu
A.II.
Emisní ážio
A.III.
Rezervní fond na nové ocenění
A.IV.
Ostatní kapitálové fondy
A.V.
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
A.VI.
Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období
A.VII.
Zisk nebo ztráta běžného účetního období
B.
Podřízená pasiva
C.
Technické rezervy
C.1.
Rezerva na nezasloužené pojistné:
a) hrubá výše
b) hodnota zajištění (-)
C.2.
Rezerva na životní pojištění:
a) hrubá výše
b) hodnota zajištění (-)
C.3.
Rezerva na pojistná plnění nevyřízených pojistných událostí:
a) hrubá výše
b) hodnota zajištění (-)
C.4.
Rezerva na bonusy  a slevy:
a) hrubá výše
b) hodnota zajištění (-)
C.6.
Ostatní technické rezervy:
a) hrubá výše
b) hodnota zajištění (-)
D.
Technické rezervy u životního pojištění, kde jsou nositelem investičního rizika pojistníci
a) hrubá výše
b) hodnota zajištění (-)
E.
Rezervy
E.1.
Rezerva na důchody a podobné závazky
E.2.
Rezerva na daně
E.3.
Ostatní rezervy
F.
Depozita při pasivním zajištění
G.
Věřitelé
G.I.
Závazky z operací přímého pojištění
a) závazky vůči ovládaným osobám
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
G.II.
Závazky z operací zajištění
a) závazky vůči ovládaným osobám
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
PASIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
G.III.
Závazky z dluhových cenných papírů, z toho:
a) směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
aa) závazky vůči ovládaným osobám
ab) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
G.IV.
Závazky vůči finančním institucím
a) závazky vůči ovládaným osobám
b) závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
G.V.
Ostatní závazky, z toho:
a) daňové závazky a závazky ze sociálního zabezpečení
aa) ostatní závazky vůči ovládaným osobám
ab) ostatní závazky vůči osobám, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv
G.VI.
Garanční fond Kanceláře
G.VII.
Fond zábrany škod
H.
Přechodné účty pasiv
H.I.
Výdaje příštích období a výnosy příštích období
H.II.
Ostatní přechodné účty pasiv
PASIVA CELKEM
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
         Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro pojišťovny
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Název položky
Minulé účetní 
období  Výsledek
Běžné účetní období - základna
Běžné účetní období - mezisoučet
Běžné účetní období - výsledek
1
2
3
4
I.
Technický účet k neživotnímu pojištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.1.
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) předepsané hrubé pojistné
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-)
I.2.
Převedené výnosy z investic z Netechnického účtu (položka III.6.)	
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.3.
Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.4.
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
a) náklady na pojistná plnění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
aa) hrubá výše
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
bb) podíl zajišťovatelů (-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
aa) hrubá výše
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
bb) podíl zajišťovatelů (-)
I.5.
Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění (+/-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.6.
Bonusy a slevy, očištěné od zajištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.7.
Čistá výše provozních nákladů:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) správní režie
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)
Zadejte příslušnou hodnotu
I.8.
Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.10.
Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k neživotnímu pojištění (položka III.1.)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.
Technický účet k životnímu pojištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.1.
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) předepsané hrubé pojistné
b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěná od zajištění (+/-)
II.2.
Výnosy z investic:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) výnosy z ostatních investic, se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
aa) výnosy z pozemků a staveb
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
bb) výnosy z ostatních investic
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) změny hodnoty investic
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
d) výnosy z realizace investic
Zadejte příslušnou hodnotu
II.3.
Přírůstky hodnoty investic
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.4.
Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Název položky
Minulé účetní 
období  Výsledek
Běžné účetní období - základna
Běžné účetní období - mezisoučet
Běžné účetní období - výsledek
1
2
3
4
II.5.
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) náklady na pojistná plnění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
aa) hrubá výše
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
bb) podíl zajišťovatelů (-)
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
aa) hrubá výše
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
bb) podíl zajišťovatelů (-)
II.6.
Změna stavu ostatních technických rezerv, očištěná od zajištění (+/-):
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) rezervy v životním pojištění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
aa) hrubá výše
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
bb) podíl zajišťovatelů (-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) ostatní technické rezervy, očištěné od zajištění
Zadejte příslušnou hodnotu
II.7.
Bonusy a slevy, očištěné od zajištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.8.
Čistá výše provozních nákladů:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) správní režie
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)
Zadejte příslušnou hodnotu
II.9.
Náklady na investice:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) náklady na správu investic, včetně úroků
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) změna hodnoty investic
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) náklady spojené s realizací investic
Zadejte příslušnou hodnotu
II.10.
Úbytky hodnoty investic
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.11.
Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.12.
Převod výnosů z investic na Netechnický účet (položka III.4.)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.13.
Mezisoučet, zůstatek (výsledek) Technického účtu k životnímu pojištění (položka III.2.)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.
Netechnický účet
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.1.
Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění  (položka I.10.)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.2.
Výsledek Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.13.)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.3.
Výnosy z investic:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) výnosy z ostatních investic, se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
ab) výnosy z pozemků a staveb
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
bb) výnosy z ostatních investic
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) změny hodnoty investic
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
d) výnosy z realizace investic
Zadejte příslušnou hodnotu
III.4.
Převedené výnosy investic z Technického účtu k životnímu pojištění (položka II.12.)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.5.
Náklady na investice:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) náklady na správu investic, včetně úroků
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) změny hodnoty investic
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) náklady spojené s realizací investic
Zadejte příslušnou hodnotu
III.6.
Převod výnosů z investic na Technický účet k neživotnímu pojištění (položka I.2.)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.7.
Ostatní výnosy
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.8.
Ostatní náklady
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.9.
Daň z příjmů z běžné činnosti
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.10.
Zisk nebo ztráta z běžné činnosti po zdanění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.11.
Mimořádné náklady
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.12.
Mimořádné výnosy
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Název položky
Minulé účetní 
období  Výsledek
Běžné účetní období - základna
Běžné účetní období - mezisoučet
Běžné účetní období - výsledek
1
2
3
4
III.13.
Mimořádný zisk nebo ztráta
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.14.
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.15.
Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
III.16.
Zisk nebo ztráta za účetní období
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
         Vybrané údaje z Rozvahy pro zdravotní pojišťovny
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
AKTIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
A.
Dlouhodobý nehmotný majetek
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
III. Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného majetku
B.
Investice
C.
Dlouhodobý hmotný majetek
I. Pozemky a stavby
1. Pozemky
2. Stavby
II. Movitý majetek
1. Movitý majetek - odepisovaný
2. Movitý majetek - neodepisovaný
III. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
IV. Poskytnuté zálohy na pořízení hmotného majetku
D.
Dlouhodobý finanční majetek
I. Podíly v podnikatelských seskupeních
1. Podíly v ovládaných osobách
2. Dluhopisy vydané ovládanými osobami a zápůjčky nebo úvěry poskytnuté těmto osobám
3. Podíly s podstatným vlivem
4. Dluhopisy vydané osobami, ve kterých má účetní jednotka podstatný vliv, a zápůjčky nebo úvěry poskytnuté těmto osobám
II. Jiný dlouhodobý finanční majetek
1. Akcie a ostatní cenné papíry s proměnlivým výnosem, ostatní podíly
2. Dluhové cenné papíry
3. Depozita u finančních institucí
4. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
E.
Dlužníci
I. Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
1. Pohledávky za plátci pojistného
2. Pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb
3. Pohledávky z přerozdělení pojistného
4. Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění
5. Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu
6. Pohledávky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči
7. Dohadné položky aktivní
8. Ostatní pohledávky
II. Ostatní pohledávky
1. Krátkodobé
2. Dlouhodobé
F.
Ostatní aktiva
I. Zásoby
AKTIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
II. Hotovost na účtech u finančních institucí a hotovost v pokladně
1. Zvláštní bankovní účty
1.1. Základního fondu
1.2. Rezervního fondu
1.3. Provozního fondu
1.4. Sociálního fondu
1.5. Fondu reprodukce majetku
1.6. Fondu prevence
1.7. Fondu pro úhradu preventivní péče
1.8. Fondu pro zprostředkování úhrady zdravotní péče
1.9. Fondu pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele
1.10. Ostatní bankovní účty
2. Pokladna a jiné pokladní hodnoty
III. Jiná aktiva
G.
Časové rozlišení
I. Náklady příštích období
II. Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM
PASIVA
Brutto
Korekce
Netto
Minulé období
netto
1
2
3
4
A.
Vlastní kapitál
I. Základní jmění
II. Oceňovací rozdíly
III. Ostatní kapitálové fondy
1. Provozní fond
2. Sociální fond
3. Fond majetku
4. Fond reprodukce majetku
5. Fond prevence
6. Fond pro úhradu preventivní péče
7. Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče
8. Fond pro úhradu závodní preventivní péče z prostředků zaměstnavatele
9. Jiné
IV. Ostatní fondy ze zisku
1. Zdroj podílů v ovládaných osobách
2. Jiné ostatní fondy ze zisku
V. Fondy veřejného zdravotního pojištění
1. Základní fond
2. Rezervní fond
VI. Výsledek hospodaření minulých období
VII. Výsledek hospodaření běžného účetního období
B.
Rezervy
C.
Věřitelé
I. Závazky z veřejného zdravotního pojištění
1. Závazky za plátci pojistného
2. Závazky k poskytovatelům zdravotních služeb
3. Závazky z přerozdělení pojistného
4. Závazky k zajišťovacímu fondu
5. Závazky z plnění mezinárodních smluv o zdravotní péči
6. Dohadné položky pasivní
7. Ostatní závazky
II. Závazky z dluhových cenných papírů, z toho:
a) Směnitelné (konvertibilní) dluhopisy
III. Závazky vůči finančním institucím
IV. Ostatní závazky
1. Dluhy daňové
2. Dluhy ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
3. Ostatní závazky
D.
Ostatní pasiva
E.
Časové rozlišení
I. Výdaje příštích období
II. Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
         Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro zdravotní pojišťovny
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Název položky
Minulé účetní 
období  Výsledek
Běžné účetní období - základna
Běžné účetní období - mezisoučet
Běžné účetní období - výsledek
1
2
3
4
I.
Technický účet k neživotnímu pojištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.1
Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) předepsané hrubé pojistné
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) pojistné postoupené zajišťovatelům (-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné (+/-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
d) změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů (+/-)
I.2.
Převedené výnosy z investic z Netechnického účtu (pol. II.4.)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.3.
Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.4.
Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) náklady na pojistná plnění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
aa) hrubá výše
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
bb) podíl zajišťovatelů (-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) změna stavu rezervy na pojistná plnění:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
aa) hrubá výše
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
bb) podíl zajišťovatelů (-)
I.5.
Změny stavu ostatních technických rezerv očištěné od zajištění (+/-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.6.
Bonusy a slevy, očištěné od zajištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.7.
Čistá výše provozních nákladů:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) pořizovací náklady na poj. smlouvy
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů (+/-)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) správní režie
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
d) provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích (-)
Zadejte příslušnou hodnotu
I.8.
Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
I.10.
Mezisoučet, zůstatek Technického účtu k neživotnímu pojištění (pol. II.1.)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.
Netechnický účet
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.1.
Výsledek Technického účtu k neživotnímu pojištění (pol. I.10.)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.2.
Výnosy z investic:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) výnosy z podílů se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) výnosy z ostatních investic, se zvláštním uvedením těch, které pocházejí z ovládaných osob, v tom:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
aa) výnosy z pozemků a staveb
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
bb) výnosy z ostatních investic
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) změny hodnoty investic
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
d) výnosy z realizace investic
Zadejte příslušnou hodnotu
II.3.
Náklady na investice:
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
a) náklady na investice, včetně úroků
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
b) změny hodnoty investic
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
c) náklady spojené s realizací investic
Zadejte příslušnou hodnotu
II.4.
Převod výnosů z investic na Technický účet k neživotnímu pojištění (pol. I.2.)
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Název položky
Minulé účetní 
období  Výsledek
Běžné účetní období - základna
Běžné účetní období - mezisoučet
Běžné účetní období - výsledek
1
2
3
4
II.5.
Ostatní výnosy
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.6.
Ostatní náklady
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.7.
Daň z příjmů
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.8.
Výsledek hospodaření po zdanění
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.9.
Mimořádné náklady
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.10.
Mimořádné výnosy
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.11.
Ostatní daně neuvedené v předcházejících položkách
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
II.12.
Výsledek hospodaření za účetní období
Zadejte příslušnou hodnotu
Zadejte příslušnou hodnotu
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kapitálu pro banky a jiné fin. instituce
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Název položky
Minulé období
Zvýšení stavu
Snížení stavu
Běžné období
1
2
3
4
A.
Vlastní kapitál (součet A.I. až A.VII.)
A.I.
Základní jmění
A.II.
Oceňovací rozdíly
A.III.
Ostatní kapitálové fondy
A.IV.
Ostatní fondy ze zisku
A.V.
Fondy veřejného zdravotního pojištění
A.VI. a A.VII.
Výsledek hospodaření
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
         Vybrané údaje z Přehledu o pěněžních tocích pro zdravotní pojišťovny
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
Název položky
Účetní období
1
P.
Stav peněžních prostředků k počátku účetního období (součet I.P. + II.P.)
I.
Peněžní prostředky fondů
I.P.
Stav peněžních prostředků k počátku účetního období
I.A
Příjmy
I.B.
Výdaje
I.F.
Změna stavu peněžních prostředků (rozdíl I.A. - I.B.)
I.R.
Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni
II.
Peněžní prostředky za zdaňovanou činnost
II.P.
Stav peněžních prostředků k počátku účetního období
II.A.
Příjmy
II.B.
Výdaje
II.F.
Změna stavu peněžních prostředků (rozdíl II.A. - II.B.)
II.R.
Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni
F.
Celková změna stavu finančních prostředků (součet I.F. + II.F.)
R.
Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (součet P. + F.)
Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
AKTIVA
stav k prvnímu dni účetního období 
stav k poslednímu dni účetního období 
1
2
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
A.II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.III.
Dlouhodobý finanční majetek celkem
A.IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
B.
Krátkodobý majetek celkem
B.I.
Zásoby celkem
B.II.
Pohledávky celkem
B.III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
B.IV.
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA
stav k prvnímu dni účetního období 
stav k poslednímu dni účetního období 
1
2
A.
Vlastní zdroje celkem
A.I.
Jmění celkem
A.II.
Výsledek hospodaření celkem
B.
Cizí zdroje celkem
B.I.
Rezervy celkem
B.II.
Dlouhodobé závazky celkem
B.III.
Krátkodobé závazky celkem
B.IV.
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
Sestavil:
Telefon:
Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce, která byla podkladem pro zpracování této přílohy:
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Název položky
Činnost hlavní
Činnost hospodářská
Celkem
1
2
3
A.
Náklady
A.I.
Spotřebované nákupy a nakupované služby
A.II.
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
A.III.
Osobní náklady
A.IV.
Daně a poplatky
A.V.
Ostatní náklady
A.VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VII.
Poskytnuté příspěvky
A.VIII.
Daň z příjmů
Náklady celkem
B.
Výnosy
B.I.
Provozní dotace
B.II.
Přijaté příspěvky
B.III.
Tržby za vlastní výkony a za zboží
B.IV.
Ostatní výnosy
B.V.
Tržby z prodeje majetku
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
D.
Výsledek hospodaření po zdanění
Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
AKTIVA
stav k prvnímu dni účetního období 
stav k poslednímu dni účetního období 
1
2
A.
Dlouhodobý majetek celkem
A.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
A.I.2.
Software
A.I.3.
Ocenitelná práva
A.I.4.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.5.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.6.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
A.I.7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
A.II.
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.II.1.
Pozemky
A.II.2.
Umělecká díla, předměty a sbírky
A.II.3.
Stavby
A.II.4.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
A.II.5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
A.II.6.
Základní stádo a tažná zvířata
A.II.7.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
A.II.8.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
A.II.9.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
A.II.10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A.III.
Dlouhodobý finanční majetek celkem
A.III.1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
A.III.2.
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
A.III.3.
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
A.III.4.
Půjčky organizačním složkám
A.III.5.
Ostatní dlouhodobé půjčky
A.III.6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
A.IV.
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
A.IV.1.
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
A.IV.2.
Oprávky k softwaru
A.IV.3.
Oprávky k ocenitelným právům
A.IV.4.
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
A.IV.5.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
A.IV.6.
Oprávky ke stavbám
A.IV.7.
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
A.IV.8.
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
A.IV.9.
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
A.IV.10.
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
A.IV.11.
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
AKTIVA
stav k prvnímu dni účetního období 
stav k poslednímu dni účetního období 
1
2
B.
Krátkodobý majetek celkem
B.I.
Zásoby celkem
B.I.1.
Materiál na skladě
B.I.2.
Materiál na cestě
B.I.3.
Nedokončená výroba
B.I.4.
Polotovary vlastní výroby
B.I.5.
Výrobky
B.I.6.
Zvířata
B.I.7.
Zboží na skladě a v prodejnách
B.I.8.
Zboží na cestě
B.I.9.
Poskytnuté zálohy na zásoby
B.II.
Pohledávky celkem
B.II.1.
Odběratelé
B.II.2.
Směnky k inkasu
B.II.3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
B.II.4.
Poskytnuté provozní zálohy
B.II.5.
Ostatní pohledávky
B.II.6.
Pohledávky za zaměstnanci
B.II.7.
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
B.II.8.
Daň z příjmů
B.II.9.
Ostatní přímé daně
B.II.10.
Daň z přidané hodnoty
B.II.11.
Ostatní daně a poplatky
B.II.12.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
B.II.13.
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků
B.II.14.
Pohledávky za účastníky sdružení
B.II.16.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
B.II.17.
Jiné pohledávky
B.II.18.
Dohadné účty aktivní
B.II.19.
Opravná položka k pohledávkám
B.III.
Krátkodobý finanční majetek celkem
B.III.1.
Peněžní prostředky v pokladně
B.III.2.
Ceniny
B.III.3.
Peněžní prostředky na účtech
B.III.4.
Majetkové cenné papíry k obchodování
B.III.5.
Dluhové cenné papíry k obchodování
B.III.6.
Ostatní cenné papíry
B.III.7.
Peníze na cestě
B.IV.
Jiná aktiva celkem
B.IV.1
Náklady příštích období
B.IV.2.
Příjmy příštích období
B.IV.2.
Kursové rozdíly aktivní
Aktiva celkem
PASIVA
stav k prvnímu dni účetního období 
stav k poslednímu dni účetního období 
1
2
A.
Vlastní zdroje celkem
A.I.
Jmění celkem
A.I.1.
Vlastní jmění
A.I.2.
Fondy
A.I.3.
Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků
A.II.
Výsledek hospodaření celkem
A.II.1.
Účet výsledku hospodaření
A.II.2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
A.II.3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
B.
Cizí zdroje celkem
B.I.
Rezervy celkem
B.I.1.
Rezervy
B.II.
Dlouhodobé závazky celkem
B.II.1.
Dlouhodobé úvěry
B.II.2.
Vydané dluhopisy
B.II.3.
Závazky z pronájmu
B.II.4.
Přijaté dlouhodobé zálohy
B.II.5.
Dlouhodobé směnky k úhradě
B.II.6.
Dohadné účty pasivní
B.II.7.
Ostatní dlouhodobé závazky
B.III.
Krátkodobé závazky celkem
B.III.1.
Dodavatelé
B.III.2.
Směnky k úhradě
B.III.3.
Přijaté zálohy
B.III.4.
Ostatní závazky
B.III.5.
Zaměstnanci
B.III.6.
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
B.III.7.
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
B.III.8.
Daň z příjmů
B.III.9.
Ostatní přímé daně
B.III.10.
Daň z přidané hodnoty
B.III.11.
Ostatní daně a poplatky
B.III.12.
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
B.III.13.
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků
B.III.14.
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
B.III.15.
Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti
B.III.16.
Závazky z pevných termínovaných operací a opcí
B.III.17.
Jiné závazky
B.III.18.
Krátkodobé úvěry
B.III.19.
Eskontní úvěry
B.III.20.
Vydané krátkodobé dluhopisy
B.III.21.
Vlastní dluhopisy
B.III.22.
Dohadné účty pasivní
B.III.23.
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
B.IV.
Jiná pasiva celkem
B.IV.1.
Výdaje příštích období
B.IV.2.
Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM
Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání
 
(v celých tisících Kč)
Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.
Daňový subjekt
IČ / DIČ:
/
Sídlo účetní jednotky
/
Název položky
Činnost hlavní
Činnost hospodářská
Celkem
1
2
3
A.
Náklady
A.I.
Spotřebované nákupy a nakupované služby
A.I.1.
Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek
A.I.2.
Prodané zboží
A.I.3.
Opravy a udržování
A.I.4.
Náklady na cestovné
A.I.5.
Náklady na reprezentaci
A.I.6.
Ostatní služby
A.II.
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
A.II.7.
Změna stavu zásob vlastní činnosti
A.II.8.
Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb
A.II.9.
Aktivace dlouhodobého majetku
A.III.
Osobní náklady
A.III.10.
Mzdové náklady
A.III.11.
Zákonné sociální pojištění
A.III.12.
Ostatní sociální pojištění
A.III.13.
Zákonné sociální náklady
A.III.14
Ostatní sociální náklady
A.IV.
Daně a poplatky
A.IV.15.
Daně a poplatky
A.V.
Ostatní náklady
A.V.16.
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
A.V.17
Odpis nedobytné pohledávky
A.V.18.
Nákladové úroky
A.V.19.
Kursové ztráty
A.V.20.
Dary
A.V.21.
Manka a škody
A.V.22.
Jiné ostatní náklady
A.VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VI.23.
Odpisy dlouhodobého majetku
A.VI.24.
Prodaný dlouhodobý majetek
A.VI.25.
Prodané cenné papíry a podíly
A.VI.26.
Prodaný materiál
A.VI.27.
Tvorba a použití rezerv a opravných položek
A.VII.
Poskytnuté příspěvky
A.VII.28.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
A.VIII.
Daň z příjmů
A.VIII.29
Daň z příjmů
Náklady celkem
Název položky
Činnost hlavní
Činnost hospodářská
Celkem
1
2
3
B.
Výnosy
B.I.
Provozní dotace
B.I.1.
Provozní dotace
B.II.
Přijaté příspěvky
B.II.2.
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
B.II.3.
Přijaté příspěvky (dary)
B.II.4.
Přijaté členské příspěvky
B.III.
Tržby za vlastní výkony a za zboží
B.IV.
Ostatní výnosy
B.IV.5.
Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
B.IV.6.
Platby za odepsané pohledávky
B.IV.7.
Výnosové úroky
B.IV.8.
Kursové zisky
B.IV.9.
Zúčtování fondů
B.IV.10.
Jiné ostatní výnosy
B.V.
Tržby z prodeje majetku
B.V.11.
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
B.V.12.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
B.V.13.
Tržby z prodeje materiálu
B.V.14.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
B.V.15.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy celkem
C.
Výsledek hospodaření před zdaněním
D.
Výsledek hospodaření po zdanění
Textové přílohy pro řádky s poznámkou 8)
Textová příloha k řádku 10 II. oddílu
Textová příloha k řádku 20 II. oddílu
Textová příloha k řádku 30 II. oddílu
Textová příloha k řádku 61 II. oddílu
Textová příloha k řádku 62 II. oddílu
Textová příloha k řádku 109 II. oddílu
Textová příloha k řádku 110 II. oddílu
Textová příloha k řádku 111 II. oddílu
Textová příloha k řádku 112 II. oddílu
Textová příloha k řádku 140 II. oddílu
Textová příloha k řádku 160 II. oddílu
Textová příloha k řádku 161 II. oddílu
Textová příloha k řádku 162 II. oddílu
Textová příloha k řádku 210 II. oddílu
Textová příloha k řádku 240 II. oddílu
Textová příloha k řádku 331 II. oddílu
Textová příloha k řádku 334 II. oddílu
Textová příloha k řádku 1 přílohy 1/I II. oddílu
Onlinové funkce formuláře
Jiné přílohy
Elektronické přílohy
Číslo
Popis přílohy
Jméno souboru
Velikost
.\magnifier.png
Zobrazit přílohu
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	dic: 
	Uveďte přidělené identifikační číslo (§ 21 a 22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů). U podílových fondů a fondů penzijních společností se tento údaj nevyplňuje.: 
	U dodatečného DAP vyplňte datum, kdy byly zjištěny důvody k jeho podání.: 
	Vyberte typ poplatníka.První místo zleva označující typ poplatníka viz. Pokyny.: 
	Vyberte typ daňového přiznání.Druhé místo zleva označující typ daňového přiznání viz. Pokyny.: 
	Poplatníci podávající daňové přiznání typu A uvedou ve volném rámečku příslušné písmeno § 21a zákona. Poplatníci, kteří podávají daňová přiznání typu B až T, uvedou v tomto rámečku, s použitím odkazu na příslušné písmeno § 21a zákona, informaci o zdaňovacím období, do něhož spadal poslední den období, za které je podáváno daňové přiznání; bude-li některé z těchto období delší než dvanáct měsíců, uvede se odkaz na písm. d) § 21a zákona.: 
	Uveďte první den zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.: 
	Uveďte poslední den zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.: 
	Uveďte počet příloh II. oddílu.: 
	Uveďte počet zvláštních příloh.: 
	Uveďte počet samostatných příloh.: 
	zkrobchjm: 
	ulice: 
	c_orient: 
	c_pop: 
	naz_obce: 
	psc: 
	k_stat: 
	Vyplňte číslo telefonu, na kterém je možné vás kontaktovat.: 
	Uveďte, zda daňový subjekt poskytl záruku nebo je v platnosti poskytnutá záruka spojené osobě. Rozumí se jak finanční tak bankovní záruky podle ustanovení § 2029 až § 2039 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.: 
	Uveďte, zda daňový subjekt poskytl záruku nebo je v platnosti poskytnutá záruka spojené osobě. Rozumí se jak finanční tak bankovní záruky podle ustanovení § 2029 až § 2039 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.: 
	Uvede se slovní označení předmětu činnosti vykonávané poplatníkem (hlavní činnost). Pokud bylo vykonáváno více činností, uvedou se maximálně dvě činnosti, z nichž dosažené výnosy (příjmy) byly v daném zdaňovacím období nejvyšší (převažující činnost). Neuvádějí se činnosti vykonávané pro vlastní potřebu poplatníka, které podmiňují výkon hlavní (převažující) činnosti. Při vyplnění tohoto údaje se použije Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je přílohou sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb.: 
	Uvede se slovní označení předmětu činnosti vykonávané poplatníkem (hlavní činnost). Pokud bylo vykonáváno více činností, uvedou se maximálně dvě činnosti, z nichž dosažené výnosy (příjmy) byly v daném zdaňovacím období nejvyšší (převažující činnost). Neuvádějí se činnosti vykonávané pro vlastní potřebu poplatníka, které podmiňují výkon hlavní (převažující) činnosti. Při vyplnění tohoto údaje se použije Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je přílohou sdělení Českého statistického úřadu č. 244/2007 Sb.: 
	Poplatník typu 4 uvede, zda je základním investičním fondem podle § 17b zákona.: 
	Poplatník typu 4 uvede, zda je základním investičním fondem podle § 17b zákona.: 
	Zaškrtnutím odpovídajících možností vyznačte, zda se jedná o řádné daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, či opravné daňové přiznání, kterým je možno před uplynutím zákonných lhůt pro podání daňového přiznání nahradit řádné nebo dodatečné anebo již podané opravné daňové přiznání. Při podání opravného daňového přiznání zůstane nepřeškrtnuto též označení daňového přiznání, které je jím nahrazováno, např. u opravného daňového přiznání nahrazujícího dodatečné daňové přiznání zůstanou nepřeškrtnuta označení „dodatečné“ a „opravné“, tzn., že přeškrtnuto bude pouze označení „řádné“.V případě opravného daňového přiznání nahrazujícího předchozí opravné daňové přiznání bude použita kombinace nepřeškrtnutého označení „opravné“ a nepřeškrtnutého označení výchozího daňového přiznání, které bylo předchozím opravným daňovým přiznáním nahrazováno, např. u opravného daňového přiznání nahrazujícího opravné daňové přiznání nahrazující řádné daňové přiznání, zůstanou nepřeškrtnuta označení „řádné“ a „opravné“, a přeškrtnuto bude pouze označení „dodatečné“.: 
	dapdpp_forma: 
	Uveďte kód státu podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 č. 489/2003 Sb., o vydání číselníku zemí (CZEM) v aktuálním znění, (viz též Seznam kódů států na webové adrese http://www.financnisprava.cz, použije se pouze dvoumístný kód vymezený velkými písmeny abecedy).: 
	Uveďte územní pracoviště, kde je umístěn spis daňového subjektu k dani z příjmů právnických osob (§ 13 zákona o Finanční správě České republiky).: 
	Doplní se zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu (např. - hlavní město Prahu, - Jihočeský kraj, apod.). Bude-li poplatník vybraným subjektem podle § 11 odst. 2 zákona o Finanční správě České republiky, doplní údaj slovy Specializovanému finančnímu úřadu.: 
	c_pracufo: 
	bExportWithValidation: 
	sentDmId: 
	Vybrat činnost: 
	Vybrat činnost: 
	Přejít na stránky zvláštních příloh: 
	Poplatník uvede, zda uskutečnil či neuskutečnil transakce s osobou kapitálově spojenou (§ 23 odst. 7 písm a) zákona) či jinak spojenou (§ 23 odst. 7 písm. b) zákona), a to s použitím uvedených kódů:T – transakce uskutečněné s tuzemskou spojenou osobouZ – transakce uskutečněné se zahraniční spojenou osobouA – transakce uskutečněné s tuzemskou i zahraniční spojenou osobouN – žádné uskutečněné transakce se spojenou osobouSamostatná příloha k položce 12 I. oddílu na tiskopise 25 5404/E MFin 5404/E se vyplňuje vždy, pokud byly se spojenou osobou uskutečněny transakce a současně, jsou splněny podmínky uvedené v dílčích pokynech pro její vyplnění.: 
	Poplatník uvede, do jaké kategorie účetní jednotky podle § 1b zákona o účetnictví je zařazen, a to s použitím uvedených kódů:M – mikro účetní jednotkaL – malá účetní jednotkaS – střední účetní jednotkaV – velká účetní jednota.Tento údaj není povinný pro poplatníky, kteří vedou jednoduché účetnictví. Pro zařazení do kategorie účetní jednotky podle § 1b zákona o účetnictví postupuje účetní jednotka podle § 1e zákona o účetnictví ve spojení s bodem 4 čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 221/2015 Sb. Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí nebo přestane překračovat dvě hraniční hodnoty podle § 1b zákona o účetnictví, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky (§ 1e odst. 2 zákona o účetnictví).: 
	Uvede se výsledek hospodaření před zdaněním (zisk nebo ztráta). Další informace viz Pokyny.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Uveďte den, ke kterému platí výsledek hospodaření před zdaněním (zisk+, ztráta -) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.: 
	Na tomto řádku se uvede úhrn částek neoprávněně zkracujících příjmy a hodnota nepeněžních příjmů, které je nutné zahrnout do základu daně, jestliže nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Úhrnná částka uvedená na tomto řádku se na zvláštní příloze rozčlení podle jednotlivých bodů § 23 odst. 3 písm. a) zákona, s výjimkou příjmů zahrnutých do částky na ř. 20 a výdajů (nákladů) zahrnutých do částky na řádku 40.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Na tomto řádku se uvede souhrn rozdílů, o které náklady uplatněné v účetnictví (viz účtová třída – náklady) převyšují výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmu (dále jen daňové výdaje) podle § 24 a 25 zákona, s výjimkou rozdílu, o který účetní odpisy převyšují daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, jenž se uvede samostatně na ř. 50. Do úhrnné částky na tomto řádku se uvede též část pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, hrazených zaměstnavatelem, která nebyla zaplacena v zákonném termínu (§ 24 odst. 2 písm. f) zákona), a dále úhrn nabývacích cen podílů na obchodní společnosti souvisejících s příjmy podle § 20b a § 36 odst. 2 písm. e) a f) zákona. Na tomto řádku se uvede též hodnota veškerých darů poskytnutých v období, za které je podáváno daňové přiznání, vč. darů vymezených v § 20 odst. 8 zákona, jejichž případný odečet od základu daně se uplatní až na ř. 260.Celková částka na ř. 40 musí být shodná s částkou na ř. 13 tabulky A přílohy č. 1 II. oddílu.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Uvede se celkový rozdíl, o který souhrn odpisů hmotného a nehmotného majetku (§ 26 zákona) uplatněných v účetnictví převyšuje souhrn odpisů tohoto majetku stanovených podle § 26 až 33 zákona. V opačném případě se použije ř. 150.: 
	Tento řádek vyplňují pouze poplatníci vstupující do likvidace, u nichž § 23 zákona stanoví povinnost úpravy výsledku hospodaření za část zdaňo vacího období do dne vstupu do likvidace. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, bude částka na tomto řádku zahrnovat zůstatky vytvořených zákonných rezerv a opravných položek (tzn. rezerv a opravných položek, jejichž tvorba byla uznána za daňový výdaj), zůstatky výnosů příštích období a výdajů příštích období, které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace, a to za předpokladu, že tato úprava již není promítnuta ve výsledku hospodaření na ř. 10. Na zvláštní příloze je pak třeba uvést rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na jednotlivé položky.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Tohoto řádku lze využít v ostatních případech, neuvedených na ř. 20 až 61 a 63, kdy je nutné pro správné stanovenízákladu daně zvýšit výsledek hospodaření na ř. 10. Věcnou náplň částky vykázané na tomto řádku je třeba uvést buď přímov nepředtištěném názvu položky tohoto řádku, nebo, zahrnuje-li více položek, na zvláštní příloze. Např. v návaznostina ustanovení § 20 odst. 5 a 6 zákona zde poplatník, jenž je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářemkomanditní společnosti, uvede rozdíl mezi jeho podílem na výsledku hospodaření a podílem na základu daně, popřípaděna daňové ztrátě, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, bude-li tento rozdíl kladný (částka zvyšujícívýsledek hospodaření). Jestliže bude tento rozdíl záporný, uvede se na ř. 162 (částka snižující výsledek hospodaření). Řádekse využije i v případě zvýšení výsledku hospodaření podle § 23 odst. 19 zákona, přičemž toto ustanovení se ve smyslubodu 9 Čl. II přechodných ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. použije ve znění účinném od 1. 4. 2019 ode dne účinnosti.: 
	Tohoto řádku lze využít v ostatních případech, neuvedených na ř. 20 až 61 a 63, kdy je nutné pro správné stanovenízákladu daně zvýšit výsledek hospodaření na ř. 10. Věcnou náplň částky vykázané na tomto řádku je třeba uvést buď přímov nepředtištěném názvu položky tohoto řádku, nebo, zahrnuje-li více položek, na zvláštní příloze. Např. v návaznostina ustanovení § 20 odst. 5 a 6 zákona zde poplatník, jenž je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářemkomanditní společnosti, uvede rozdíl mezi jeho podílem na výsledku hospodaření a podílem na základu daně, popřípaděna daňové ztrátě, veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti, bude-li tento rozdíl kladný (částka zvyšujícívýsledek hospodaření). Jestliže bude tento rozdíl záporný, uvede se na ř. 162 (částka snižující výsledek hospodaření). Řádekse využije i v případě zvýšení výsledku hospodaření podle § 23 odst. 19 zákona, přičemž toto ustanovení se ve smyslubodu 9 Čl. II přechodných ustanovení zákona č. 80/2019 Sb. použije ve znění účinném od 1. 4. 2019 ode dne účinnosti.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Na tomto řádku se uvede úhrn částek, o které se zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podleustanovení § 23e odst. 1 zákona, § 23g odst. 1 zákona, § 23h zákona a § 38fa odst. 1 a 7 zákona. Celková částka nař. 63 musí být shodná s částkou na ř. 6 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu. Ve smyslu Čl. II. zákona č. 80/2019 Sb. se podlebodu 1., 12. a 13. přechodných ustanovení § 23e a § 38fa zákona použije pro zdaňovací období započaté od 1. 4. 2019,§ 23g a § 23h zákona se ve znění účinném od 1. 4. 2019 nepoužije na zdaňovací období započatá před 1. lednem 2020.: 
	Přejít na stránky zvláštních příloh: 
	kc_ii80_70: 
	Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou  zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10).: 
	Příjmy, jež u veřejně prospěšných poplatníků, nejsou předmětem daně podle § 18a odst. 1 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10): 
	Příjmy osvobozené od daně podle § 19b zákona se na tomto řádku vyloučí pouze tehdy, jestliže jsou tyto příjmy zahrnuty ve výsledku hospodaření na ř. 10.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona se na tomto řádku vyloučí pouze tehdy, jestliže jsou tyto příjmy zahrnuty ve výsledku hospodaření na ř. 10.: 
	Úhrnná částka uvedená na tomto řádku se na zvláštní příloze rozčlení podle jednotlivých bodů § 23 odst. 3 písm. b) zákona.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Úhrnná částka uvedená na tomto řádku se na zvláštní příloze rozčlení podle jednotlivých bodů § 23 odst. 3 písm. c) zákona.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	 Na tomto řádku uvedou poplatníci se sídlem na území České republiky a stálé provozovny úhrn příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Zde se uvede úhrn příjmů zdaňovaných sazbou daně podle § 21 odst. 4 zákona, které nejsou osvobozeny od daně, zaúčtovaných ve prospěch výnosů.: 
	Uvede se souhrnná částka příjmů a částek nezahrnovaných do základu daně podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4 písm. a) a b) zákona, uvedených na ř. 120 a 130. Na zvláštní příloze se uvede rozčlenění souhrnné částky na tomto řádku podle zbývajících položek § 23 odst. 4 zákona. Částky podle § 23 odst. 4 písm. d) zákona může uplatnit též právní nástupce poplatníka.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Uvede se celkový rozdíl, o který souhrn odpisů hmotného a nehmotného majetku (§ 26 zákona) stanovených podle § 26 až 33 zákona převyšuje souhrn odpisů tohoto majetku uplatněných v účetnictví. V opačném případě se použije ř. 50.: 
	Na tomto řádku se v návaznosti na ustanovení § 24 zákona uvede souhrn rozdílů, o které částky daňových výdajů převyšují účetní náklady, např. při prodeji hmotného a nehmotného majetku rozdíl, o který daňová zůstatková cena (§ 29 zákona) převyšuje účetní zůstatkovou cenu. Na zvláštní příloze se pak uvede rozdělení této souhrnné částky podle účtových skupin účtové třídy – náklady.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Tento řádek vyplňují pouze poplatníci vstupující do likvidace, u nichž § 23 zákona stanoví povinnost úpravy výsledku hospodaření za část zdaňovacího období do dne vstupu do likvidace. U poplatníků, kteří vedou účetnictví, bude částka na tomto řádku zahrnovat zůstatky příjmů příštích období a nákladů příštích období (včetně komplexních nákladů příštích období), které nebudou prokazatelně zúčtovány v období likvidace, a to za předpokladu, že tato úprava již není promítnuta ve výsledku hospodaření na ř. 10. Na zvláštní příloze je pak třeba uvést rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na jednotlivé položky.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Využití tohoto řádku se týká případů neuvedených na ř. 109 až 161 a 163, kdy zákon pro účely stanovení základu daněumožňuje snížit výsledek hospodaření uvedený na ř. 10. Na tomto řádku se uvede např. částka uplatněných paušálníchvýdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem (§ 24 odst. 2 písm. zt) zákona). Řádek se využije i v případě sníženívýsledku hospodaření podle § 23 odst. 19 zákona, přičemž toto ustanovení se ve smyslu bodu 9 Čl. II přechodnýchustanovení zákona č. 80/2019 Sb. použije ve znění účinném od 1. 4. 2019 ode dne účinnosti. Věcná náplň částkyvykázané na tomto řádku se uvede buď přímo v nepředtištěném názvu položky tohoto řádku, nebo, pokud zahrnuje vícepoložek, na zvláštní příloze.: 
	Využití tohoto řádku se týká případů neuvedených na ř. 109 až 161 a 163, kdy zákon pro účely stanovení základu daněumožňuje snížit výsledek hospodaření uvedený na ř. 10. Na tomto řádku se uvede např. částka uplatněných paušálníchvýdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem (§ 24 odst. 2 písm. zt) zákona). Řádek se využije i v případě sníženívýsledku hospodaření podle § 23 odst. 19 zákona, přičemž toto ustanovení se ve smyslu bodu 9 Čl. II přechodnýchustanovení zákona č. 80/2019 Sb. použije ve znění účinném od 1. 4. 2019 ode dne účinnosti. Věcná náplň částkyvykázané na tomto řádku se uvede buď přímo v nepředtištěném názvu položky tohoto řádku, nebo, pokud zahrnuje vícepoložek, na zvláštní příloze.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Na tomto řádku se uvede úhrn částek, o které se snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podleustanovení § 23e odst. 6 zákona, § 23g odst. 1 a 5 zákona a § 38fa odst. 7 zákona. Celková částka na ř. 163 musí býtshodná s částkou na ř. 6 tabulky B Přílohy č. 3 II. oddílu. Ve smyslu Čl. II. zákona č. 80/2019 Sb. se podle bodu 1., 12.a 13. přechodných ustanovení § 23e a § 38fa zákona použije pro zdaňovací období započaté od 1. 4. 2019, § 23ga § 23h zákona se ve znění účinném od 1. 4. 2019 nepoužije na zdaňovací období započatá před 1. lednem 2020.Upozornění: Částky na řádcích 20 až 170 nemohou nabývat záporných hodnot.: 
	kc_ii190_170: 
	Zpět na řádek 40: 
	Poplatníci, kteří vedou účetnictví v plném rozsahu, vyplní tabulku s použitím analytických účtů, vytvořených pro účely zjištění základu daně z příjmů k příslušným syntetickým účtům účtové třídy – Náklady. Poplatníci, kteří vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a využili možnost sestavit účtový rozvrh pouze s uvedením účtových skupin, vycházejí při vyplnění tabulky z vlastní analytické evidence, z níž lze prokázat skutečnosti rozhodné pro splnění povinnosti zvýšit výsledek hospodaření podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 2, ve spojení s § 24 odst. 1 zákona. V tabulce bude zahrnuta též hodnota veškerých bezúplatných plnění poskytnutých poplatníkem ve zdaňovacím období nebo v období, za které je podáváno daňové přiznání. Do tabulky se na samostatný řádek uvedou i náklady stanovené v § 25 zákona, které nelze jednoznačně podřadit pod konkrétní účtovou třídu (např. § 25 odst. 1 písm. zk) zákona – nepřímé náklady související s majetkovou držbou).V této tabulce se neuvádí rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona.Výsledná částka na řádku 13 tabulky musí být shodná s částkou na ř. 40 II. oddílu: 
	Poplatníci, kteří vedou účetnictví v plném rozsahu, vyplní tabulku s použitím analytických účtů, vytvořených pro účely zjištění základu daně z příjmů k příslušným syntetickým účtům účtové třídy – Náklady. Poplatníci, kteří vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a využili možnost sestavit účtový rozvrh pouze s uvedením účtových skupin, vycházejí při vyplnění tabulky z vlastní analytické evidence, z níž lze prokázat skutečnosti rozhodné pro splnění povinnosti zvýšit výsledek hospodaření podle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 2, ve spojení s § 24 odst. 1 zákona. V tabulce bude zahrnuta též hodnota veškerých bezúplatných plnění poskytnutých poplatníkem ve zdaňovacím období nebo v období, za které je podáváno daňové přiznání. Do tabulky se na samostatný řádek uvedou i náklady stanovené v § 25 zákona, které nelze jednoznačně podřadit pod konkrétní účtovou třídu (např. § 25 odst. 1 písm. zk) zákona – nepřímé náklady související s majetkovou držbou).V této tabulce se neuvádí rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona.Výsledná částka na řádku 13 tabulky musí být shodná s částkou na ř. 40 II. oddílu: 
	Výsledná částka na řádku 13 tabulky musí být shodná s částkou na ř. 40 II. oddílu.: 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona). Uvede též dosud neuplatněné daňové odpisy nehmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka do 31. prosince 2000. : 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona). Uvede též dosud neuplatněné daňové odpisy nehmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka do 31. prosince 2000. : 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona). Uvede též dosud neuplatněné daňové odpisy nehmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka do 31. prosince 2000. : 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona).: 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona).: 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona).: 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona).: 
	Poplatník uvede uplatněné daňové odpisy hmotného majetku, stanovené podle § 26 až 33 a přechodných ustanovení zákona. V případech stanovených v § 26 odst. 7 zákona lze uplatnit daňový odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu vypočteného podle § 31 a 32 zákona; to se týká též případů, kdy je daňové přiznání podáváno za období, které není zdaňovacím obdobím (§ 26 odst. 7 písm. a) bod 3 a § 26 odst. 7 písm. c) zákona) nebo za zdaňovací období, pokud je kratší než 12 měsíců (§ 26 odst. 7 písm. d) zákona). Na ř. 9 budou uvedeny též uplatněné daňové odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření podle § 30b zákona.: 
	Daňové odpisy nehmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2004 a později.: 
	kc_dppb6_b8: 
	Na ř. 12 v části b) tabulky uvede poplatník účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodpisuje podle tohoto zákona, uplatněné jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000 a v době od 1. ledna 2001 do konce zdaňovacího období započatého v roce 2003 se použije zákon v příslušném platném znění, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ). Na řádcích 2 až 6 této zvláštní přílohy uvedou všichni poplatníci, jichž se dílčí tabulka b) týká, ostatní předepsané informace související s tvorbou rezerv podle § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona o rezervách, ve znění platném od 1. května 2002. Upozornění: Částky vytvořených opravných položek na ř. 3, 6, 8, 10, 14 a 21 a částky vytvořených rezerv na ř. 17, 23, 25, 27 a 29 se týkají pouze jejich tvorby, která se účtuje na vrub příslušného účtu účtové třídy Náklady. Proto nemohou tyto částky nabývat záporných hodnot.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ). Na řádcích 2 až 6 této zvláštní přílohy uvedou všichni poplatníci, jichž se dílčí tabulka b) týká, ostatní předepsané informace související s tvorbou rezerv podle § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona o rezervách, ve znění platném od 1. května 2002.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ). Na řádcích 2 až 6 této zvláštní přílohy uvedou všichni poplatníci, jichž se dílčí tabulka b) týká, ostatní předepsané informace související s tvorbou rezerv podle § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona o rezervách, ve znění platném od 1. května 2002.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ). Na řádcích 2 až 6 této zvláštní přílohy uvedou všichni poplatníci, jichž se dílčí tabulka b) týká, ostatní předepsané informace související s tvorbou rezerv podle § 5 odst. 2 písm. a) a b) zákona o rezervách, ve znění platném od 1. května 2002. Upozornění: Částky vytvořených opravných položek na ř. 3, 6, 8, 10, 14 a 21 a částky vytvořených rezerv na ř. 17, 23, 25, 27 a 29 se týkají pouze jejich tvorby, která se účtuje na vrub příslušného účtu účtové třídy Náklady. Proto nemohou tyto částky nabývat záporných hodnot.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ). Upozornění: Částky vytvořených opravných položek na ř. 3, 6, 8, 10, 14 a 21 a částky vytvořených rezerv na ř. 17, 23, 25, 27 a 29 se týkají pouze jejich tvorby, která se účtuje na vrub příslušného účtu účtové třídy Náklady. Proto nemohou tyto částky nabývat záporných hodnot.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ). Upozornění: Částky vytvořených opravných položek na ř. 3, 6, 8, 10, 14 a 21 a částky vytvořených rezerv na ř. 17, 23, 25, 27 a 29 se týkají pouze jejich tvorby, která se účtuje na vrub příslušného účtu účtové třídy Náklady. Proto nemohou tyto částky nabývat záporných hodnot.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ).: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace.: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace. Poplatníci, jimž Česká národní banka udělila bankovní licenci podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, uvedou na ř. 14 a 17 dílčí tabulky b), tj. Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách, částky tvorby opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) a rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) za dané zdaňovací období, pouze do výše zákonného nároku. Vyšší tvorba těchto opravných položek nebo rezerv na základě rozhodnutí správce daně podle § 5 odst. 4 zákona o rezervách se uvede na ř. 1 následující zvláštní přílohy. Upozornění: Částky vytvořených opravných položek na ř. 3, 6, 8, 10, 14 a 21 a částky vytvořených rezerv na ř. 17, 23, 25, 27 a 29 se týkají pouze jejich tvorby, která se účtuje na vrub příslušného účtu účtové třídy Náklady. Proto nemohou tyto částky nabývat záporných hodnot.: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace.: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace.: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace. Poplatníci, jimž Česká národní banka udělila bankovní licenci podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, uvedou na ř. 14 a 17 dílčí tabulky b), tj. Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách, částky tvorby opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) a rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry (§ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) za dané zdaňovací období, pouze do výše zákonného nároku. Vyšší tvorba těchto opravných položek nebo rezerv na základě rozhodnutí správce daně podle § 5 odst. 4 zákona o rezervách se uvede na ř. 1 následující zvláštní přílohy. Upozornění: Částky vytvořených opravných položek na ř. 3, 6, 8, 10, 14 a 21 a částky vytvořených rezerv na ř. 17, 23, 25, 27 a 29 se týkají pouze jejich tvorby, která se účtuje na vrub příslušného účtu účtové třídy Náklady. Proto nemohou tyto částky nabývat záporných hodnot.: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace.: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace.: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace.: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace. Upozornění: Částky vytvořených opravných položek na ř. 3, 6, 8, 10, 14 a 21 a částky vytvořených rezerv na ř. 17, 23, 25, 27 a 29 se týkají pouze jejich tvorby, která se účtuje na vrub příslušného účtu účtové třídy Náklady. Proto nemohou tyto částky nabývat záporných hodnot.: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ). Upozornění: Částky vytvořených opravných položek na ř. 3, 6, 8, 10, 14 a 21 a částky vytvořených rezerv na ř. 17, 23, 25, 27 a 29 se týkají pouze jejich tvorby, která se účtuje na vrub příslušného účtu účtové třídy Náklady. Proto nemohou tyto částky nabývat záporných hodnot.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ).: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace. Upozornění: Částky vytvořených opravných položek na ř. 3, 6, 8, 10, 14 a 21 a částky vytvořených rezerv na ř. 17, 23, 25, 27 a 29 se týkají pouze jejich tvorby, která se účtuje na vrub příslušného účtu účtové třídy Náklady. Proto nemohou tyto částky nabývat záporných hodnot.: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ). Upozornění: Částky vytvořených opravných položek na ř. 3, 6, 8, 10, 14 a 21 a částky vytvořených rezerv na ř. 17, 23, 25, 27 a 29 se týkají pouze jejich tvorby, která se účtuje na vrub příslušného účtu účtové třídy Náklady. Proto nemohou tyto částky nabývat záporných hodnot.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ).: 
	Tato položka se vyplňuje, bude-li pro ni věcná náplň, s výjimkou případů, kdy zákonná úprava tvorbu zákonných opravných položek nebo zákonných rezerv nepřipouští, pouze v daňovém přiznání za zdaňovací období vymezená v § 3 odst. 1 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, t.j. za zdaňovací období podle § 21a zákona, pokud trvá nejméně 12 kalendářních měsíců nebo pokud je kratší než 12 měsíců, ale začíná rozhodným dnem fúze, nebo přechodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní korporace. Upozornění: Částky vytvořených opravných položek na ř. 3, 6, 8, 10, 14 a 21 a částky vytvořených rezerv na ř. 17, 23, 25, 27 a 29 se týkají pouze jejich tvorby, která se účtuje na vrub příslušného účtu účtové třídy Náklady. Proto nemohou tyto částky nabývat záporných hodnot.: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ).: 
	Tato položka se vyplňuje, pokud pro ni je věcná náplň, ve všech daňových přiznáních, tj. jak za zdaňovací období (§ 21a zákona) a období v průběhu likvidace nebo insolvenčního řízení shodná se zdaňovacím obdobím kalendářního roku nebo hospodářského roku (§ 240c nebo § 244 odst. 2 DŘ), tak za část zdaňovacího období (§ 38ma odst. 1 zákonanebo § 240a, § 240c a § 240d DŘ anebo § 244 odst. 1 a 3 DŘ).: 
	Uveďte sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, s vykázanou daňovou ztrátou.: 
	Uveďte sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, s vykázanou daňovou ztrátou.: 
	Uveďte celkovou výši daňové ztráty vyměřené za zdaňovací období nebo období, za která byla podávána daňová přiznání, uvedená ve sl. 1. Za zdaňovací období nebo období, za které je daňové přiznání podáváno, se na příslušném řádku ve sl. 2 uvede výše přiznávané daňové ztráty.: 
	Uveďte podle stanoveného algoritmu částky odečtu vztahující se k vyměřené daňové ztrátě uvedené ve sl. 2.: 
	Uveďte podle stanoveného algoritmu částky odečtu vztahující se k vyměřené daňové ztrátě uvedené ve sl. 2.: 
	Uveďte podle stanoveného algoritmu částky odečtu vztahující se k vyměřené daňové ztrátě uvedené ve sl. 2.: 
	pr1e_sl_4_celk: 
	kc_dppc65_d85: 
	Zpět na tab. IV přílohy F: 
	Zpět na řádek 242: 
	Zpět na řádek 243: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za kteráse podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle§ 34 odst. 4 zákona a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za kteráse podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle§ 34 odst. 4 zákona a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Ve využitých řádcích se uvede celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za kteráse podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle§ 34 odst. 4 zákona a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za kteráse podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle§ 34 odst. 4 zákona a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Ve využitých řádcích se uvede celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za kteráse podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle§ 34 odst. 4 zákona a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za kteráse podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle§ 34 odst. 4 zákona a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Ve využitých řádcích se uvede celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za kteráse podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle§ 34 odst. 4 zákona a zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu odborného vzdělávání. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákonaa zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Ve využitých řádcích se uvede celková výše nároku na odpočet na podporu výzkumu a vývoje ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně.V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet na podporu výzkumu a vývoje odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	pr1f_sl_4_r5: 
	pr1f_sl_5_r5: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu odborného vzdělávání. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákonaa zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu odborného vzdělávání. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákonaa zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Ve využitých řádcích se uvede celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání, ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu odborného vzdělávání. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákonaa zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu odborného vzdělávání. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákonaa zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Ve využitých řádcích se uvede celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání, ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu odborného vzdělávání. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákonaa zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu odborného vzdělávání. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákonaa zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Ve využitých řádcích se uvede celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání, ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Na jednotlivých řádcích se v předepsaném tvaru uvede sestupně časové vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, v nichž vznikl nárok na odpočet na podporu odborného vzdělávání. Na posledním využitém řádku bude uvedeno nejstarší zdaňovací období nebo období, za které bylo podáno daňové přiznání, v němž vznikl nárok na odečet podle § 34 odst. 4 zákonaa zároveň nezanikla možnost jeho uplatnění podle § 34 odst. 5 zákona, na ř. 1 dané zdaňovací období, nebo období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Ve využitých řádcích se uvede celková výše nároku na odpočet na podporu odborného vzdělávání, ve zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sl. 1.: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte průběh uplatňování nároku na odečet podle § 34 odst. 4 zákona od základu daně. V případech, kdy v následujícím období již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný odpočet napodporu odborného vzdělávání odečíst od základu daně, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	pr1fc_sl_4_r5: 
	pr1fc_sl_5_r5: 
	Zpět na řádek 260: 
	Uveďte celkovou hodnotu bezúplatných plnění poskytnutých poplatníkem na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona, a to i tehdy, bude-li úhrnná částka těchto bezúplatných plnění vyšší než základ daně vykázaný na ř. 250, nejméně však 2 000 Kč, jako minimální zákonná hodnota poskytnutého bezúplatného plnění.Je-li poplatníkem komanditní společnost, může z celkové hodnoty jí poskytnutých bezúplatných plnění uplatnit pro účely odečtu nejvýše částku připadající na komanditisty (§ 20 odst. 10 zákona), vypočtenou na ř. 5 ve sloupci 3 tabulky J.U poplatníka, který je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti je součástí hodnoty bezúplatných plnění, kterou lze odečíst od základu daně, i část hodnoty bezúplatných plnění poskytnutých veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností na zákonem vymezené účely, stanovená podle § 20 odst. 9 nebo 10 zákona, jejíž výpočet se uvede na zvláštní příloze.Odečet lze uplatnit též za část zdaňovacího období, za něž je podáváno daňové přiznání.: 
	Zpět na řádek 300: 
	Uveďte slevu podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona. Další informace viz Pokyny.: 
	Uveďte slevu podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona. Další informace viz Pokyny.: 
	kc_dpp_f4: 
	Vyplňují pouze poplatníci, jimž byla poskytnuta investiční pobídka formou slevy na dani podle § 1a odst. 1 písm. a) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, kteří na tomto řádku uvedou částku této slevy, uplatněné za zdaňovací období.Poplatník typu 9 přenese do tohoto řádku částku slevy vykázanou ve sl. 4 dílčí tabulky Uplatňování slev podle § 35a odst. 4 zákona, která je součástí Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu (tiskopis 25 5404/C MFin 5404/C – vzor č. 17).Poplatník typu 0 přenese do tohoto řádku částku slevy vykázanou ve sl. 4 dílčí tabulky Uplatňování slev podle § 35b odst. 5 zákona, která je součástí Samostatné přílohy k řádku 5 tabulky H přílohy č. 1 II. oddílu (tiskopis 25 5404/C MFin 5404/C – vzor č. 17).: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Uveďte počet Samostatných příloh k tabulce I přílohy č. 1 II. oddílu (tiskopis 25 5404/D MFin 5404/D - vzor č. 8), která se vyplňuje samostatně za každý stát, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, v němž byl ve zdaňovacím období, nebo období za které je podáváno daňové přiznání, zdroj příjmů, z nichž zaplacenou daň lze podle této smlouvy uplatnit k zápočtu na daň metodou prostého zápočtu (§ 38f odst. 2, ve spojení s § 38f odst. 7 zákona).: 
	Zpět na řádek 320: 
	Na tomto řádku se uvede úhrnná částka daní zaplacených v zahraničí, které lze v souladu s příslušnými ustanoveními smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána, uplatnit k zápočtu na daň metodou úplného zápočtu. Její rozčlenění podle smluvních států musí být doloženo seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 10 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělý příjem ze zdrojů v zahraničí, potvrzením zahraničního správce daně (§ 38f odst. 5 zákona).: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Uvede se úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, které lze v souladu s příslušnými ustanoveními smluv o zamezení dvojího zdanění, jimiž je Česká republika vázána, uplatnit k zápočtu na daňovou povinnost metodou prostého zápočtu, vykázaných na ř. 3 všech vyplněných samostatných příloh k tabulce I.: 
	Přejít na stránky zvláštních příloh: 
	Uvede se úhrn částek vypočtených na ř. 7 všech samostatných příloh k tabulce I.: 
	pr1i_4: 
	kc_dppd17_g17: 
	Zpět na řádek 201: 
	V případě vykázání daňové ztráty se částky na ř. 1 a 2 uvedou se znaménkem mínus (-). Ze ř. 1 se do ř. 201 II. oddílu přenese částka vykázaná ve sl. 2.: 
	V případě vykázání daňové ztráty se částky na ř. 1 a 2 uvedou se znaménkem mínus (-). Ze ř. 1 se do ř. 201 II. oddílu přenese částka vykázaná ve sl. 2.: 
	pr1j_sl_4_r1: 
	V případě vykázání daňové ztráty se částky na ř. 1 a 2 uvedou se znaménkem mínus (-). Ze ř. 1 se do ř. 201 II. oddílu přenese částka vykázaná ve sl. 2.: 
	V případě vykázání daňové ztráty se částky na ř. 1 a 2 uvedou se znaménkem mínus (-). Ze ř. 1 se do ř. 201 II. oddílu přenese částka vykázaná ve sl. 2.: 
	pr1j_sl_4_r2: 
	Uvede se částka nároku na odečet podle § 34 odst. 4 a § 34f až § 34h zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c).: 
	Uvedou se částky připadající na komanditisty z celkového nároku za komanditní společnost, a to i tehdy, nebude-li možné uplatnit tyto částky v plné výši při stanovení základu daně (ř. 242, 243 a 260) nebo daně (ř. 300 a 330). Částka na ř. 3 ve sl. 3 se musí rovnat částce ve sl. 2 na řádku tabulky F/c na němž je vykázán nárok na odečet za dané zdaňovací období, nebo období, za které je podáváno daňové přiznání.: 
	pr1j_sl_4_r3: 
	Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.: 
	Uvedou se částky připadající na komanditisty z celkového nároku za komanditní společnost, a to i tehdy, nebude-li možné uplatnit tyto částky v plné výši při stanovení základu daně (ř. 242, 243 a 260) nebo daně (ř. 300 a 320). Částka na ř. 4 ve sl. 3 se musí rovnat  částce ve sl. 2 na řádku tabulky F/b, na němž je vykázán nárok na odečet za dané zdaňovací období, nebo období, za které je podáváno daňové přiznání.: 
	pr1j_sl_4_r4: 
	Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.: 
	Uvedou se částky připadající na komanditisty z celkového nároku za komanditní společnost, a to i tehdy, nebude-li možné uplatnit tyto částky v plné výši při stanovení základu daně (ř. 242, 243 a 260) nebo daně (ř. 300 a 320). Částka na ř. 5 ve sl. 3 se musí rovnat částce na ř. 1 tabulky G.: 
	pr1j_sl_4_r5: 
	Uvede se částka připadající na komplementáře z celkového nároku za komanditní společnost.: 
	Uvedou se částky připadající na komanditisty z celkového nároku za komanditní společnost, a to i tehdy, nebude-li možné uplatnit tyto částky v plné výši při stanovení základu daně (ř.  242, 243 a 260) nebo daně (ř. 300 a 320). Částka na ř. 7 ve sl. 3 se musí rovnat částce na ř. 4 tabulky H.: 
	pr1j_sl_4_r7: 
	V případech, kdy příjmy ze zdrojů v zahraničí plynou komanditní společnosti ze státu, s nímž je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, uvede se na ř. 9 částka daně, již lze započíst na daňovou povinnost metodou úplného a prostého zápočtu (v rozdělení na komplementáře a komanditisty), pouze do výše, která může být ve státě zdroje příjmů vybrána v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.: 
	V případech, kdy příjmy ze zdrojů v zahraničí plynou komanditní společnosti ze státu, s nímž je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, uvede se na ř. 9 sl. 4 částka daně, již lze započíst na daň metodou úplného a prostého zápočtu (v rozdělení na komplementáře a komanditisty), pouze do výše, která může být ve státě zdroje příjmů vybrána v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy.Uvedou se částky připadající na komanditisty z celkového nároku za komanditní společnost, a to i tehdy, nebude-li možné uplatnit tyto částky v plné výši při stanovení základu daně (ř. 242, 243 a 260) nebo daně (ř. 300 a 320).Částka na ř. 9 ve sl. 3 se musí rovnat částce na ř. 4 tabulky I.: 
	pr1j_sl_4_r9: 
	Údaj vyplňují všichni poplatníci podávající přiznání za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, kteří na tomto řádku uvedou roční úhrn čistého obratu, vypočtený podle § 1d odst. 2 zákona o účetnictví. Veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a zákona), uvedou roční úhrn čistého obratu z celkové činnosti, tj. z hlavní i hospodářské činnosti. Poplatníci, kteří vedou jednoduché účetnictví, uvedou součet všech příjmů dosažených za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání.: 
	Na tomto řádku se uvede celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců, včetně případů pracovního vztahu člena k družstvu během zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, který je u poplatníků v postavení účetních jednotek součástí údajů uváděných v příloze účetní závěrky. Podrobnosti viz Pokyny.: 
	U poplatníka, jenž je společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti, je součástí základu daně popřípadě daňové ztráty i na něho připadající poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti. Tato poměrná část se stanoví u společníka veřejné obchodní společnosti ve stejném poměru, jako je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem, u komplementáře komanditníspolečnosti ve stejném poměru, jakým je na něho rozdělován zisk nebo ztráta komanditní společnosti podle zvláštního právního předpisu.: 
	Uvede se část základu daně nebo daňové ztráty ze ř. 200, připadající komplementářům.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Uvede se souhrn příjmů (výnosů) ze zdrojů v zahraničí, u nichž se podle uzavřených mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění uplatňuje metoda úplného vynětí ze základu daně (daňové ztráty), pokud jsou součástí celosvětového základu daně (daňové ztráty) na ř. 200. Rozčlenění částky vykázané na tomto řádku podle jednotlivých smluvních států, v nichž byl zdroj vyjímaných příjmů, musí být doloženo seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 10 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělý příjem ze zdrojů v zahraničí, potvrzením zahraničního správce daně (§ 38f odst. 5 zákona).Další informace viz Pokyny.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Bude-li na tomto řádku vykázána daňová ztráta, následující řádky 230 až 330 se nevyplňují ani neproškrtávají. Daňovou ztrátu, která vznikne a bude vyměřena za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2018, lze podle § 34 odst. 1 zákona uplatňovat jako položku odčitatelnou od základu daně nejdéle v pěti bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích.Další informace viz Pokyny.: 
	Částka odečtu daňové ztráty, uplatněná na tomto řádku podle § 34 odst. 1 zákona, s omezením podle § 38na zákona, nesmí být vyšší než částka základu daně upraveného o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a sníženého o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, uvedená na ř. 220, a současně musí být shodná s částkou uvedenou na ř. 9 ve sl. 4 tabulky E přílohy č. 1 II. oddílu. Další informace viz pokyny.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Na tomto řádku se uvede uplatnění odečtu podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004, uplatněním odečtu nelze vykázat daňovou ztrátu, pro jejíž stanovení platí ustanovení § 23 až 33, § 38n a § 38na zákona. Proto částka na tomto řádku nesmí být vyšší než základ daně uvedený na ř. 220, snížený o případné odečty daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona (ř. 230) a odečty na podporu výzkumu a vývoje nebo odečty na podporu odborného vzdělávání (ř. 242 a 243).: 
	Na tomto řádku se uvede uplatnění odečtu podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004, uplatněním odečtu nelze vykázat daňovou ztrátu, pro jejíž stanovení platí ustanovení § 23 až 33, § 38n a § 38na zákona. Proto částka na tomto řádku nesmí být vyšší než základ daně uvedený na ř. 220, snížený o případné odečty daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona (ř. 230) a odečty na podporu výzkumu a vývoje nebo odečty na podporu odborného vzdělávání (ř. 242 a 243).: 
	Tento řádek se nevyplňuje. Jeho využití je možné jen tehdy, jestliže zákon vymezí nové skutečnosti, které budou důvodem k dalším úpravám částky základu daně.: 
	Tento řádek se nevyplňuje. Jeho využití je možné jen tehdy, jestliže zákon vymezí nové skutečnosti, které budou důvodem k dalším úpravám částky základu daně.: 
	Na tomto řádku se uvede odečet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 a § 34a až § 34e zákona, včetně případného odečtu dosud neuplatněných výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje ve znění zákona platném do 31. 12. 2013. Částka odečtu se musí rovnat částce vykázané na ř. 5 ve sl. 4 v dílčí tabulce b) tabulky F přílohy č. 1 II. oddílu. Uplatněním odečtu na podporu výzkumu a vývoje podle § 34 odst. 4 zákona nelze vykázat daňovou ztrátu, proto částka na tomto řádku nesmí být vyšší než základ daně uvedený na ř. 220, snížený o případné částky odečtů uplatněné na ř. 230, 240 a 243.Pokud poplatníkem je společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti, bude částka uvedená na tomto řádku obsahovat i poměrnou část odečtu podle § 34 odst. 4 zákona zjištěného za veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost, přičemž tato poměrná část se stanoví v souladu s § 34d odst. 1 a 2 zákona. Na zvláštní příloze se pak uvede rozčlenění souhrnné částky z tohoto řádku na část vztahující se k odečtu za veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost a na část vztahující se k vlastní podnikatelské činnosti poplatníka. Obdobně se u těchto poplatníků postupuje i v případě položek uvedených na řádcích 243, 260 a 300.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	kc_ii_243: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	kc_ii230_250: 
	Tento řádek vyplňují pouze veřejně prospěšní poplatníci (§ 17a zákona), kterým zákon umožňuje uplatnění snížení základu daně podle§ 20 odst. 7 zákona.: 
	Uvede se skutečně uplatněná částka odečtu hodnoty bezúplatných plnění, poskytnutých ve zdaňovacím období nazákonem vymezené účely (§ 20 odst. 8 zákona) z tabulky G přílohy č. 1 II. oddílu, nejvýše však do 10 % z částkyna ř. 250.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	kc_ii260_270: 
	Uvede se sazba daně podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, platná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. V roce 2019 činí sazba podle § 21 odst. 1 zákona 19 %, sazba podle § 21 odst. 2 zákona 5 % a sazba podle § 21 odst. 3 zákona 0 %.: 
	kc_ii280_290: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Uvede se úhrn skutečně uplatněných slev na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona, nejvýše v částcena ř. 290. Jejich specifikace se provede v tabulce H Přílohy č. 1 II. oddílu, přičemž nárok na slevy podle § 35 odst. 1zákona se vyčíslí i tehdy, bude-li na ř. 220 vykázána daňová ztráta, nebo jestliže jej nebude možné s ohledem na částku vykázanou na ř. 290 plně využít.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Tento řádek se nevyplňuje. Jeho využití je možné jen tehdy, jestliže kromě slev na dani zákon vymezí nové skutečnosti,které budou důvodem k dalším úpravám částky daně.: 
	Tento řádek se nevyplňuje. Jeho využití je možné jen tehdy, jestliže kromě slev na dani zákon vymezí nové skutečnosti,které budou důvodem k dalším úpravám částky daně.: 
	kc_ii300_310: 
	Uvede se daň zaplacená v zahraničí, o níž lze podle § 38fa odst. 8 zákona snížit daň, nejvýše však do částky uvedené nař. 310. Při snížení daně se postupuje obdobně jako při použití metody prostého zápočtu podle § 38f zákona. Při výpočtudaně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst na daň za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňovépřiznání, se vychází z údajů Samostatné přílohy k ř. 319 II. oddílu (tiskopis 25 5404/G MFin 5404/G), která se vyplňujesamostatně za každý stát. Celková částka na ř. 319 nesmí být vyšší než součet ř. 7 všech Samostatných příloh k ř. 319II. oddílu. Ve smyslu Čl. II. zákona č. 80/2019 Sb. se podle bodu 1. přechodných ustanovení § 38fa zákona použije prozdaňovací období započatá od 1. 4. 2019.K ř. 319Uvede se daň zaplacená v zahraničí, o níž lze podle § 38fa odst. 8 zákona snížit daň, nejvýše však do částky uvedené nař. 310. Při snížení daně se postupuje obdobně jako při použití metody prostého zápočtu podle § 38f zákona. Při výpočtudaně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst na daň za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňovépřiznání, se vychází z údajů Samostatné přílohy k ř. 319 II. oddílu (tiskopis 25 5404/G MFin 5404/G), která se vyplňujesamostatně za každý stát. Celková částka na ř. 319 nesmí být vyšší než součet ř. 7 všech Samostatných příloh k ř. 319II. oddílu. Ve smyslu Čl. II. zákona č. 80/2019 Sb. se podle bodu 1. přechodných ustanovení § 38fa zákona použije prozdaňovací období započatá od 1. 4. 2019.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Uvede se daň zaplacená v zahraničí, o niž lze podle smluv o zamezení dvojího zdanění snížit daň, nejvýše však do částky uvedené na ř. 310 snížené o částku na ř. 319. Při výpočtu výše daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst na daň za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, se postupuje podle tabulky I přílohy č. 1 II. oddílu.: 
	kc_ii320_330: 
	Na tomto řádku se uvede úhrn příjmů před zdaněním (základů daně), které podle § 20b zákona vstupují do samostatnéhozákladu daně. Uvede se též zahrnovaný příjem podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, pokud není u ovládající společnostiosvobozen od daně z příjmů.Specifikace jednotlivých příjmů uplatněných na ř. 331 se uvede na zvláštní příloze. K příjmům z vypořádacích podílů, z podílůna likvidačním zůstatku nebo z obdobných plnění budou v této zvláštní příloze přiřazeny s nimi související nabývací cenypodílů na obchodní korporaci.Částka na tomto řádku nesmí nabývat záporných hodnot.: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	Uvede se sazba daně podle § 21 odst. 4 zákona, účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. V roce 2019 činí sazba podle § 21 odst. 4 zákona 15 %.: 
	kc_ii_333: 
	Zde se uvede úhrnná částka daní zaplacených v zahraničí z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně. Specifikace jednotlivých zaplacených daní s přiřazením ke konkrétním zdaněným příjmům, bude součástí zvláštní přílohy k ř. 331. K zápočtu lze uplatnit pouze takovou částku daně, která byla v zahraničí u jednotlivých konkrétních příjmů vybrána v souladu s právními předpisy státu, v němž byl zdroj příjmu, nejvýše však do částky tuzemské daně z příjmů připadající na daný příjem, a pokud se jedná o příjem ze státu, s nímž Česká republika uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, nejvýše částku daně, která může být v tomto státě vybrána v souladu s uzavřenou smlouvou. Částky daně zaplacené v zahraničí musí být doloženy seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 10 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělé příjmy ze zdrojů v zahraničí, potvrzeními zahraničních správců daně (§ 38f odst. 5 zákona).: 
	Přejít na pole textové přílohy dle poznámky 8) na poslední stránku: 
	kc_ii_335: 
	kc_ii_340: 
	kc_ii_360: 
	Uvede se poslední známá částka daně vztahující se k danému zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 4 vykázána poslední známá daňová ztráta z příjmů zahrnovaných do obecného základu daně. Jinak se tento řádek proškrtne.: 
	Na tomto řádku se uvede částka daně ze ř. 340 II. oddílu, investiční společnost obhospodařující  podílové fondy částku ze ř. 2 III. oddílu, a to i tehdy, bude -li na ř. 5 vykázána daňová ztráta z příjmů zahrnovaných do obecného základu daně.: 
	Tento řádek bude vyplněn současně se ř. 6, přechází-li poslední známá částka daně do daňové ztráty (v tomto případě se na ř. 3 uvede částka ze ř. 1 se znaménkem minus (–)) nebo naopak z poslední známé daňové ztráty do částky daně (v tomto případě se na ř. 3 uvede částka ze ř. 2 se znaménkem plus (+)).: 
	Uvede se poslední známá daňová ztráta vztahující se k danému zdaňovacímu období, a to i tehdy, bude-li na ř. 1 vykázána poslední známá částka daně z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně. Jinak se tento řádek proškrtne.: 
	Na tomto řádku se uvede daňová ztráta ze ř. 220 II. oddílu, a to i tehdy, bude-li na ř. 2 vykázána částka daně z příjmů zahrnovaných do samostatného základu daně.: 
	kc_dppiv6: 
	Uvede se celková částka zaplacených záloh, splatných v průběhu zdaňovacího období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání. Ze záloh splatných ve zdaňovacím období nebo v období, za které je podáváno daňové přiznání, u nichž došlo k prodlení s placením, lze do úhrnu na ř. 1 zahrnout pouze ty zálohy, které byly zaplaceny do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání.: 
	Daňoví nerezidenti (§ 17 odst. 4 zákona), kteří nejsou rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, uvedou na tomto řádku celkovou částku zajištění daně, sraženého jim všemi plátci z příjmů podle § 38e odst. 2 zákona, které jsou součástí základu daně za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání; její rozčlenění podle jednotlivých plátců se provede na zvláštní příloze. Pokud jsou tito poplatníci společníky veřejných obchodních společností nebo komplementáři komanditních společností, bude částka vykázaná na tomto řádku zahrnovat též zajištění daně sražené jim veřejnou obchodní společností nebo komanditní společností podle § 38e odst. 3 písm. b) zákona za zdaňovací období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání.: 
	Daňoví nerezidenti (§ 17 odst. 4 zákona), kteří jsou rezidenty členského státu Evropské unie nebo dalších států tvořícíchEvropský hospodářský prostor, uvedou na tomto řádku celkovou částku daně, která jim byla vybrána srážkou všemi plátciz příjmů podle § 22 odst. 1 písm. b), c), d), f) a g) bodů 1, 2, 4, 5, 6, 12 až 14, h) a i) zákona, kterou uplatňují k zápočtuna celkovou daň vztahující se k příjmům ze zdrojů na území České republiky, za zdaňovací období nebo za období, za kterése podává daňové přiznání. Rozčlenění celkové částky podle jednotlivých plátců se provede na zvláštní příloze.: 
	Bude-li na ř. 340 II. oddílu vykázána částka ≤ 200 Kč (viz § 38b zákona), použije se pro výpočet částky na tomto řádkuzkrácený algoritmus ve tvaru (ř. 1 + ř. 2 + ř. 3).V případě vratitelného přeplatku může poplatník požádat správce daně o jeho použití na úhradu nedoplatku, který máu jiného správce daně, nebo na úhradu nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo jiného správce daně(§ 155 odst. 1 DŘ) anebo o jeho vrácení (§ 155 odst. 2 DŘ). Pokud poplatník podá daňové přiznání současně s žádostío vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost jako napodanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání (§ 38zf zákona).: 
	Uveďte datum podepsání Žádosti.: 
	Vyplňte číselný kód podle níže uvedených typů podepisujících osob1 – zákonný zástupce nebo opatrovník;2 – ustanovený zástupce;3 – společný zástupce, společný zmocněnec;4a – obecný zmocněnec – fyzická osoba i právnická osoba;4b – fyzická osoba daňový poradce nebo advokát;4c – právnická osoba vykonávající daňové poradenství;7a – právní nástupce právnické osoby7b – zástupce právního nástupce právnické osobyPozn. kód 7b má přednost před obecnými druhy zastoupení s nižšími čísly kódů: 
	Uveďte jméno(-a) podepisující osoby.: 
	Uveďte příjmení podepisující osoby.: 
	Uveďte název právnické osoby, která je zástupcem.: 
	Vyplňte datum narozenípodepisující osoby – fyzické osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby.: 
	Vyplňte datum narozenípodepisující osoby – fyzické osoby, nebo evidenční číslo osvědčení daňového poradce – fyzické osoby, nebo identifikační čísloprávnické osoby odlišné od daňového subjektu.: 
	Vyplňte identifikační čísloprávnické osoby odlišné od daňového subjektu.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Přiznání podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Přiznání.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Přiznání podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Přiznání.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Přiznání podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Přiznání.: 
	Vyberte typ podepisující osoby.: 
	Uveďte část základu daně podle § 20a písm. a) zákona. Více informací viz. pokyny.: 
	Uveďte část základu daně podle § 20a písm. a) zákona ze ř. 271, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč dolů.: 
	Uveďte část základu daně podle § 20a písm. b) zákona (ř. 270 II. oddílu – ř. 271).: 
	Uveďte část základu daně podle § 20a písm. b) zákona ze ř. 273, zaokrouhlenou na celé tisíce Kč dolů.: 
	Uveďte sazbu daně (v %) podle § 21 odst. 2 zákona.: 
	Uveďte sazbu daně (v %) podle § 21 odst. 1 zákona.: 
	Uveďte část daně připadající na dobu činnosti investičního fondu.: 
	Uveďte část daně připadající na zbývající část zdaňovacího období.: 
	Uveďte daň (ř. 286 + 288).: 
	Uveďte počet kalendářních dnů pro část zdaňovacího období do dne ukončení činnosti investičního fondu (§ 20a písm. a) zákona).: 
	Vyplňte zdaňovací období od ve formátu dd.mm.rrrr.: 
	Vyplňte zdaňovací období do ve formátu dd.mm.rrrr.: 
	Vyplňte zdaňovací období od ve formátu dd.mm.rrrr.: 
	Vyplňte zdaňovací období do ve formátu dd.mm.rrrr.: 
	Vyplňte zdaňovací období od ve formátu dd.mm.rrrr.: 
	Vyplňte zdaňovací období do ve formátu dd.mm.rrrr.: 
	Zpět na přílohu F.: 
	dRemove_SP_I: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	dAdd_SP_I: 
	Uveďte číslo rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.: 
	Uveďte datum rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.: 
	Uveďte základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 8 zákona  (ř. 250 II. oddílu – 260 II. oddílu = ř. 270 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů).: 
	Uveďte rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle § 20 odst. 1 zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady).: 
	Uveďte základ daně pro výpočet slevy (ř. 1 – 2).: 
	Uveďte sazbu daně (v %) podle § 21 odst. 1 zákona.: 
	Uveďte slevu na dani podle § 35a odst. 1 zákona, zaokrouhlenou na celé Kč dolů (§ 35a odst. 5 zákona).: 
	Uveďte část změny základu daně sníženého o položky podle § 20 odst. 8 a § 34 zákona (ř. 1), vzniklé porušením podmínky podle § 35a odst. 2 písm. a) a d) zákona.: 
	Uveďte částku snížení nároku na slevu podle § 35a odst. 6 zákona, zaokrouhlenou na celé Kč dolů.: 
	Uveďte výslednou slevu na dani podle § 35a zákona (ř. 5 – 7).: 
	Uveďte první zdaňovací období podle § 35a odst. 3 zákona.: 
	Uveďte nepřekročitelný souhrn slev na dani za období podle § 35b odst. 4 zákona, stanovený podle § 35b odst. 5 zákona.: 
	Uveďte částku slev uplatněných v předcházejících zdaňovacích obdobích.: 
	Uveďte částku slev, kterou lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích (sl. 1 – sl. 2).: 
	Uveďte částku slevy uplatněnou v daném zdaňovacím období**) (max. částka ze sl. 3).: 
	Uveďte číslo rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu.: 
	Zpět na přílohu I: 
	Uveďte částku S1 (§ 35b odst. 1 písm. a) zákona).: 
	Uveďte upravenou částku S2 (§ 35b odst. 1 písm. b), s přihlédnutím k § 35b odst. 3 zákona).: 
	Uveďte slevu na dani podle § 35b zákona (ř. 1 – 2).: 
	Uveďte část změny základu daně snížené o položky podle § 20 odst. 8 a § 34 zákona [ř. 1 dílčí tabulky a)], vzniklou porušením podmínky podle § 35a odst. 2 písm. a) a d) zákona.: 
	Uveďte částku snížení nároku na slevu podle § 35b odst. 7 zákona, zaokrouhlenou na celé Kč dolů.: 
	Uveďte výslednou slevu na dani podle § 35b zákona (ř. 3 – 5).: 
	Uveďte základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 8 zákona) (ř. 250 II. oddílu – 260 II. oddílu = ř. 270 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů, za běžné zdaňovací období).: 
	Uveďte rozdíl, o který úrokové příjmy zahrnované do základu daně podle § 20 odst. 1 zákona převyšují s nimi související výdaje (náklady).: 
	Uveďte základ pro výpočet částky S1 (ř. 1 – 2).: 
	Uveďte sazbu daně (v %) podle § 21 odst. 1 zákona.: 
	Uveďte částku S1 podle § 35b odst. 1 písm. a) zákona, zaokrouhlenou na celé Kč dolů (§ 35b odst. 6, ve spojení s § 35a odst. 5 zákona).: 
	Uveďte základ daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 8 zákona (ř. 250 II. oddílu – 260 II. oddílu = ř. 270 II. oddílu, před zaokrouhlením na celé tisícikoruny dolů, za výchozí zdaňovací období).: 
	Uveďte hodnotu meziročních odvětvových indexů cen (v %), zaokrouhlené s přesností na jedno desetinné místo.: 
	Uveďte upravenou částku S2 podle § 35b odst. 1 písm. b) zákona, zaokrouhlenou na celé Kč dolů (§ 35b odst. 6, ve spojení s § 35a odst. 5 zákona).: 
	Uveďte první zdaňovací období podle § 35b odst. 4 zákona.: 
	Uveďte částku slev uplatněných v předcházejících zdaňovacích obdobích.: 
	Uveďte částku slev, kterou lze uplatnit v následujících zdaňovacích obdobích(sl. 1 – sl. 2).: 
	Uveďte částku slevy uplatněné v daném zdaňovacím období**) (max. částka ze sl. 3).: 
	Samostatná příloha se vyplňuje zvlášť za každý stát, s nímž má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, v němž byl ve zdaňovacím období, za které je podáváno daňové přiznání, zdroj zdaněných příjmů, u nichž se podle uvedené smlouvy uplatňuje metoda prostého zápočtu (§ 38f odst. 7 zákona). Kód státu se vyplňuje podle přílohy č. 18 nařízení Komise (ES) č. 2081/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o seznamu zemí a území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a obchodu mezi členskými státy (viz též webová adresa http://cds.mfcr.cz položka Daně, podpoložka Daně, složka Daně z příjmů, nabídka Seznam kódů států; použije se pouze dvoumístný kód vymezený písmeny velké abecedy).: 
	Uveďte daň vztahující se k příjmům plynoucím ze zdrojů na území České republiky i ze zdrojů v zahraničí, která se převezme z řádku 310 II. oddílu přiznání.: 
	Uveďte základ daně před uplatněním položek odčitatelných od základu daně a nezdanitelných částí základu daně, který se převezme z řádku 220 II. oddílu přiznání.: 
	Uveďte částku daně zaplacenou ve státě zdroje zdaněných příjmů, a to pouze do výše, která mohla být v tomto státě vybrána v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Částka daně uplatňovaná k zápočtu musí být doložena seznamem potvrzení zahraničních správců daně (§ 38f odst. 10 zákona) nebo, půjde-li o ojedinělý příjem ze zdrojů v zahraničí, potvrzením zahraničního správce daně (§ 38f odst. 5 zákona). Částka vykázaná na tomto řádku se zahrne do celkové částky na ř. 2 tabulky I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí.Při přepočtu daně zaplacené v zahraničí na Kč se pro účely jejího zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona).: 
	Uveďte úhrn hrubých příjmů (výnosů) zdaněných ve státě zdroje. Při přepočtu příjmů ze zdrojů v daném státě na Kč se pro účely zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona).: 
	Uveďte úhrn výdajů (nákladů) stanovených podle tuzemského zákona o daních z příjmů, souvisejících s celkovými hrubými příjmy na ř. 4. Při stanovení příjmu podléhajícího zdanění ve státě jejich zdroje, uváděného na ř. 6, nelze použít odčitatelné položky a položky snižující základ daně podle zahraničních právních předpisů.Při přepočtu souvisejících zahraničních výdajů (nákladů) na Kč se pro účely zápočtu používají kursy devizového trhu vyhlášené ČNB, uplatňované v účetnictví poplatníka (§ 38 odst. 1 zákona).Nelze-li u některých výdajů (nákladů) prokazatelně stanovit, zda souvisí s příjmy (výnosy) plynoucími ze zdrojů v daném státě, považuje se za související výdaje (náklady) jejich část stanovená ve stejném poměru, v jakém příjmy (výnosy) plynoucí ze zdrojů v zahraničí nesnížené o výdaje (náklady) připadají na celosvětové příjmy (výnosy) (§ 38f odst. 3 zákona).: 
	Uveďte příjem podléhající zdanění ve státě zdroje (§ 38f odst. 3 zákona). Bude-li na tomto řádku vykázáno záporné číslo (daňováztráta), následující řádek 7 se nevyplňuje.: 
	Částka vypočtená na tomto řádku se zahrne do celkové částky na ř. 3 tabulky I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí.: 
	Na řádcích 1 až 4 tabulky se vyplní celkový objem všech závazků a pohledávek daného typu vč. cash-poolingu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví ke konci minulého a aktuálního období. Uvádí se údaj za období, za něž se podává daňové přiznání a jemu bezprostředně předcházející období. Rozumí se závazky a pohledávky dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka. Údaje se uvádí v tisících Kč.: 
	Na řádcích 1 až 4 tabulky se vyplní celkový objem všech závazků a pohledávek daného typu vč. cash-poolingu tak, jak jsou zachyceny v účetnictví ke konci minulého a aktuálního období. Uvádí se údaj za období, za něž se podává daňové přiznání a jemu bezprostředně předcházející období. Rozumí se závazky a pohledávky dle právních předpisů upravujících účetnictví v závislosti na typu poplatníka. Údaje se uvádí v tisících Kč.: 
	ic: 
	Uvede se obchodní firma právnické osoby zapsaná do veřejných rejstříků, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“. U právnických osob, které se nezapisují do veřejných rejstříků, se uvede název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah předtištěných políček položky 01 nestačí k zapsání celého názvu obchodní firmy nebo názvu poplatníka, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní příloze se pak vyznačí celý název obchodní firmy, případně název poplatníka. Je-li spojenou osobou fyzická osoba, uvede se současné jméno a příjmení včetně získaných vědeckých a akademických titulů.: 
	Uveďte identifikační číslo (identifikátor pro daňové účely) spojené osoby, pokud jí bylo přiděleno.: 
	Uveďte - kód státu se vyplňuje podle Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. května 2012 o aktualizaci číselníku zemí (CZEM) (viz též webová adresa http://www.financnisprava.cz položka Daně a pojistné, podpoložka Daně, složka Daň z příjmů, nabídka Číselník zemí; použije se pouze dvoumístný kód vymezený velkými písmeny abecedy).: 
	Uveďte úhrn částek výnosů z nájmů, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Pojmem nájem se rozumí nájem dle Části čtvrté, Hlavy II, Dílu 2, Oddílu 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Typ nájmu dle § 19 odst. 7 zákona se zde neuvádí, neboť se uvádí v řádku Licenční poplatek.: 
	Uveďte úhrn částek nákladů na nájem, které ovlivnily výsledek hospodaření uvedený na řádku 10 daňového přiznání. Pojmem nájem se rozumí nájem dle Části čtvrté, Hlavy II, Dílu 2, Oddílu 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Typ nájmu dle § 19 odst. 7 zákona se zde neuvádí, neboť se uvádí v řádku Licenční poplatek.: 
	Zpět na řádek 63.: 
	Na řádku se uvede podle § 23e odst. 1 zákona částka kladného rozdílu mezi nadměrnými výpůjčními výdaji a limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů, kterým je vyšší hodnota z částky odpovídající 30 % daňového zisku před úroky, zdaněním a odpisy (§ 23e odst. 5 zákona), nebo částky 80 000 000 Kč. Limit pro omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů se použije pro zdaňovací období i pro období, za které se podává daňové přiznání. Částka zvýšení musí být shodná s částkou uvedenou ve sl. 4 tabulky I. Přílohy č. 3 II. oddílu.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Na řádku se uvede částka zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí podle § 23g odst. 1 zákona, a to do států dle § 38zg odst. 1 zákona. Přemístění majetku bez změny vlastnictví se pro účely daní z příjmů považuje za úplatný převod takového majetku sobě samému za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. Uvedené platí shodně i pro ř. 3. Částka zvýšení musí být shodná s kladnou částkou uvedenou na ř. 7 sl. 4 tabulky II. Přílohy č. 3 II. oddílu. Ustanovení § 23g zákona se podle bodu 12. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Na řádku se uvede částka zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí podle § 23g odst. 1 zákona mimo státy dle § 38zg odst. 1 zákona. Částka zvýšení musí být shodná s kladnou částkou uvedenou na ř. 7 sl. 4 tabulky III. Přílohy č. 3 II. oddílu. Ustanovení § 23g zákona se podle bodu 12. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Na řádku se uvede částka, o kterou je poplatník povinen zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23h zákona v důsledku rozdílné právní kvalifi kace. Ustanovení § 23h zákona se podle bodu 13. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na zdaňovací období započatá před 1. lednem 2020.: 
	Na řádku se uvede částka zvyšující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona v důsledku zdanění zahrnovaných příjmů z činnosti ovládané zahraniční společnosti (§ 38fa odst. 3 zákona). Na činnost ovládané zahraniční společnosti a nakládání s jejím majetkem, ze kterých plynou zahrnované příjmy (§ 38fa odst. 5 zákona), se pro účely daní z příjmů hledí, jako by byly uskutečněny ovládající společností (§ 38fa odst. 2 zákona) na území České republiky. Částka musí být shodná s hodnotou vykázanou na řádku Celkem v tabulce IV. Přílohy č. 3 II. oddílu za všechny ovládané zahraniční společnosti.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Výsledná částka na ř. 6 tabulky musí být shodná s částkou na ř. 63 II. oddílu. Částky v tabulce A nemohou nabývat záporných hodnot.: 
	Na tomto řádku se podle § 23e odst. 6 zákona uvede částka snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, o kterou byl za předcházející zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, podle § 23e odst. 1 zákona výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji zvýšen, nejvýše však do částky kladného rozdílu mezi limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a nadměrnými výpůjčními výdaji. Částka snížení musí být shodná s částkou uvedenou ve sl. 3 tabulky I. Přílohy č. 3 II. oddílu a nemůže spolu s dříve využitým snížením převýšit částku uvedenou ve sl. 1 tabulky I. Přílohy č. 3 II. oddílu.: 
	Na řádku se uvede částka snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí podle § 23g odst. 1 zákona, a to do států dle § 38zg odst. 1 zákona. Přemístění majetku bez změny vlastnictví se pro účely daní z příjmů považuje za úplatný převod takového majetku sobě samému za cenu, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek. Uvedené platí shodně i pro ř. 3. Částka se musí rovnat záporné hodnotě vykázané na ř. 7 sl. 4 tabulky II. Přílohy č. 3 II. oddílu, přičemž částka snížení se uvádí bez záporného znaménka. Příklad uvedení částky na tomto řádku: ř. 7 sl. 4 tabulky II. Přílohy č. 3 II. oddílu ……….....…- 30 000 Kč ř. 2 tabulky B Přílohy č. 3 II. oddílu …………………… 30 000 Kč Ustanovení § 23g zákona se podle bodu 12. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.: 
	Na řádku se uvede částka snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji v důsledku přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí podle § 23g odst. 1 zákona mimo státy dle § 38zg odst. 1 zákona. Částka se musí rovnat záporné hodnotě vykázané na ř. 7 sl. 4 tabulky III. Přílohy č. 3 II. oddílu, přičemž částka snížení se uvádí bez záporného znaménka. Ustanovení § 23g zákona se podle bodu 12. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.: 
	Na řádku se uvede snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 23g odst. 5 zákona v důsledku přeřazení majetku bez změny vlastnictví z jiného členského státu Evropské unie do České republiky, kdy toto přeřazení podléhá v tomto státě zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví. Ustanovení § 23g zákona se podle bodu 12. přechodných ustanovení k zákonu č. 80/2019 Sb. nepoužije na přemístění majetku bez změny vlastnictví uskutečněné ve zdaňovacích obdobích započatých před 1. lednem 2020.: 
	Částka snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji na tomto řádku podle § 38fa odst. 7 zákona nesmí být vyšší než částka, o kterou byl zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji za dané zdaňovací období na ř. 5 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu a současně se musí shodovat s hodnotou uvedenou na ř. 1 tabulky V. Přílohy č. 3 II. oddílu. Zvýšení a snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji se posuzuje vždy jednotlivě za každou ovládanou zahraniční společnost.: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Výsledná částka na ř. 6 tabulky musí být shodná s částkou na ř. 163 II. oddílu. Částky v tabulce B nemohou nabývat záporných hodnot.: 
	Uveďte součet všech částek, o které byl v předcházejících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, zvýšen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji.: 
	Uveďte součet všech částek, o které byl v předcházejících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Částka spolu s částkou ve sl. 3 nemůže být vyšší než částka ve sl. 1.: 
	Podle uvedeného algoritmu uveďte částky zvýšení nebo snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Částka ve sl. 3 musí odpovídat částce uvedené na ř. 1 tabulky B Přílohy č. 3 II. oddílu a částka ve sl. 4 musí odpovídat částce uvedené na ř. 1 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu. Nelze současně vyplnit sl. 3 a 4.: 
	Podle uvedeného algoritmu uveďte částky zvýšení nebo snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání. Částka ve sl. 3 musí odpovídat částce uvedené na ř. 1 tabulky B Přílohy č. 3 II. oddílu a částka ve sl. 4 musí odpovídat částce uvedené na ř. 1 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu. Nelze současně vyplnit sl. 3 a 4.: 
	Uveďte souhrnná částka, o kterou lze snížit v následujících zdaňovacích obdobích nebo období, za která se podává daňové přiznání, výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle § 23e odst. 6 zákona. Tato částka odpovídá algoritmu výpočtu: sl. 1 – sl. 2 – sl. 3 + sl. 4. Uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji není limitováno počtem zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání.: 
	Zpět na tabulku B.: 
	Zpět na tabulku A.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte součet řádků 1 až 6.: 
	Uveďte součet řádků 1 až 6.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3. Hodnota uvedená na ř. 7 ve sl. 4 se musí rovnat rozdílu hodnot ve sl. 2 a sl. 3 uvedených na ř. 7, přičemž tato hodnota musí zároveň odpovídat součtu řádků 1 až 6 uvedených ve sl. 4. Kladná hodnota se uvede jako kladné číslo, záporná hodnota se uvede jako číslo se znaménkem minus (-).  Kladná hodnota na ř. 7 ze sl. 4 se přenese na ř. 2 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu. Záporná hodnota na ř. 7 ze sl. 4 se přenese na ř. 2 tabulky B Přílohy č. 3 II. oddílu, a to bez znaménka minus (-).: 
	Zpět na tabulku A.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte úhrn částek tržních cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek při přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte úhrn částek souvisejících daňových výdajů, který zákon umožňuje uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů při prodeji majetku přemístěného v souladu s ustanovením § 23g odst. 1 zákona.: 
	Uveďte rozdíl údajů ve sl. 2 a sl. 3.: 
	Uveďte součet řádků 1 až 6.: 
	Uveďte součet řádků 1 až 6.: 
	Hodnota uvedená na ř. 7 ve sl. 4 se musí rovnat rozdílu hodnot ve sl. 2 a sl. 3 uvedených na ř. 7, přičemž tato hodnota musí zároveň odpovídat součtu řádků 1 až 6 uvedených ve sl. 4. Kladná hodnota se uvede jako kladné číslo, záporná hodnota se uvede jako číslo se znaménkem minus (-). Kladná hodnota na ř. 7 ze sl. 4 se přenese na ř. 3 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu. Záporná hodnota na ř. 7 ze sl. 4 se přenese na ř. 3 tabulky B Přílohy č. 3 II. oddílu, a to bez znaménka minus (-).: 
	Zpět na tabulku A.: 
	Uveďte obchodní firma právnické osoby zapsaná do veřejných rejstříků, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“. U právnických osob, které se nezapisují do veřejných rejstříků, se uvede název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah řádku nestačí k zapsání celého názvu obchodní firmy nebo názvu poplatníka, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní příloze se pak vyznačí celý název obchodní firmy, případně název poplatníka.: 
	Uveďte identifikační číslo (identifikátor pro daňové účely) ovládané zahraniční společností, pokud jí bylo přiděleno.: 
	Uveďte celkové zvýšení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji za každou jednotlivou ovládanou zahraniční společnost v příslušném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v souladu s ustanovením § 38fa odst. 1 a odst. 7 zákona, a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen.: 
	Hodnota „Celkem“ se musí rovnat hodnotě na ř. 5 tabulky A Přílohy č. 3 II. oddílu. Hodnoty uvedené ve sloupci „Částka“ nemohou nabývat záporných hodnot. Pokud nedostačuje počet předtištěných řádků k zapsání všech ovládaných zahraničních společností, uvedou se na zvláštní příloze s tím, že údaje ze sloupce „Částka“ budou započítány do hodnoty „Celkem“.: 
	Zpět na tabulku B.: 
	Uveďte úhrn částek, o které byl snížen výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v daném zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, uvedených ve sloupci 4 na řádku 8 jednotlivých samostatných příloh.: 
	Uveďte úhrn částek, o které lze snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji v následujících zdaňovacích obdobích nebo obdobích, za která se podává daňové přiznání, uvedených ve sloupci 5 na řádku 8 jednotlivých samostatných příloh.: 
	Při vyplňování řádků této tabulky se vychází z údajů Samostatné přílohy k tabulce V. Přílohy č. 3 II. oddílu (tiskopis 25 5404/H MFin 5404/H - vzor č. 1), která se vyplňuje zvlášť za každou ovládanou zahraniční společnost.: 
	pr319_stat: 
	Uveďte hodnotu z řádku 310 II. oddílu přiznání.: 
	Uveďte hodnotu z řádku 220 II. oddílu přiznání.: 
	Uveďte částku daně obdobné dani z příjmů právnických osob zaplacené z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem v zahraničí (ve státě sídla ovládané zahraniční společnosti), kterou lze započítat na daňovou povinnost ovládající společnosti. Započítat tuto daň lze pouze v rozsahu, ve kterém byla tato daň stanovena z příjmů z činnosti a nakládání s majetkem, které byly přičteny poplatníkovi (ovládající osobě). Příjmy z činnosti, na které se použije postup podle § 38fa odst. 1 zákona, se rozumí příjmy ovládající společnosti skutečně přičítané, tedy v rozsahu určeném podle § 38fa odst. 6 zákona, tj. v poměrné části vypočítané podle podílu ovládající společnosti na základním kapitálu ovládané zahraniční společnosti.Při přepočtu daně zaplacené ze zahrnovaných příjmů v zahraničí na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB uplatňovaný ovládající společností v účetnictví k poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.: 
	Uveďte celkové zahrnované příjmy za daný stát, tj. součet zahrnovaných příjmů za všechny ovládané zahraniční společnosti se sídlem v daném státě, a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen. Při přepočtu příjmů zahrnovaných do základu daně ovládající společnosti na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB uplatňovaný ovládající společností v účetnictví k poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.: 
	Uveďte úhrn částek daňových výdajů, stanovených podle tuzemského zákona o daních z příjmů, souvisejících se zahrnovanými příjmy uvedenými na řádku 4. Při přepočtu souvisejících zahraničních výdajů na Kč se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB uplatňovaný ovládající společností v účetnictví k poslednímu dni zdaňovacího období ovládané zahraniční společnosti.: 
	pr319_r6: 
	pr319_r7: 
	Uveďte obchodní firmu právnické osoby zapsané do veřejných rejstříků, včetně dodatku označujícího její právní formu, popřípadě též dovětku „v likvidaci“. U právnických osob, které se nezapisují do veřejných rejstříků, se uvede název, pod kterým byly založeny nebo zřízeny, a u ostatních subjektů název, pod nímž vystupují vůči třetím osobám. Pokud rozsah řádku nestačí k zapsání celého názvu obchodní firmy nebo názvu poplatníka, uvede se pouze jejich zkrácený tvar s tím, že na zvláštní příloze se pak vyznačí celý název obchodní firmy, případně název poplatníka.: 
	Uveďte identifikační číslo (identifikátor pro daňové účely) ovládané zahraniční společnosti, pokud jí bylo přiděleno.: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte celkovou částku nároku na snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji vzniklého za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, uvedené ve sl. 1. Částkou nároku se rozumí částka zahrnovaných příjmů (rozdíl mezi příjmy a souvisejícími výdaji) z činnosti ovládané zahraniční společnosti přičítaných poplatníkovi – ovládající společnosti podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona, za předpokladu, že by tato částka vedla ke snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (§ 38fa odst. 7 zákona), a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen.: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte celkovou částku nároku na snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji vzniklého za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, uvedené ve sl. 1. Částkou nároku se rozumí částka zahrnovaných příjmů (rozdíl mezi příjmy a souvisejícími výdaji) z činnosti ovládané zahraniční společnosti přičítaných poplatníkovi – ovládající společnosti podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona, za předpokladu, že by tato částka vedla ke snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (§ 38fa odst. 7 zákona), a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen.: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte celkovou částku nároku na snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji vzniklého za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, uvedené ve sl. 1. Částkou nároku se rozumí částka zahrnovaných příjmů (rozdíl mezi příjmy a souvisejícími výdaji) z činnosti ovládané zahraniční společnosti přičítaných poplatníkovi – ovládající společnosti podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona, za předpokladu, že by tato částka vedla ke snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (§ 38fa odst. 7 zákona), a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen.: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte celkovou částku nároku na snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji vzniklého za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, uvedené ve sl. 1. Částkou nároku se rozumí částka zahrnovaných příjmů (rozdíl mezi příjmy a souvisejícími výdaji) z činnosti ovládané zahraniční společnosti přičítaných poplatníkovi – ovládající společnosti podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona, za předpokladu, že by tato částka vedla ke snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (§ 38fa odst. 7 zákona), a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen.: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte celkovou částku nároku na snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji vzniklého za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, uvedené ve sl. 1. Částkou nároku se rozumí částka zahrnovaných příjmů (rozdíl mezi příjmy a souvisejícími výdaji) z činnosti ovládané zahraniční společnosti přičítaných poplatníkovi – ovládající společnosti podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona, za předpokladu, že by tato částka vedla ke snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (§ 38fa odst. 7 zákona), a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen.: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte podle stanoveného postupu průběh uplatnění snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji podle § 38fa odst. 7 zákona. V případech, kdy v následujícím zdaňovacím období nebo období, za které bude podáváno daňové přiznání, již nebude možné v důsledku uplynutí zákonné lhůty vzniklý a neuplatněný nárok na snížení výsledku hospodaření uplatnit, uvede se na příslušném řádku ve sl. 5 nula (0).: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte sestupně vymezení zdaňovacích období nebo období, za která se podává daňové přiznání, ve kterých nebyla podle § 38fa odst. 7 zákona provedena úprava výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji, protože by vedla k jeho snížení.: 
	Uveďte celkovou částku nároku na snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji vzniklého za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, uvedené ve sl. 1. Částkou nároku se rozumí částka zahrnovaných příjmů (rozdíl mezi příjmy a souvisejícími výdaji) z činnosti ovládané zahraniční společnosti přičítaných poplatníkovi – ovládající společnosti podle § 38fa odst. 1 a 7 zákona, za předpokladu, že by tato částka vedla ke snížení výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (§ 38fa odst. 7 zákona), a to s výjimkou zahrnovaného příjmu podle § 38fa odst. 5 písm. c) zákona, který podléhá u ovládající společnosti zdanění v samostatném základu daně podle § 20b zákona, pokud není od daně z příjmů osvobozen.: 
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