
PŘÍLOHY DAP :
Ve sloupci uveďte počet listů příloh :

Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani podle § 36 odst. 2 písm. p) zákona

Potvrzení výše příjmů od zahraničního správce daně

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí (§ 10 zákona)

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10

Údaje o podepisující osobě 
3)

: Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

Datum

0 0 0 0 0 0 0 0

Označte křížkem odpovídající variantu.

ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘIJMU FYZICKÝCH OSOB

Podle ust. § 154 a 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, žádám o vrácení :

přeplatku na dani z příjmů fyzických osob  Kč

Přeplatek zašlete na adresu:

Přeplatek vraťte na účet vedený u č.

Kód banky specifický symbol

Vlastník účtu měna, ve které je účet veden

V dne Podpis daňového subjektu (podepisující osoby
3)

)

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění

daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu
Vlastnoruční podpis

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

1)

Otisk

razítka

2.2.2016

2) Údaj vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení DAP v případech uvedených v § 239b, 

§ 239c a § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve znění pozdějších 

předpisů

Údaje o podepisující osobě budou vyplněny pouze v případě, kdy je DAP 

zpracováno a podáno osobou odlišnou od daňového subjektu.

3)
Otisk podacího razítka finančního úřadu

0

Další přílohy výše neuvedené

Počet příloh celkem

Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru

Doklad o poskytnutém bezúplatném plnění (daru)

Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání

Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění, penzijní pojištění, nebo doplňkové penzijní spoření

Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění

„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací 

období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)

Pojistné přiznání

Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví

Název přílohy

Příloha č.1 - „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“

Příloha č.2 - „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)"

Příloha č.3 - „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)" včetně Samostatných listů 1. oddílu

Potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona

A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Důvody pro podání dodatečného DAP



4 


