
C. Údaje o samostatné činnosti

Datum zahájení činnosti Datum přerušení činnosti Datum ukončení činnosti Datum obnovení činnosti Počet měsíců činnosti

D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona

Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých Kč.

9. Mzdy

*) označené údaje jsou nepovinné

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 
2)

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující

výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující

výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

F. Údaje o společnících společnosti
 2)

Jste-li společníkem společnosti, která není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních společnících společnosti

Podíl Podíl

na příjmech v % na výdajích v %

G. Údaje o spolupracující osobě 
2)

Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, nebo osoba v rodinném závodě, uveďte údaje o spolupracující osobě

H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje

Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, nebo osoba v rodinném závodě, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje

I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti
 2)

Daňové identifi kační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní %

společnosti, kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentech

1) Z předtištěných možností v rámečku vyberte odpovídající variantu a označte křížkem

2) Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu

6. Ostatní majetek*)

1. Hmotný majetek

Na konci zdaňovacího období

5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a zápůjček

2. Peněžní prostředky v hotovosti*)

Na začátku zdaňovacího období

7. Závazky včetně přijatých úvěrů a zápůjček

3. Peněžní prostředky na bankovních účtech*)

4. Zásoby

poplatník uvede v celých Kč

1.

č. ř.

8. Rezervy

2.

3.

č. ř.

1.

2.

4.

poplatník uvede v celých Kč

3.

4.

Jméno Příjmení DIČ

1.

1.

2.

3.

Jméno Příjmení

1.

DIČ (RČ) Podíl na příjmech a výdajích v %

DIČ

Podíl na příjmech a výdajích v %

2.

Jméno Příjmení DIČ




