
PŘÍLOHA č. 1 Rodné číslo:

je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

za zdaňovací období 2015 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 22 (dále jen „DAP“)

Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazateli ve smyslu

ustanovení § 146 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí

s přesností na dvě desetinná místa. Postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.

Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)

1. Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)

Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

poplatník finanční úřad

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)

A. Údaje o obratu a odpisech

Roční úhrn čistého obratu Uplatněné odpisy celkem Z toho odpisy nemovitých věcí

B. Druh činnosti 2) Sazba výdajů

Název hlavní (převažující) činnosti % z příjmů Příjmy Výdaje CZ - NACE

Název dalších činností

101

0

0
Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zvyšující

– uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl

mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)

Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou

rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona, včetně člena rodiny 

zúčastněného na provozu rodinného závodu

102

103

104

105

(neobsazeno)

Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 – ř. 102)

nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta)

Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující

– uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi

příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)

112

0

(neobsazeno)

Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo

komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu,

označte svůj podíl znaménkem mínus (–)

Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),

kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle

§ 13 zákona, včetně člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu

Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která

připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona, včetně člena 

rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu

107

106

110

111

Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),

která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona, včetně 

člena rodiny zúčastněného na provozu rodinného závodu

109

108

0

Uplatňuji výdaje

procentem z příjmů
1)Vedu účetnictví

1)

Příjmy podle § 7 zákona

Vedu daňovou evidenci
1) X

Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona

Celkem 0 0

0
Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů podle § 7 zákona

(ř. 104 + ř. 105 – ř. 106 – ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 – ř. 110 – ř. 111 + ř. 112)
113

Dílčí základ daně z příjmů podle § 7 zákona po vynětí (ř.113 - úhrn vyňatých příjmů 

ze zdrojů v zahraničí podle § 7 zákona)
114

/



Zpracováno dle: 25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor č. 11


