Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Územnímu pracovišti v, ve, pro

01 Daňové identifikační číslo
C

Z

02 Rodné číslo
Otisk podacího razítka finančního úřadu

/
1)

03 DAP
řádné

opravné

dodatečné

Důvody pro podání dodatečného
DAP zjištěny dne

X
04 Kód rozlišení typu DAP2)

Datum

05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování,
která byla uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty

ano

ne

ano

ne

1)

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem 1)

PŘIZNÁNÍ
k dani z příjmů fyzických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

2015

za zdaňovací období (kalendářní rok)

2)

nebo jeho část od

do

dále jen "DAP"
1. ODDÍL - Údaje o poplatníkovi
07 Rodné příjmení

06 Příjmení

08 Jméno (-a)

09 Titul

10 Státní příslušnost

Adresa místa pobytu v den podání DAP
12 Obec

13 Ulice/část obce

14 Číslo popisné / orientační

15 PSČ

17 Fax / e-mail

18 Stát

16 Telefon / mobilní telefon

11 Číslo pasu

Adresa místa pobytu k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
Řádky 19 až 22 vyplňte pouze v případě, že adresa k poslednímu dni kalendářního roku, za který se DAP podává, je rozdílná
od adresy v den podání DAP.
19 Obec
20 Ulice/část obce
21 Číslo popis./ orientační
22 PSČ
Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval
Řádky 23 až 28 vyplňte pouze v případě, že nemáte bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky.
23 Obec
24 Ulice/část obce
25 Číslo popisné / orientační
26 PSČ

27 Telefon / mobilní telefon

29 Kód státu - vyplní jen daňový nerezident
30 Spojení se zahraničními osobami 1)
25 5405 MFin 5405 vzor č.22

28 Fax / e-mail

29a Výše celosvětových příjmů
ano

ne

1

Kč

1

