
Tab č.1 ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

Počet 

měsíců

Počet 

měsíců

64

65a)

65b)

66

67

68

69

69a) písm. g) zákona (sleva za umístění dítěte)

70

71

zákona ( ř. 60 - ř. 70 )

bez ZTP/P se ZTP/P bez ZTP/P se ZTP/P se ZTP/P

2

1

2

3

4

Celkem 0 0 0 0 0

72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

73 Sleva na dani ( částka  ř. 72, uplatněná maximálně

do výše daně na ř. 71 )

74 Daň po uplatnění slevy podle § 35c zákona (ř. 71 - ř. 73)

75 Daňový bonus ( ř. 72 - ř. 73 )

76 Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d

zákona ( včetně případného doplatku na daňovém bonusu )

77 Rozdíl na daňovém bonusu ( ř. 75 - ř. 76 )

6. ODDÍL - Dodatečné DAP

78 Poslední známá daň

79 Zjištěná daň podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,

daňového řádu (ř. 74)

80 Rozdíl řádků ( ř.79 - ř.78 ) : zvýšení (+) částka daně

se zvyšuje, snížení (-) částka daně se snižuje

82 Zjištěná ztráta podle § 141 zákona č. 280/2009 Sb.,

daňového řádu (ř. 61)

83 Rozdíl řádků ( ř.82 - ř.81 ) : zvýšení (+) - daňová ztráta

se zvyšuje, snížení (-) daňová ztráta se snižuje

7. ODDÍL - Placení daně

84

85 Na zbývajících zálohách zaplaceno poplatníkem celkem

86 Zaplacená daň stanovená paušální částkou podle §7a zákona

87 Sražená daň podle § 36 odst. 6 zákona (státní dluhopisy)

87a)

87b)

88 Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

89 Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona

90 Zaplacená daňová povinnost (záloha) podle § 38gb odst. 2 zákona

Poslední známá daň - daňová ztráta podle § 5 zákona81

0

0

0

0

0

0

0

Rodné čísloPříjmení a jméno(-a)

písm. d) zákona (rozšířená sleva na invaliditu - pro poživatele invalidního 

důchodu pro invaliditu třetího stupně)

písm. e) zákona (sleva na držitele průkazu ZTP/P)

písm. f) zákona (sleva na studenta)

24 840
Úhrn slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35 ba zákona

Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b  a § 35ba

(ř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 69 + ř. 69 a)

písm. a) zákona (základní sleva na poplatníka)

písm. b) zákona (sleva na maželku/manžela)

24 840

písm. b) zákona (sleva na manželku/manžela, která/který je držitelem 

ZTP/P)

Příjmení, jméno, titul

manželky (manžela)
Rodné číslo

Částka podle § 35ba odst. 1

písm. c) zákona (základní sleva na invaliditu - pro poživatele invalidního 

důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně)

Tab. č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJÍCÍCH VE SPOLEČNĚ HOSPODAŘÍCÍ DOMÁCNOSTI

Sražená daň podle § 36 odst. 8 zákona

Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách na 

dani)

Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona

1

Počet měsíců ve výši 

jedno dítě

Počet měsíců ve výši 

na druhé dítě

Počet měsíců ve výši 

na třetí a další dítě

3 4 5

bez ZTP/P



91 0
Zbývá doplatit (ř. 74 – ř. 77 - ř. 84 – ř. 85 – ř. 86 – ř. 87 – ř. 87a - ř. 87b – ř. 

88 – ř. 89 – ř. 90) : (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více

3 


