
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu v, ve, pro

(~-------)
01 Daňové identifikační číslo

(CIZI

02 Rodné číslo

)

)

05 DAP zpracoval a předkládá daňový poradce na základě plné moci k zastupování,
která byla podána správci daně před uplynutím neprodloužené Ihůty1)

05a Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem1)

opravné

D

Otisk podacího razitka finančního úřadu

(~---

)
neD

neD

anoD

anoD

Datum

Důvody pro podání dodatečného
DAP zjištěny dneD

dodatečné
03 DAp1)

řádné

D
04 Kód rozlišení typu DAp2)

D

V' "

PRIZNANI
k dani z příjmů fyzických osob

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

za zdaňovací období (kalendářní rok) ( ) nebo jeho část2) od ( ) do ( )

dále jen "DAP"

1. ODDíl - Údaje o poplatníkovi
06 Příjmení 07 Rodné příjmení 08 Jméno(-a)

09 Titul 10 Státní příslušnost 111 Číslo pasu

Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) v den podání DAP
12 Obec 13 Ulice / část obce 14 Číslo popisné / orientační

15 PSČ 16 Telefon / mobilní telefon 17 Fax / e-mail 18 Stát

Adresa bydliště (místa trvalého 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 popisné / orientační 22 PSČ

Adresa 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 125 Číslo popisné / orientační

26 PSČ 27 Telefon / mobilní telefon 128 Fax / e-mail

29 Kód státu - vyplní jen daňový nerezident D 29a Výše celosvětových příjmů (

30 Spojení se zahraničními osobami') anoD neD
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2. ODDíl - Dílčí základ daně, základ daně, ztráta
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků (§ 6 zákona)

poplatník finanční úřad

31 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

32 Úhrn povínného pojístného podle § 6 odst.13 zákona

33 Daň zaplacená v zahraníčí podle § 6 odst. 14 zákona

34 Dilél záKlad dane pOdle § ti záKona
(ř. 31 + ř. 32 - ř. 33)

35 Uhrn příjmů plynoucí ze zahraníčí zvýšený o povinné
ooiistné oodle '& 6 odst. 13 zákona

2. Dílčí základy daně z příjmů fyzických osob podle § 6, §7, § 8, § 9 a § 10 zákona, základ daně a ztráta

36 Dílčí základ daně ze závislé činnosti podle § 6 zákona (ř. 34)

36a Dílčí základ daně ze závislé činnosti Podle § 6 zákona po vynětí
(ř. 36 - úhm vyňatých příjmů ze zdrojů v zahraničí podle § 6 zákona
nebo ř. 36)

37 Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání a z jíné samostatné
výdělečné čínnosti podle § 7 zákona (ř. 113 přílohy Č. 1 DAP)

38 Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona

39 Dílčí základ daně nebo ztráta z pronájmu podle § 9 zákona
(ř. 206 přílohy Č. 2 DAP)

40 Dílčí základ daně z ostatních příjmů podle § 10 zákona
(ř. 209 přílohy Č. 2 DAP)

41 Úhrn řádků (ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40).

41a Úhmdílčíchzákladůdaněpodle§ 7 až § 10zákonapovynětí(ř. 41 - úhm
vyňatýchpříjmůze zdrojův zahraničípodle§ 7 až § 10zákonaneboř. 41)

42 Základ daně
(36a + kladná hodnota z ř. 41a)

43 (neobsazeno)

44 Uplatňovaná výše ztráty - vzniklé a vyměřené za předcházející
zdaňovací období maximálně do výše ř. 41a

45 Základ daně po odečtení ztráty (ř. 42 - ř. 44)

3. ODDíl - Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem
Částka podle § 15 Počet Počet

měsíců měsíců

46 Odst. 1 zákona (hodnota daru/darů)

47 Odst. 3 a 4 zákona (odečet úroků)

48 Odst. 5 zákona (penzíjní přípojištění)

49 Odst. 6 zákona (žívotní pojištění)

50 Odst. 7 zákona (odborové příspěvky)

51 Odst. 8 zákona (úhrada za další vzdělávání)

52 § 34 odst. 4 zákona (výzkum a vývoj)

53 Další částky I
54 Úhrn nezdanitelných částí základu daně a položek

odčitatelných od základu daně (ř. 46 + ř. 47 + ř. 48 +
+ ř. 49 + ř. 50 + ř. 51 + ř. 52 + ř. 53)

55 Základ daně snížený o nezdanítelné částí základu daně
a položky odčítatelné od základu daně (ř. 45 - ř. 54)

56 Základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů

57 Daň podle § 16 zákona
.

4. ODDll - Daň celkem, ztráta
58 Daň podle § 16 zákona (ř. 57) nebo částka

z ř. 330 ořílohv Č. 3 DAP

59 (neobsazeno)

60 Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 58)

61 Daňová ztráta - zaokrouhlená na celé Kč nahoru
bez znaménka mínus

5. ODDíl - Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
62 Slevy celkem podle § 35 odst. 1 zákona

63 Sleva podle § 35 odst.6 až 8, § 35a nebo § 35b zákona
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Tab. Č. 1 ÚDAJE O MANŽELCE (MANŽELOVI)

Příjmení, jméno, titul
manželky (manžela)

Částka podle § 35ba odst. 1 Počet Počet
měsíců měsíců

64 písm. a) zákona (na poplatníka)

65a) písm. b) zákona (na manželku/manžela)

65b) písm. b) zákona (na manželku/manžela,
která/který ie držitelem ZTP/P)

66 písm. c) zákona (na poživatele část. invalidního důchodu)

67 písm. d) zákona (na poživatele plného invalidního důchodu)

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

69 písm. f) zákona (studíum)

70 Uhm slev na dani podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba zákona
lř. 62 + ř. 63 + ř. 64 + ř. 65a + ř. 65b + ř. 66 + ř. 67 + ř. 68 + ř. 691

71 Daň po uplatnění slev podle § 35, § 35a, § 35b a § 35ba
zákona Iř. 60 - ř. 70)

Tab. Č. 2 ÚDAJE O DĚTECH ŽIJícíCH V DOMÁCNOSTI

Příjmení a jméno(-a) Rodné číslo Počet měsíců
Počet měsíců

se ZTP/P
1 2 3 4

1

2

3

4

Celkem

72 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

73 Sleva na dani (částka z 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 Uhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů podle § 35d
zákonáívčetně případného doplatku na daňovém bonusu)

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

6. ODDíL - Dodatečné DAP

78 Poslední známá daňová povinnost

79 Zjištěná daňová povinnost podle § 41 zákona Č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ř. 74)

80 Rozdíl řádků (ř. 79 - ř. 78) : zvýšení (+) částka daně
se zvyšuje, snížení (-) částka daně se snížuje

81 Poslední známá daňová povinnost - daňová ztráta
podle § 5 zákona

82 Zjíštěná ztráta podle § 41 zákona Č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (ř. 61)

83 Rozdíl řádků (ř. 82i(.~i 81) : zvýšení (+) - daňová ztráta
se zvvšuie, snížení - daňová ztráta se snižuje

7. ODDíL - Placení daně
84 Úhrn sražených záloh na daň z přijmů ze závíslé čínností

a z funkčních oožitků (DO slevách na danil

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 Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona

88 Zajištěná daň plátcem podle § 38e zákona

89 Sražená daň podle § 38f odst. 12 zákona

90 Zaplacená daňová povinnost (záloha)
podle § 38gb odst. 4 zákona

91 Zbývá doplatit (ř. 74 - ř. 77 - ř. 84 - ř. 85 - ř. 86 - ř. 87 - ř. 87a-
- ř. 88 - ř. 89 - ř. 90\ : (+) zbýVá doplatit, (-) zaplaceno více
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PŘíLOHY DAP:
Ve sloupci uveďte počet listů příloh.

Název přílohy

Příloha Č. 1 - •výpočet dílčího základu daně z přijmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)"

Příloha Č. 2 - .výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)"

Příloha Č. 3 - .výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38t zákona) a daně po slevě" včetně Samostatných listů 1. oddílu

Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví

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

.Potvrzenl o zdanitelných přijmech ze závislé činnosti a z funkčnlch požitku a o srazených zálohách na daň a daňovém
zvýhodnění" za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)

Doklad o poskytnutém daru

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

Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění

Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění

Potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání

Další přílohy výše neuvedené

Počet listů příloh celkem

I I I I I

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

[ J
Otisk

razítka
J

Datum

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Fyzická osoba oprávněná k podpisu Oe-Ii daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovnik apod.)

Jméno(-a) a Pří~mení I Vztah k :rávnické osobě

( I I I I I I I I I I

Datum narození I Evidenční číslo osvědčení daňového poradce liČ právnické osoby

(

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNí JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Udaje o zástupci: Kód zástupce:

CJ
Jméno(-a a pří"mení I Název právnické osob

VYPLNí FINANČNí ÚŘAD

Za finanční úřad přiznanou daňovou povinnost a ztrátu vyměřil') O-dodatečně vyměřiP) O podle § 46 odst. 5 zákona Č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpísů, dne ( J ke dní (~~_~~_~~~_~J
Podpis odpovědného pracovníka ( J

ŽÁDOST O VRÁCENí PŘEPLATKU NA DANI Z PŘíJMÚ FYZICKÝCH OSOB
Podle ust. § 64 odst. 4 zákona Č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 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 poplatníka (zástupce) .

VYPLNí FINANČNí ÚŘAD

') Označte křížkem odpovídajicí variantu
') Údaj vyplňte, pouze máte-Ii kód rozlišení typu DAP v případech uvedených

v §38gb zákona a dále v případech uvedených v §40 a v §40b zákona
Č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů

Otisk podacího razítka finančního úřadu
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)I / IRodné číslo: (PŘílOHA č.1
je součástí tiskopisu PŘIZNÁNí k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovaci obdob i 2009 - 255405 MFin 5405 vzor Č. 16 (dále jen "DApU

)

Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počitané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení
§ 46a odst. 3 zákona Č. 337/1992 Sb., o správě dani a poplatků, ve zněni pozdějšich předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí
s přesností na dvě desetinná místa.

Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí

[ ] [ ]
Uplatňuji výdaje

Vedu daňovou evidenci') Vedu účetnictví') procentem z příjmů')

poplatník finanční úřad

101 Příjmy podle § 7 zákona

102 Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona

103 (neobsazeno)

104 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 - ř. 102)
nebo výsledek hospodaření (zisk. ztráta)

105 Úhm částek podle §5. § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona zvyšující
- uveďte úhm částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)

106 Úhm částek podle §5. §23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující
- uvedle úhm částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi
příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)

107 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk). kterou
rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona

108 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta).
kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona

109 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk). která
připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

110 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta).
která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona

111 (neobsazeno)

112 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo
komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-Ii společnost ztrátu.
označte svůj podíl znaménkem minus (-)

113 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)

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje o obratu a odpisech
Roční úhrn čistého obratu

( ) (
Uplatněné odpisy celkem

) (
z toho odpisy nemovitostí

)
B. Druh činnosti 2)
Název hlavní (převažující) činnosti

(
Sazba výdajů

% z příjmů Příjmy Výdaje cz- NACE

)
Název dalších činností

Celkem

25 54051P1 MFí" 5405/P1 - vzor Č. 5
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'1

Počet měsíců činnosti

_____ J

G. Údaje o spolupracujíci osobě 2)

F. Údaje o účastnicich sdruženi 2)

E. Úpravy podle §5, §23 zákona 2)

D. Tabulka pro poplatniky, kteři vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona
Vyplňte pouze v případě, vedete-Ii daňovou evidencí podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých Kč.

Jste-Ii účastník sdružení, které není právníckou osobou, vyplňte údaje o ostatních členech sdružení

Příjmení DiČ
Podíl Podíl

Jména na příjmech v % na výdajích v %

1.

2.

3.

Jste-Ii osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveďte údaje o spolupracující osobě

Jména Příjmení DiČ (RČ) Podíl na příjmech a výdajích v %

1.

2.

Č. ř. Popís úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující poplatník uvede v celých Kč
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

1.

2.

3.

4.

Č. ř. Popís úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující poplatník uvede v celých Kč
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezí příjmy a výdaji

1.

2.

3.

4.

Na začátku zdaňovacího období Na konci zdaňovacího období

1. Hmotný majetek

2. Peněžní prostředky v hotovostí')

3. Peněžní prostředky na bankovních účtech')

4. Zásoby

5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček

6. Ostatní majetek')

7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček

8. Rezervy

( 9. Mzdy

') označené údaje jsou nepovinné

C. Údaje o podnikáni a jiné samostatné výdělečné činnosti
Datum zahájení čínností Datum přerušení čínnosti Datum ukončení činnosti Datum obnovení činnosti

( 1 ==--=--=----]

H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje

Jste-Ii spolupracující osoba podle § 13 zákona, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje

Jména Příjmení DiČ Podíl na příjmech a výdajích v %

1.

I. Údaje o veřejné obchodni společnosti nebo komanditni společnosti 2)

Daňové identifikační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komandítní DiČ
společností, kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentech

'IZ předtištěných možností v rámečku vyberte odpovídajicí variantu a označte křížkem
2) Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu

(2)



POKYNY K PŘíLOZE č. 1

Do následujících řádků se uvádějí příjmy ze zdrojů na území České republiky i přijmy ze zdrojů v zahraniči a to přepočtené na Kč.
Přijmy ze zdrojů v zahraniči se pro účely tohoto zákona rozumí příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí snížené o související výdaje
stanovené podle tohoto zákona ve skutečné výši nebo v procentech z příjmů. Podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona u poplatníka (§ 2 odst. 2
zákona) nelze za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení přijmů vyňatých podle mezinárodní smlouvy o zamezení
dvojího zdanění uznat výdaje převyšující tyto příjmy. Odčitatelné položky a položky snižující základ daně podle zahraničních právních
předpisů nelze při stanovení základu daně použít.
Pro účely vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí podle § 38f zákona se pro přepočet měny pro daňové účely použije § 38 zákona
následovně:
- Pokud vedete účetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví.
- Pokud nevedete účetnictví, použijte jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona, jestliže nepoužijete kurzy devizového trhu

vyhlášené Českou národni bankou uplatňované v účetnictví.

Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu
ustanovení §46a odst. 3 zákona o správě daní a poplatků a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná místa.

1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
V tabulce vyberte pouze jednu z předtištěných možností a v rámečku označte odpovídající variantu křížkem.

ř. 101 Příjmy podle § 7 zákona - do řádku vyplňte úhrn příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné čínnosti (§ 7 zákona)
ovlivňujících základ daně z příjmů fyzických osob podle zákona k 31. 12. 2009 (podle druhu Vaší podnikatelské činnosti se nezahrnují
např. i příjmy podle § 8 zákona). Vedete-Ii daňovou evidenci, jsou podkladem o příjmech údaje z této evidence.
Neuplatňujete-Ii výdaje v prokázané výši, uveďte v tomto řádku úhrn zdanitelných příjmů podle § 7 zákona evidovaných v záznamech
o příjmech podle § 7 odst. 8 zákona. V příjmech uvedených na tomto řádku bude i Váš podíl na příjmech účastníka sdružení, které není
právnickou osobou, ve výši stanovené smlouvou o sdružení nebo rovným dílem.
Na tomto ř. 101 neuvádějte Váš podíl na příjmech osoby samostatně výdělečně činné podle § 13 zákona, který máte jako spolupracující
osoba (uveďte na ř. 109), a Váš podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti na zisku
(uveďte na ř. 112). Vedete-Ii účetnictví, vyplňte výsledek hospodaření před zdaněním - (zisk, ztráta) do ř. 104. Částky uvádějte před
úpravou podle § 5 a § 23 zákona.

ř. 102 Výdaje souvísející s příjmy podle § 7 zákona - do řádku vyplňte úhrn výdajů souvisejících s příjmy z podnikání a z jiné
samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) ovlivňujících základ daně z příjmů fyzických osob podle zákona k 31.12.2009. Vedete-Ii
daňovou evidencí, jsou podkladem o výdajích údaje z této evidence. Výdaje uplatníte u všech druhů podnikáni a jiných samostatných
výdělečných činností podle §7 zákona, které tvoří jeden dílčí základ daně, stejně, tzn. ve výši prokazatelně vynaložených výdajů podle §24
zákona. Neuplatňujete-Ii výdaje v prokázané výši, uveďte výdaje uplatněné procentem z příjmů (§ 7 odst. 7 zákona) z úhrnu zdanitelných
příjmů evidovaných v záznamu o příjmech podle § 7 odst. 8 zákona. Pro výpočet výdajů uváděných na tomto řádku použijte níže
uvedenou tabulku .B. Druh činnosti". Pro zdaňovací období 2009 si můžete uplatnit výdaje ve výši 80% z příjmů ze zemědělské výroby,
lesního a vodního hospodářství (zákon Č. 252/1997 Sb.), a z přijmů ze živností řemeslných, 60 % z příjmů ze živnosti s výjimkou příjmů
ze živností řemeslných a v ostatních případech uvedených v ustanovení § 7 odst. 7 písm. d) zákona (např. autorské honoráře). Pokud jste
ve zdaňovacím období 2008 uplatnil výdaje v prokázané výší a ve zdaňovacím období 2009 chcete uplatnit výdaje procentem z příjmů,
upravte výsledek hospodaření nebo rozdíl mezí příjmy a výdaji za zdaňovací období 2008 podle § 23 odst. 8 zákona prostřednictvím
dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2008. Ve výdajích uvedených na tomto řádku bude i Váš podíl na výdajích
účastníka sdružení, které není právnickou osobou, ve výši stanovené smlouvou o sdružení nebo rovným dílem. Na tomto ř. 102 neuvádějte
Váš podíl na výdajích osoby samostatně výdělečně činné podle § 13 zákona, který máte jako spolupracující osoba (uveďte na ř. 110),
a Váš podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti na ztrátě, kterou uveďte na ř. 112.
Vedete-Ii účetnictví, vyplňte výsledek hospodaření před zdaněním - ztrátu do ř. 104. Částky uvádějte před úpravou podle § 5 a § 23
zákona.

ř. 103 Pro zdaňovací období 2009 nevyplňujte.

ř. 104 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 - ř. 102) nebo výsledek hospodaření před zdaněním (zisk, ztráta) - uveďte podle údajů
v tiskopisu. Poplatníci vedoucí daňovou evidenci a poplatníci, kteří nevedou účetnictví, uvedou rozdíl mezi příjmy a výdaji a poplatníci,
kteří vedou účetnictví, uvedou výsledek hospodaření před zdaněním. Údaje jsou uváděny před úpravou podle § 5 a § 23 zákona.
V případě, že výdaje přesahují příjmy nebo výsledek hospodaření před zdaněním je ztráta, označte částku znaménkem minus.

ř. 105 Úhrn částek podle §5, §23 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). Mezi těmito částkami mohou být např.: zvyšující
částky při nesplnění podmínek (§ 34 odst. 6 zákona) pro uplatnění částek podle § 34 odst. 3 zákona v platném znění do 31. 12.
2004, částky sraženého pojistného neodvedeného do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období u zaměstnavatelů
vedoucích účetnictví, částky úprav při ukončení nebo přerušení činnosti a při změně způsobu uplatňování výdajů, nebo podle § 5 odst. 10
zákona apod.

ř. 106 Úhrn částek podle § 5, § 23 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). Mezi těmito částkami mohou být např.: částky
rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy, částky úprav pří ukončení nebo přerušení čínnosti a při změně způsobu uplatňování výdajů.
Vedete-Ii účetnictví, vyčleňte na tento řádek příjmy z kapitálového majetku zahrnuté ve výsledku hospodaření nebo podle § 5 odst. 11
zákona.

Příjmy z kapitálového majetku jsou dílčím základem daně podle § 8 zákona - uveďte na ř. 38, 2. oddílu základní části DAP na str. 2.

ř. 107 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona - uveďte část příjmů nebo výsledku hospodaření (zisk), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13
zákona.

ř. 108 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona - uveďte část výdajů nebo výsledku hospodaření (ztráta), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13
zákona.
Údaje o osobách, na které rozdělujete podíl na společných příjmech a výdajích připadající na spolupracující osobu (osoby) nebo podíl
na výsledku hospodaření (zisk, ztráta), uveďte na str. (2) do oddílu G.

ř. 109 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle
§ 13 zákona - uveďte část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněnim (zisk), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu
podle § 13 zákona.

ř. 110 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle
§ 13 zákona - uveďte část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), která připadla na Vás jako na spolupracující
osobu podle § 13 zákona. Údaje o osobě podnikatele, která na Vás rozděluje podíl na společných příjmech a výdajích připadající na
spolupracující osobu nebo podíl na výsledku hospodaření (zisk, ztráta), uveďte na str. (2) do oddílu H.

ř. 111 Pro zdaňovací období 2009 nevyplňujte.
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ř. 112 Váš podíl jako společnika veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti - jako společník
veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti zde uveďte část základu daně (§ 7 zákona) veřejné obchodní
společnosti nebo komanditní společnosti stanoveného podle § 23 - § 33 zákona. Tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru,
jako je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Vykáže-Ii veřejná obchodní společnost nebo komanditní
společnost ztrátu, rozděluje se část této ztráty stejně jako základ daně. V tomto případě označte svůj podíl znaménkem minus H tzn.
v konečném součtu na ř. 113 částku odečtete.

ř. 113 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)
- vypočtěte částku podle pokynů. Rozdíl menší než nula je dílčí ztrátou podle § 7 zákona. Údaj přeneste na ř. 37, 2. oddílu, základní
části DAP na stranu 2.

2. K doplňujicím údajům (k § 7 zákona)
A. Údaje o obratu a odpisech
Ročnl úhrn čistého obratu - vedete-Ii účetnictví, uveďte roční úhrn čistého obratu podle § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Uplatněné odpisy celkem - uveďte uplatněné odpisy z obchodního majetku Vámi evidovaného.
Z toho odpisy nemovitostí - uveďte z celkově uplatněných odpisů z obchodního majetku poplatníka odpisy nemovitostí.

B. Druh činnosti
Název činností - uveďte slovní označení předmětu Vašeho podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a pokud bylo vykonáváno
více činností, uveďte i další činnosti. Při uplatněnI výdajů procentem z příjmů (podle § 7 odst. 9 zákona) ke každé činnosti uveďte výši
příjmů v Kč, výši výdajů v Kč a výši procentní sazby pro stanovení výše výdajů (viz pokyny k ř. 102). Údaje, pro které nedostačuje
vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu.
CZ - NACE - vyplní pouze finanční úřad.

C. Údaje o podnikáni a o jiné samostatné výdělečné činnosti
Neuvádějte údaje o skutečnostech, ke kterým došlo před 1. 1. 2009
Datum zahájeni činnosti - uveďte datum skutečného zahájení činnosti.
Datum přerušeni činnosti - uveďte datum přerušení činnosti.
Datum ukončení činnosti - uveďte datum skutečného ukončení činnosti.
Datum obnovení činnosti - uveďte datum obnovení činnosti.
Počet měsíců činnosti - uveďte počet měsíců, ve kterých jste provozoval činnost podle § 7 odst.1 písm. a), b) nebo c) zákona

D. Tabulka pro poplatnlky, kteřl vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí podle § 7b zákona
K řádku 1: na konci zdai'lovacího období se uvádí zůstatková cena hmotného majetku podle § 29 zákona definovaného podle § 26
odst. 2 zákona
K řádku 2: na konci zdai'lovacího období uveďte stav peněžních prostředků v hotovosti a cenin podle § 7b zákona
K řádku 3: na konci zdai'lovacího období uveďte stav peněžnich prostředků na bankovních účtech podle § 7b zákona
K řádku 4: na konci zdai'lovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav zásob k poslednímu dni zdai'lovacího období
K řádku 5: na konci zdai'lovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav pohledávek k poslednímu dni zdaňovacího období
K řádku 6: na konci zdai'lovacího období uveďte stav ostatního majetku podle § 7b zákona
K řádku 7: na konci zdai'lovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav závazků k poslednímu dni zdai'lovacího období
K řádku 8: údaje o rezervách definovaných v zákoně Č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, se přebírají z karet zákonných rezerv.
K řádku 9: údaje o mzdách se přebírají ze mzdové agendy (mzdové listy, rekapitulace mezd apod.). Uveďte celkový objem zúčtovaných
mezd za zdai'lovací období.
Údaje uvedené v tabulce v tomto členění můžete uvést k prokázání obchodního majetku pro účely zvláštních předpisů.

E. Úpravy podle §5, §23 zákona a ostatnl úpravy podle zákona
V případě, že zvyšujete, snižujete výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o položky podle § 5, § 23 zákona a ostatní
úpravy podle zákona, uveďte jejich popis a výši v celých Kč v následujících tabulkách. V prvé tabulce uveďte položky zvyšující a v tabulce
druhé položky snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte
na volný list a přiložte k tiskopisu.

F. Údaje o účastn/c/ch sdruženi
Jste-Ii účastník sdružení, které není právnickou osobou, vypli'lte předepsané údaje o ostatních účastnících sdružení.

G. Údaje o spolupracuj/c/ch osobách
Jste-Ii osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveďte předepsané údaje o spolupracujících osobách.

H. Údaje o osobě, která rozděluje přfjmy a výdaje
Jste-Ii spolupracující osoba podle § 13 zákona, uveďte předepsané údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje.

I. Údaje o veřejné obchodni společnosti nebo komanditnl společnost
Uveďte přidělené Dai'lové identifikační číslo (DIČ) veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní společnosti, kde
jste komplementářem, a výši Vašeho podílu v procentech.
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PROHLASENI
poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

a z funkčních požitků

Příjmení Jméno(-a) _

Titul _________ Rodné číslo') Číslo pasu')

Adresa bydliště (místa trvalého pobylu) _

Prohlášení podepísují pro plátce (název a adresa)

I.

PSČ

1. Podle § 35ba odst. 1 písm. aj a § 35d odst. 2 zákona Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákonU), slevu na daní na poplatnika na zdaňovací období nebo uvedenou část zdaňovaciho období:

uplatňuji')
_________ neuplatňuji')

uplatňují')
_________ neuplatňují')

uplatňuji')
_________ neuplatňují')

2. Podle § 35ba odst. 1 písm. c) až f) a § 35d odst. 2 zákona uplatňuji slevu na daní z důvodu, že')

a) pobírám invalidní důchod pro invaliditu prvniho nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém
pojištění nebo u mne zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvniho nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu
tohoto invalídního důchodu a starobniho důchodu,

b) pobírám invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém
pojíštění, u něhož jednou z podmínek příznání je, že jsem invalidni ve třetím stupni, zanikl mí nárok na ínvalidní důchod pro invaliditu
třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu ínvalidního důchodu pro invalidítu třetího stupně a starobního důchodu nebo jsem
podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak žádost o invalídní důchod pro invaliditu třetího stupně mi byla zamítnuta
z jiných důvodů než proto, že nejsem invalidní ve třetím stupni,

c) jsem držitelem průkazu ZTP/P

Druh přiznaného důchodu Číslo a datum rozhodnutí o přiznáni důchodu, Důchod přiznán od Datum vystavení průkazu
z důvodu invalidity popř. potvrzení FÚ č. j., ze dne ZTP/P

d) se soustavně připravuji na budouci povoláni studiem nebo předepsaným výcvikem, ve zdaňovacím období

(~ Od_- d_O')__ ~) ( od - do') ) ( od - do') )
a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studía v doktorském studíjním programu, který poskyluje vysokoškolské
vzdělání až do dovršení věku 28 let.

3. Podle § 35c a § 35d zákona uplatňuji daňové zvýhodněni na vyživované dítě žijicí se mnou v domácnosti (vlastní, osvojené, dítě
v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuka-vnučku, pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli
daňové zvýhodnění uplatnít):

a) Nezletilé ditě

Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo

b) Zletilé ditě až do dovršení 26 let, jestliže nepobirá invalidni důchod pro invaliditu třetiho stupně a
- soustavně se připravuje na budoucí povolání:

Jméno(-a) a příjmení
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Rodné číslo Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo



- nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo
- z důvodu dlouhodobě nepři znivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost:

Jméno(-a) a příjmeni Rodné číslo Stav Potvrzení FÚ č. j. ze dne

c) Z dětí uvedených pod písmeny a) a b) jsou držítelí průkazu ZTP/P:

Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo

Uplatňujete-Ii daňové zvýhodnění a Váš(e) manžel(ka) je zaměstnán(a), vyplňte:

Údaje o manželce (manželoví) žijící (žíjícím) se mnou v domácností:

Příjmení a jméno(-a)

Název a adresa zaměstnavatele

II.
Prohlašují, že

současně neuplatňují za stejné zdaňovací období aní za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období

a) nárok na slevy na daní podle § 35ba zákona u jíného plátce daně a že současně na stejné období kalendářního roku jsem
nepodepsal(-a) u jíného plátce prohlášení k dani3);

b) daňové zvýhodnění4) na vyžívované dítě u jíného plátce daně a že daňové zvýhodnění na to samé vyživované dítě za stejné zdaňovací
období ani za stejný kalendářní měsíc zdaňovacího období neuplatňuje jiná osoba;

Dojde-Ií během zdaňovacího období ke změně skutečností rozhodných pro výpočet záloh na daň a daně nebo ke změně podmínek
pro poskytnutí slev na dani podle § 35ba zákona, nebo daňového zvýhodnění, písemně je oznámím plátci daně (např. změnou v prohlášeni)
nejpozději posledni den kalendářního měsíce, v němž změna nastala.

Jsem si vědom(-a) následků, kdyby toto prohlášení neodpovídalo pravdě a jsem si vědom(-a) toho, že rozdíl z nesprávně sražené zálohy
na daň nebo daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a daňového zvýhodnění z mé viny bude v plné výši včetně
příslušenství sražen z mé mzdy.

Změny, k nímž během zdaňovacího období došlo, níže uvádím:

Druh změny Změna nastala Datum podpísu Podpis poplatníka

Potvrzují pravdivost a úplnost údajů uvedených v tomto prohlášení

Na zdaňovací období Datum Podpís

Dodatečně za zdaňovaci období (za kalendářní měsíce) Datum Podpis

Na zdaňovací období Datum Podpis

Dodatečně za zdaňovací období (za kalendářní měsíce) Datum Podpís

Na zdaňovací období Datum Podpís

Dodatečně za zdaňovací období (za kalendářní měsíce) Datum Podpis

Nárok na uznání slev na daní podle § 35ba zákona a nárok na daňové zvýhodnění prokázal poplatník5)

Na zdaňovací období Za plátce ověřil Na zdaňovací obdob i Za plátce ověřil Na zdaňovací období Za plátce ověřil
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III.
Žádám o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodněnP) a o provedení výpočtu daně z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požítků

a současně prohlašuji, že za uvedené zdaňovací období

1. nejsem povinen(-na) podat ze svých příjmů příznání k dani z příjmů fyzíckých osob

za zdaňovací období ( _

)

(

(

)

)

(----)

(----
2. jsem nepobíral(-a) v uplynulém zdaňovacím období kromě mzdy od jednoho plátce nebo postupně od více plátců včetně mezd

dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmíto plátci v době, kdy jsem pro ně již nevykonával(-a) závislou čínnost nebo funkcí,
příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,
jíné příjmy podle § 7 až 10 zákona podléhající daní z příjmů fyzíckých osob vyšší než 6 000 Kč

( ) ( )
3. jsem pobíral(-a) v uplynulém zdaňovacím období kromě příjmů zdanitelných srážkou podle zvláštní sazby daně a kromě příjmů, které nejsou

předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, příjmy podléhající daní z příjmů fyzíckých osob ze závislé čínnosti a z funkčních požitků
a) pouze od jednoho plátce ve zdaňovacím obdobF)

( ) (----
b) postupně od dalších plátců daně včetně mezd dodatečně vyplacených nebo zúčtovaných těmito plátcí v době, kdy jsem pro ně již

nevykonával(-a) závislou čínnost nebo funkcí, které níže uvádím a potvrzení o vyplacených příjmech a sražených zálohách na daň
a daňovém zvýhodnění od těchto plátců současně předkládám2).

Ve zdaňovacím období Jména plátců

Prohlašují, že:
(vyplní pouze poplatník uplatňující nezdanítelnou část základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona)

- odpočet úroků ze základu daně, na které uplatňuji nárok z důvodu zaplacených úroků z úvěru použítého na financování bytových potřeb
ze stavebního spoření2), úroků z hypotečního úvěru2) anebo zjíného úvěru poskytnutého v souvíslosti s těmíto úvěry2), stavební spořítelnou2),
bankou2), nebo pobočkou zahraníční banky2) anebo zahraniční bankou2), za zdaňovací obdobi

(
neuplatňuje jíná osoba2),
uplatňuji tyto osoby:2) luveďte v tabulcel

( (

Zdaňovací období Jméno(-a) a příjmení Rodné číslo Adresa trvalého pobytu

- předmět bytové potřeby pod písmeny a)2) bJ2)cJ2)dJ2)e)2) f)2) 9)2) h)2) § 15 odsl. 3 zákona, na který uplatňují odpočet úroků z poskytnutého
úvěru, byl užíván v souladu s § 15 odsl. 4 zákona, a že částka úroků, o kterou se snižuje základ daně podle § 15 odsl. 3 a 4 zákona
v úhrnu u všech účastníků smluv o úvěrech žijicich v mé domácností nepřekročila v uplynulém zdaňovacím období 300 000 Kč. Při placení
úroků jen po část roku uplatňovaná částka nepřekročila jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.
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Kromě nároku na slevy na dani a nároku na daňové zvýhodnění podle údajů uvedených jíž v prohlášeni uplatňuji nárok na:

1. Slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona na manželku (manžela)

(JménO(-a) Příjmení RČ ) ,

která (který) v uplynulém zdaňovacím období

( Od_- d_O') ) ( od - do') ) ( od - do')

se mnou žíla (žíl) v domácnosti a neměla (neměl) v tomto zdaňovacím období vlastní příjem přesahující 68 000 Kč a v uplynulém zdaňovacím
období

byla (byl)2)

_______ nebyla (bylj2)

držitelkou (-lem) průkazu ZTP/P.

byla (bylj2)

_______ nebyla (byl)')
byla (byl)')

_______ nebyla (byl)')

2. Nezdanitelné části základu daně:
a) Podle § 15 odsl. 1 zákona z důvodu poskytnutí daru

Zdaňovací období Hodnota daru (Kč) Zdaňovací období Hodnota daru (Kč) Zdaňovací období Hodnota daru (Kč)

b) Podle § 15 odsl. 3 a 4 zákona z důvodu zaplacených úroků z úvěru

Zdaňovací období Výše úroků (Kč) Zdaňovací období Výše úroků (Kč) Zdaňovací období Výše úroků (Kč)

c) Podle § 15 odsl. 5 zákona z důvodu platby příspěvků na své penzíjní připojíštění

Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč) Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč) Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč)

d) Podle § 15 odsl. 6 zákona z důvodu zaplaceného pojístného na své soukromé žívotní pojíštění

Zdaňovací období Výše pojístného (Kč) Zdaňovací období Výše pojistného (Kč) Zdaňovací období Výše pojistného (Kč)

e) Podle § 15 odsl. 7 zákona z důvodu zaplacených členských příspěvků člena odborové organízace

Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč) Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč) Zdaňovací období Výše příspěvků (Kč)

f) Podle § 15 odsl. 8 zákona z důvodu úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Zdaňovací období Výše úhrady (Kč) Zdaňovací období Výše úhrady (Kč) Zdaňovací období Výše úhrady (Kč)

Potvrzuji pravdivost a úplnost údajů uvedených v oddíle III.

Za zdaňovací období Datum podpísu Podpis poplatníka

') U poplatníků uvedených v § 2 odsl. 3 zákona uveďte datum narození a číslo pasu nebo jiného dokladu, prokazující totožnost poplatníka
') Nehodící se škrtne, popř. podle jednotlivých zdaňovacích období
') § 38k odsl. 4 zákona
') § 35c a § 35d zákona
') § 381 zákona

4



IHHHHHHHHHHHHI
Nastavení sacího stro e

HHHHHHHHHHHH

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009
podle § 15 odst. 1 zákona Č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších predpisO

• řá~ý oP[jný •

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Rodné číslo
1.Příjmení 2. Jméno 3.Tltul 4. Datum narození

I Poplatník JOSS - pOdlahářsg~ práce II II I I I
S.Ullce 6. Čislo ooolsné/orient. Telefon Variabilní symbol

I II II I I I
7. Obec PSe (Post Code) 8. Stát

I II II I
2. Udaje o samostatné výdělečné činnosti a daňovém přiznání

9. V roce 2009 jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost: ~ jen hlavní D jen vedlejší D hlavní i vedlejší

ano ne
10. Daňové přiznání zpracovává D ~

13. Protokol o platbě daně z příjmů
I Ia předává daňový poradce: paušální částkou předložen dne:

ano ne ze dne prodlouženo do dne
11. Jsem povinen/povinna podávat D ~

14. Rozhodnutí finančního úřadu o prodloužení

I I I Idaňové přiznání: lhůty pro předložení daňového přiznání:
ano ne

15. Účtování v hospodářském roce ano ne
12. Jsem poplatníkem daně z příjmů D ~ D ~stanovené paušální částkou: (§ 7 odst. 12 zák. Č. 586/1992 Sb.):

3. Vedlejší samostatná výdělečná činnost - podle ustanovení §9 odst. 6 písmeno a) až e) zák. Č. 155/1995 Sb. v roce 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1·12
V roce 2009 jsem vedlejší SVČ vykonával/a V měsících: D D D D D D D D D D D D D
Z dÍlvodÍl:

16. Výkonu zaměstnání D
17. Nároku na výplatu částečného, plného invalidního důchodu nebo přiznání starobního důchodu D
18.1. Nároku na rodičovský příspěvek D
18.2. Nároku na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu z nemocenského pojistění zaměstnanců D
18.3. Osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která Dje závislá na péči jiné osoby ve stupni ll-IV

19. Výkonu vojenské služby v ozbrojených sílách CR D
20. Nezaopatřeného dítěte podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. Č. 155/1995 Sb. D
4. Udaje o daňovém základu OSVC za rok 2009 a další údaje podle § 15 odst. 1 zák. Č. 589/1992 Sb.

21. Daňový základ I 335 905,OOlKČ
hlavní

rdl81Šj
22. Počet měsíců, v nichž jsem považován/a za OSVČ [E]

hlsvní
rdlelšl23. Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a svC aspoň po část měsíce

~
24. Průměrný měsíční daňový základ I 27 993,00 Kč

hlavní činnost vedlejší činnost

25. Rozdělení daňového základu I Kč I IKČ Poznámka:
hlavní činnost vedlejší činnost řádky 25 a 27 se vyplňují

26. Vypočtený vyměřovací základ I 167 953 Kč I IKČ pouze v případě, byla-Ii

hlavní činnost vedlejší činnost
vykonávána hlavní i vedlejší

I I IKč
činnost (čtěte Pokyny)

27. Dílčí vyměřovací základ Kč
28. Minimální vyměřovací základ I 167 953 Kč 32. Vyměřovací základ ze svC I 167 9531KČ
29. Určený vyměřovací základ I 167 953 Kč 33. Pojistné na OP I 49 0431Kč
30. Vyměřovací základ ze zaměstnání I Kč 34. Úhrn zaplacených záloh na OP I 32 271,00 I Kč
31. Součet řádků 29 a 30 I 167 953 Kč 35. Ro~díl mezi Pojistným a

I +16 772,OolKČa Uhrnem záloh (33 - 34)
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Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 - 2. stranaI HHHHHHHHHHHH I
Nastavení psacího stroje

IHHHHHHHHHHHHI • Rodné čfslo OSVČ •
5. Způsob použití přeplatku

Přeplatek (část přeplatku) ve výši: I IKČ
použijte (pokud nemám vůči OSSZlPSSZ splatný závazek) na úhradu záloh na pojistné

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11

na měsíce: O O O O O O O 00. O O O O O O O O O
Přeplatek (zbývající část přeplatku):

ISAN (mezinárodnf čfslo účtu pouiijte při platbě do ciziny)

a) O vraťte na účet: I I
Předčfslf účtu Čfslo účtu

jÓd banky I iariabllnr symbol rPeCifiCký symbol

I I-I I' I I
b) O pošlete poštovní poukázkou IPřfjmení Jméno Titul

na adresu:
II II I

Ullca Ilefslo popisné/orientačnf

I I
Obec PSČ (Post Code)

I II I
Stát

I I
6. Výše zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (OP) na rok 2010

Pro účely placení záloh na pojistné budu v roce 2010 považován/a za osvC vykonávající: hlavní činnost O vedlejší činnost O
36. Měsíční vyměřovací základ: I IKČ
37. Měsíční záloha na OP: I IKČ

7. Udaje o OSVC, se kterou je vykonávána spolupráce Rodné číslo

IPřijmenf Jméno TItul Datum narození

II II II I I I
Ulice črslo poplsnélorientaěnf

I II I
Obec PSČ (Post Code) Stát

I II II I

8. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVC v roce 2009

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2009 nedosáhl/a z výkonu vedlejši samostatné výdělečné činnosti zákonem stanoveného
ano ne

přijmu pro povinnou účast na důchodovém pojištěni osvC, přihlašuji se k této účasti dnem podáni tohoto Přehledu: O ~

9. Udaje o opravném přehledu

Datum zjištěnf nové výše výměřovacfho základu ze SVČ

Důvod předloieni opravného přehledu I I
I I
10. Podpisy a razítka
Název přfslušné OSSZlPSSZ

I I
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto Přehledu jsou pravdivé a že OSSZlPSSZ ohlásím všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne,
kdy jsem se o těchto změnách dozvěděl/a.

Datum vyplněni formuláře Datum přijeli formuláře

I I I I
Počet přfloh

I I
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VŠEOBECNA ZDRA VOTNí POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

Kód: 111

V'

PREHLED
za rok 2009

Datum podání PŘEHLEDU (vyplňuje VZP):

Razítko podatelny VZP, podpis

o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné

(§ 24 odst. 2 a 3 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Typ PŘEHLEDU: *) řádný ~ opravný O
Příjmení a jméno: Číslo pojištěnce z průkazu pojištěnce VZP (rodné číslo):

Poplatník JOSS - podlahářské práce

Adresa trvalého pobytu:

E-mail:

PSČ: '. tel.:

Adresa pro doručování, na kterou má být zasílána korespondence, je-Ii odlišná od adresy trvalého pobytu:

PSČ:

Mám daňového poradce: *) anoD ne ITJ
Mám povinnost podávat daňové přiznání: *) anoD ne [}]
DAŇOVÉ PŘIZNÁNí jsem podal u FÚ dne:

DAŇOVÉ PŘIZNÁNí mělo být podáno dne:

Přeplatek pojistného za rok 2009 *)

D Nemám přeplatek pojistného.

D Nežádám o vrácení přeplatku. Žádám o použití přeplatku na úhrady záloh na pojistné v dalším období.

D Žádám o vrácení přeplatku ve výši Kč.

Přeplatek bude vrácen poštovní poukázkou nebo převodem na účet podle níže uvedených údajů. (viz bod 2 Poučeni)

Pojistné (zálohy na pojistné) platím: *)

D Poštovní poukázkou. Žádám o zaslání (max. 13) D kusů poštovních poukázek.

D Bezhotovostním převodem z účtu č.: směrový kód banky:

Prohlášení *)

D A V roce 2009 pro mne neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné v měsících:

(uveďte písmeno a nebo b podle bodu 9 Poučení) zkrácené označení: a - zaměstnání

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b - nemoc OSVČ

I I I I I I I I I I I I I
D B V roce 2009 pro mne nebyl stanoven minimálni vyměřovací základ v měsících:

(uveďte písmeno a až f podle bodu 10 Poučení) zkrácené označení: a - plátcem pojistného je stát

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b - zaměstnání

I I I I I I I I I I I I I c - nemocenské z nem. pojištění OSVČ
Použijte v řádku 6 Přehledu d - osoba s postižením

e - důchodový věk bez nároku na důchod

Pří volbě písmene f, uveďte rodná čísla dětí: f - péče o dítě (děti)

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé, a že oznámím VZP všechny změny údajů, a to
do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl.

Dne: Podpis:

*) označte křížkem odpovídající variantu



RC:P .. t ·OSVČOJIS ne

Řádek Text Vyplní pojištěnec Záznamy
(Kč, měsíce) VZP

1 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2009 (víz bod 2 Poučení) 1 520 081,00

2
Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné 1 184 176,00výdělečné činnosti v roce 2009 (víz bod 2 Poučení)

3 Vyměřovací základ zaměstnance za rok 2009 (víz bod 3 Poučení) 0,00

4 Počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2009 trvala samostatD.á ~dělečná činnost. 12

5 Z toho počet měsíců, kdy byla osvC pojištěna u VZP CR. 12

6 Počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2009 pro osvC platil minimální 12
vyměřovací základ. (víz body 10 a 11 Poučení a bod B Prohlášení)

9
Minimálni vyměřovací základ: 141 330,00
11 777.50 x řádek 6

12 řádek 1 - řádek 2 335 905,00

Vyměřovací základ OSVČ za rok 2009:

14a 0,50 x řádek 12 Pokudje tato částkamenšínež částka řádku9, zapíšese částka řádku 9.
167 953,00

14b Částka přesahující maximálni vyměřovací základ: 0,00
(řádek 14a + řádek 3) -1 130640 Pokudje tato částkamenšínežO, zapíšese O.

14c řádek 14a - řádek 14b Pokudje tato částkamenšínež O, zapíšese O. 167 953,00

Pojistné za rok 2009:
16 0,135 x (řádek 14c x řádek 5) 22 674

řádek 4 Zaokrouhlenona korununahoru.

Přeplatek - doplatek

41 Úhrn zaplacených záloh na pojistné za měsíce roku 2009. (víz bod 7 Poučení) 18 850

řádek 41 - řádek 16
43 + = PŘEPLATEK - = DOPLATEK -3 824

Doolatekie nutno ooukázatna účet oříslušnéhoúzemníhooracovištěVZP. (víz bod 4 Poučení)

Nová výše zálohy

Nová výše zálohy:

51
0,135 x 0,5 x řádek 12

řádek 4 Zaokrouhlenona korununahoru.

Pokudzálohavyjde větší než 19205, zapíšese 19205. (víz bod 12 Poučení)

Pokudzáloha podle vzorcevyjde menší nežčástka 1 601: *)

D al jsem OSVČ, pro kterouplatí minimálnívyměřovacízáklad
- zapíšese částka 1 601 (víz bod 12 Poučení)

D bl jsem OSVČ, pro kterounení stanovenminímálnívyměřovacízáklad
- ponecháse částka vypočtená podle vzorce (víz bod 10 Poučení)

JsemOSVČ, kteráje zároveňzaměstnána,samostatnávýdělečnáčinnost není
hlavnímzdrojemmých příjmůa nejsempovinnaplatitzálohy na pojistné.

D - zapíše se nula, do závorkyčástkavypočtenápodlevzorce (víz body 9 a 13 Poučení)

Nová výše zálohy pro OSVC, které byly v roce 2009 zaměstnány a součet ř. 3 a ř. 14a je větší než 1 707 048.
pro ostatní OSVC platí výše zálohy vypočtená v řádku 51 (víz bod 13Poučení)

52 Částka přesahující maximální vyměřovací základ:
(řádek 14a + řádek 3) - 1 707048 Pokudje tato částkamenšínež O, zapíšese o.

53 řádek 14a - řádek 52 Pokudje tato částkamenšínežO, zapíšese o.
Nová výše zálohy:

54 0,135 x řádek 53

řádek 4 Zaokrouhlenona korununahoru.

Pokudzálohavyjde větší než 19205, zapíšese 19205. (víz bod 12 Poučení)

Pokudzáloha podlevzorce vyjde menšínež částka 1 601: *1

D al jsem OSVČ, pro kterouplatí minímálnívyměřovacízáklad
- zapíšese částka 1 601 (víz bod 12 Poučení)

D b) jsem OSVČ, pro kterounení stanovenmínimálnívyměřovacízáklad
- ponecháse částka vypočtená podle vzorce (víz bod 10 Poučení)

JsemOSVČ, kteráje zároveňzaměstnána,samostatnávýdělečnáčinnost není
hlavnímzdrojemmýchpříjmůa nejsempovínnaplatítzálohy na pojistné.

D - zapíše se nula, do závorkyčástkavypočtenápodlevzorce (víz body 9 a 13 Poučení)

*1 označte křížkemodpovídajícivariantu
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Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009
podle § 15 odst. 1 zákona Č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisO

• řá&]ý oP[jn
ý

•

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Rodné číslo
1. Příjmení 2. Jméno 3.Titul 4. Datum narození

[SPOlupracující manželka II II II I I I
5. Ulice 6. Čistopopisné/orient. Telefon Variabilní symbol

I II II I I I
7. Obec Irsc (PostCode) 8. Stát

I II I
2. Udaje o samostatné výdělečné činnosti a daňovém přiznání

9. V roce 2009 jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou činnost: D jen hlavní ~ jen vedlejší D hlavní i vedlejší

ano ne

I I
tO. Daňové přiznání zpracovává D ~

13. Protokol o platbě daně z příjmů
a předává daňový poradce: paušální částkou předložen dne:

ano ne
14. Rozhodnutí finančního úřadu o prodloužení

ze dne prodlouženododne
11. Jsem povinen/povinna podávat D ~ I I I Idaňové přiznání: lhůty pro předložení daňového přiznání:

ano ne
15. Účtování v hospodářském roce ano ne12. Jsem poplatníkem daně z příjmů D ~ D ~stanovené paušální částkou: (§ 7 odst. 12 zák. Č. 586/1992 Sb.):

3. Vedlejší samostatná výdělečná činnost - podle ustanovení § 9 odst. 6 písmeno a) až e) zák. č.155/1995 Sb. v roce 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12
V roce 2009 jsem vedlejší SYČ vykonával/a v měsících: D D D D D D D D D D D D ~
Z důvodů:

16. Výkonu zaměstnání [K]
17. Nároku na výplatu částečného, plného invalidního důchodu nebo přiznání starobního důchodu D
18.1. Nároku na rodičovský příspěvek D
18.2. Nároku na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu z nemocenského pojistění zaměstnanců D
18.3. Osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která Dje závislá na péči jiné osoby ve stupni ll-IV

19. Výkonu vojenské služby v ozbrojených si/ách CR D
20. Nezaopatřeného dítěte podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. Č. 155/1995 Sb. D
4. Udaje o daňovém základu OSVC za rok 2009 a další údaje podle § 15 odst. 1 zák. Č. 589/1992 Sb.

21. Daňový základ I 100 771,00 I Kč
hlavní

rdle'šl
22. Počet měsíců, v nichž jsem považován/a za OSVČ D 12

.hlavní
rdleJšl23. Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a SVČ aspoň po část měsíce D 12

24. Průměrný měsíční daňový základ I 8 398,OOlKČ
hlavníčinnost vedlejšíčinnost

25. Rozdělení daňového základu I IKČ I IKČ Poznámka:
hlavni činnost vedlejší'člnnost řádky 25 a 27 se vyplňují

26. Vypočtený vyměřovací základ I IKČ I 50 386 IKČ pouze v případě, byla-Ii
vykonávána hlavní i vedlejší

hlavníčinnost

I
vedleišíčinnost

IKČ
činnost (čtěte Pokyny)

27. Dílčí vyměřovací základ I IKČ
28. Minimální vyměřovací základ I 50 3861KČ 32. Vyměřovací základ ze svC I 50 3861KČ
29. Určený vyměřovací základ I 50 3861KČ 33. Pojistné na OP I 14 7131 Kč
30. Vyměřovací základ ze zaměstnání I 96 OOOIKČ 34. Úhrn zaplacených záloh na OP I IKČ
31. Součet řádků 29 a 30 I 146 3861KČ 35. Rozdíl mezi Pojistným a

I +14 713,001KČa Úhrnem záloh (33 - 34)

• 11111111111111111111111111111 strana 1 •6 640 o 9 9 3 o 7 Cssz 89324 7 -1/2010
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5. Způsob použití přeplatku -"'

Přeplatek (část přeplatku) ve výši: I IKČ
použijte (pokud nemám vůči OSSZlPSSZ splatný závazek) na úhradu záloh na pojistné

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11

na měsíce: D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Přeplatek (zbývající část přeplatku):

a) D IBAN(mezinárodníčíslo účtu použijtepři platbědo ciziny)

Ivraťte na účet: I .-
Předčíslfúčtu tíslo účtu ,Ód banky I rarlabllní symbol jPeCifiCkýsymbol

I I-I II I I

b) D pošlete poštovní poukázkou IPřl;mení Jméno Titul
na adresu: II II I

Ulice Číslopopisné/orientační

I II I
Obec pst (PostCode)

I II IStat

I I
6. Výše zálohv na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (OP) na rok 2010

Pro účely placení záloh na pojistné budu v roce 2010 považován/a za osvC vykonávající: hlavní činnost D vedlejší činnost D
36. Měsíční vyměřovací základ: I IKČ
37. Měsíční záloha na OP: I IKČ

7. Udaje o OSVC, se kterou je vykonávána spolupráce Rodné číslo

IPřl;mení Jméno Titul Datum narození

II II II I I I
Ulice Črslopopisné/orientační

I II I
Obec pst (PostCode) Stát

I II II I
8. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OSVC v roce 2009

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2009 nedosáhl/a z výkonu vedlejši samostatné výdělečné činnosti zákonem stanoveného
ano ne

přijmu pro povinnou účast na důchodovém pojištěni OSVČ, přihlašuji se k této účasti dnem podáni tohoto Přehledu: D ~

9. Udaje o opravném přehledu

Datumzjištění novévýševýměrovacíhozákladuzesvt

Důvodpředloženíopravnéhopřehledu I I
I I
10. Podpisy a razítka
NázevpříslušnéOSSZlPSSZ

I I
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto Přehledu jsou pravdivé a že OSSZlPSSZ ohlásím všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne,
kdy jsem se o těchto změnách dozvěděl/a.
Datumvyplněníformuláře ,Datumpřijetí formuláře

I I I
Početpřnoh

I I

• I11II111111111111111111111111 Podpis (a razítko) osvC Podpis a razítko OSSZ strana 2 •7 2 5 9 o 9 9 3 o 4 CSSZ893247 -1/2010
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Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009
podle § 15 odst. 1 zákona Č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpistl

• řá~ý opon
ý

•

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) Rodné číslo
1. Přljmeni 2. Jméno 3.Tltul 4. Datum narozenf

I Poplatník JOSS - pOdlahářsg~ práce II II I I I
5. Ulice 116. ČfslOpopisné/orient. Telefon Varlabllnl symbol

I II I 1 I
7. Obec PSČ (Post Code) 8. Stát

I II II I
2. Udaje o samostatné výdělečné činnosti a daňovém přiznání

9. V roce 2009jsem vykonával/a samostatnou výdělečnou čjnnost: ~ jen hlavní D jen vedlejší D hlavní i vedlejší

ano ne
10. Daňové přiznání zpracovává D ~

13. Protokol o platbě daně z příjmů
I Ia předává daňový poradce: paušální částkou předložen dne:

ano ne ze dne prodlouženodo dne
11. Jsem povinen/povinna podávat D ~

14. Rozhodnutí finančního úřadu o prodloužení

I I I Idaňové přiznání: lhůty pro předložení daňového přiznání:
ano ne

15. Účtování v hospodářském roce ano ne12. Jsem poplatníkem daně z příjmů D ~ D ~stanovené paušální částkou: (§ 7 odst. 12zák. Č. 586/1992 Sb.):

3. Vedlejší samostatná výdělečná činnost - podle ustanovení §9 odst. 6 písmeno a) až e) zák. č.155/1995 Sb. v roce 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1-12
V roce 2009jsem vedlejší SVČ vykonával/a v měsících: D D D D D D D D D D D D D
Z důvodů:

16. Výkonu zaměstnání D
17. Nároku na výplatu částečného, plného invalidního důchodu nebo přiznání starobního důchodu D
18.1. Nároku na rodičovský příspěvek D
18.2. Nároku na PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu z nemocenského pojistění zaměstnanců D
18.3. Osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která Dje závislá na péči jiné osoby ve stupni ll-IV

19. Výkonu vojenské služby v ozbrojených silách CR D
20. Nezaopatřeného dítěte podle § 20 odst. 3 písm. a) zák. č. 155/1995 Sb. D
4. Udaje o daňovém základu OSVC za rok 2009 a další údaje podle § 15 odst. 1 zák. Č. 589/1992 Sb.

21. Daňový základ I 235 134,001KČ
hlavní rdlejŠj

22. Počet měsíců, v nichž jsem považován/a za osvC ~
hlavni

rdlajšl23. Počet měsíců, v nichž jsem vykonával/a svC aspoň po část měsíce
~

24. Průměrný měsíční daňový základ I 19 595,001KČ
hlavni činnost vedlejšl činnost

25. Rozdělení daňového základu I IKČ I IKč Poznámka:
hlavni činnost vedlejšl činnost řádky 25 a 27 se vyplňují

26. Vypočtený vyměřovací základ I 117 5671KČ I IKČ pouze v případě, byla-Ii

hlavni činnost vedlejší činnost vykonávána hlavní i vedlejší

27. Dílčí vyměřovací základ I IKČ I IKČ
činnost (čtěte Pokyny)

28. Minimální vyměřovací základ I 117 5671KČ 32. Vyměřovací základ ze svC I 117 5671KČ

29. Určený vyměřovací základ
1

117 5671KČ 33. Pojistné na OP I 34 330lKČ

30. Vyměřovací základ ze zaměstnání I IKČ 34. Úhrn zaplacených záloh na OP I 32 271,00 1 Kč

31. Součet řádků 29 a 30 I 117 5671KČ 35. RO!díl mezi Pojistným a
I +2 059,001KČa Uhrnem záloh (33 - 34)

• 11111111111111111111111111111 strana 1 •6 6 4 o 099 3 o 7 Cssz 893247 -1/2010
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5. Způsob použití přeplatku

Přeplatek (část přeplatku) ve výši: I IKČ
použijte (pokud nemám vůči OSSZ/PSSZ splatný závazek) na úhradu záloh na pojistné

1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6110 7/10 6110 9/10 10/10 11/10 12/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6111

na měsíce: D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Přeplatek (zbývající část přeplatku): _. .

IBAN(mezinárodníčlslo účtu pou1ijtepti platbědo cizinYl

a) D vraťte na účet: I I
P/edčíslíúčtu tíslo účtu jÓd banky I rarlabilní symbol Specifickýsymbol

I I-I II I I I
b) D pošlete poštovní poukázkou rřljmení Jméno Titul

na adresu: II II I
Ulice Číslo popisné/orientační

I II I
Obec pst (PostCodel

I II IStat

I I
6. Výše zálohy na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (OP) na rok 2010

Pro účely placení záloh na pojistné budu v roce 2010 považováni a za osvC vykonávající: hlavní činnost D vedlejší činnost D
36. Měsíční vyměřovací základ: I IKČ
37. Měsíční záloha na DP: I IKČ
7. Udaje o OSVe, se kterou je vykonávána spolupráce Rodné číslo

IP/íjmení Jméno Titul Datum narození

II II II I I I
Ulice Číslo popisné/orientačni

I II I
Obec pst (PostCode) Stát

I II II I
8. Přihláška k účasti na důchodovém pojištění OS ve v roce 2009

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2009 nedosáhlla z výkonu vedlejši samostatné výdělečné činnosti zákonem stanoveného
ano ne

přijmu pro povinnou účast na důchodovém pojištěni osvC, přihlašuji se k této účasti dnem podáni tohoto Přehledu: D ~

9. Udaje o opravném přehledu

Datumzjištění novévýševýmě/ovacihozákladuzesvt

Důvodpředloženíopravnéhopřehledu I I
I I
10. Podpisy a razítka
NázevpříslušnéOSSZlPSSZ

I I
Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto Přehledu jsou pravdivé a že OSSZlPSSZ ohlásím všechny změny údajů, a to do 8 dnů ode dne,
kdy jsem se o těchto změnách dozvěděl/a.
Datumvyplněni formuláře Datumpřijeli formulá/e

I I I I
ročet příloh I

• 11111111111111111111111111111 Podpis (a razítko) osvC Podpis a razítko ossz strana 2 •7 2 5 9 o 9 9 3 o 4 Cssz 893247 -1/2010



V'

PREHLED
Datum podáni PŘEHLEDU (vyplňuje VZP):

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNí POJ/ŠfOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

Kód: 111
za rok 2009

Razítko podatelny VZP, podpis

o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné

(§ 24 odst. 2 a 3 zák. Č. 592/1992 Sb., ve zněn.í pozdějších předpisů)

Typ PŘEHLEDU: *) řádný rn opravný D

Příjmení a jméno: Číslo pojíštěnce z průkazu pojištěnce VZP (rodné číslo):

Spolupracující manželka poplatníka

Adresa trvalého pobytu:

E-mail:

PSČ: tel.:

Adresa pro doručováni, na kterou má být zasílána korespondence, je-Ii odlíšná od adresy trvalého pobytu:

PSČ:

Mám daňového poradce: *) anoD ne [TI
Mám povinnost podávat daňové přiznání: *) anoD ne [K]
DAŇOVÉ pŘIZNANi jsem podal u FÚ dne:

DAŇOVÉ pŘIZNANi mělo být podáno dne:

Přeplatek pojistného za rok 2009 *)

D Nemám přeplatek pojistného.

D Nežádám o vrácení přeplatku. Žádám o použití přeplatku na úhrady záloh na pojistné v dalším období.

D Žádám o vrácení přeplatku ve výši Kč.

Přeplatek bude vrácen poštovní poukázkou nebo převodem na účet podle níže uvedených údajů. (viz bod 2 Poučeni)

Pojistné (zálohy na pojistné) platím: *)

D Poštovní poukázkou. Žádám o zaslání (max. 13) D kusů poštovních poukázek.

D Bezhotovostním převodem z účtu č.: směrový kód banky:

Prohlášení *)

[K] A V roce 2009 pro mne neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné v měsících:

(uveďte písmeno a nebo b podle bodu 9 Poučení) zkrácené označeni: a - zaměstnáni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b - nemoc OSVČ

la la la la la la la la I I I I I
D B V roce 2009 pro mne nebyl stanoven minimální vyměřovací základv měsících:

(uveďte písmeno a až f podle bodu 10 Poučení) zkrácené označeni: a - plátcem pojistného je stát

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b - zaměstnání

I I I I I I I I I I I I I c - nemocenské z nem. pojištění OSVČ
Použijte v řádku 6 Přehledu d - osoba s postižením

e - důchodový věk bez nároku na důchod

Při volbě pismene f, uveďte rodná čísla dětí: f - péče o dítě (děti)

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé, a že oznámím VZP všechny změny údajů, a to
do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl.

Dne: Podpis:

*) označte křížkem odpovídající variantu



RC:P .. t . OSVČOJIS ne

Řádek Text
Vyplní pojištěnec Záznamy

(Kč, měsíce) VZP

1 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2009 (viz bod 2 Poučení) 456 024,00

2
Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné 355 253,00výdělečné činnosti v roce 2009 (viz bod 2 Poučení)

3 Vyměřovací základ zaměstnance za rok 2009 (viz bod 3 Poučení) 96 000,00

4 Počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2009 trvala samostatná výdělečná činnost. 12
5 Z toho počet měsíců, kdy byla osvC pojištěna u VZP CR. 12

6 Počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2009 pro osvC platil minimální
vyměřovací základ. (viz body 10 a 11 Poučení a bod B Prohlášení)

9
Minimální vyměřovací základ: 0,00
11777.50 x řádek 6

12 řádek 1 - řádek 2 100 771,00

Vyměřovací základ OSVČ za rok 2009:
14a 0,50 x řádek 12 Pokud je tato částka menší než částka řádku 9, zapíše se částka řádku 9.

50 386,00

14b Částka přesahující maximální vyměřovací základ: 0,00(řádek 14a + řádek 3) -1 130640 Pokud je tato částka menší než O, zapíše se o.

14c řádek 14a - řádek 14b Pokud je tato částka menši než O, zapíše se O. 50 386,00

Pojistné za rok 2009:
16 0,135 x (řádek 14c x řádek 5) 6 803

řádek 4 Zaokrouhleno na korunu nahoru.

Přeplatek - doplatek

41 Úhrn zaplacených záloh na pojistné za měsíce roku 2009. (viz bod 7 Poučeni)

řádek 41 - řádek 16
43 + = PŘEPLATEK -= DOPLATEK -6 803

Doplatek ie nutno poukázat na účet příslušného územniho pracoviště VZP. (viz bod 4 Poučení)

Nová výše zálohy

Nová výše zalohy pro OSVC, které byly v roce 2009 zaměstnány a součet ř. 3 a ř. 14a je větší nez 1 707 048.
pro ostatní OSVC platí Výše zálohy vypočtená v řádku 51 (viz bod 13Poučení)

Nová výše zálohy:

51
0,135 x 0,5 x řádek 12

řádek 4 Zaokrouhleno na korunu nahoru.

Pokud záloha vyjde větši než 19205, zapiše se 19205. (viz bod 12 Poučení)

Pokud záloha podle vzorce vyjde menší než částka 1 601: *)

D a) jsem OSVČ, pro kterou platí minímální vyměřovací základ
- zapíše se částka 1 601 (viz bod 12 Poučení)

D b) jsem OSVČ, pro kterou není stanoven minímální vyměřovací základ
- ponechá se částka vypočtená podle vzorce (viz bod 10 Poučení)

Jsem OSVČ, která je zároveň zaměstnána, samostatná výdělečná činnost není
hlavním zdrojem mých přijmů a nejsem povinna platit zálohy na pojístné.

D - zapíše se nula, do závorky částka vypočtená podle vzorce (viz body 9 a 13 Poučení)
. -

52 Částka přesahující maximální vyměřovací základ:
(řádek 14a + řádek 3) - 1 707048 Pokud je tato částka menší než O. zapíše se o.

53 řádek 14a - řádek 52 Pokud je tato částka menší než O, zapíše se O.

Nová výše zálohy:
54 0,135 x řádek 53

řádek 4 Zaokrouhleno na korunu nahoru.

Pokud záloha vyjde větší než 19205, zapíše se 19205. (viz bod 12 Poučení)

Pokud záloha podle vzorce vyjde menší než částka 1 601: *)

D a) jsem OSVČ. pro kterou platl minímální vyměřovací základ
- zapíše se částka 1 601 (viz bod 12 Poučení)

D b) jsem OSVČ. pro kterou neni stanoven mínimální vyměřovací základ
- ponechá se částka vypočtená podle vzorce (viz bod 10 Poučení)

Jsem OSVČ, která je zároveň zaměstnána, samostatná výdělečná čínnost není
hlavním zdrojem mých příjmů a nejsem povinna platit zálohy na pojístné.

D - zapíše se nula, do závorky částka vypočtená podle vzorce (viz body 9 a 13 Poučení)

*) označte křížkem odpovídající variantu



v

PREHLED
Datum podání PŘEHLEDU (vyplňuje VZP):

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNí POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY

Kód: 111
za rok 2009

Razítko podatelny VZP, podpis

o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné č'innosti a úhrnu záloh na pojistné

(§ 24 odst. 2 a 3 zák. Č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Typ PŘEHLEDU: *) řádný rn opravný D

Příjmení a jméno: Číslo pojištěnce z průkazu pojištěnce VZP (rodné číslo):

Poplatník JOSS - podlahářské práce -

Adresa trvalého pobytu:

E-mail:

PSČ: tel.:

Adresa pro doručování, na kterou má být zasílána korespondence, je-Ií odlišná od adresy trvalého pobytu:

PSČ:

Mám daňového poradce: *) anoD ne []]
Mám povinnost podávat daňové přiznání: *) anoD ne []]
DAŇOVÉ PŘIZNÁNí jsem podal u FÚ dne:

DAŇOVÉ PŘIZNÁNí mělo být podáno dne:

Přeplatek pojistného za rok 2009 *)

D Nemám přeplatek pojistného.

D Nežádám o vrácení přeplatku. Žádám o použití přeplatku na úhrady záloh na pojistné v dalším období.

D Žádám o vrácení přeplatku ve výši Kč.

Přeplatek bude vrácen poštovní poukázkou nebo převodem na účet podle níže uvedených údajů. (viz bod 2 Poučeni)

POjistné (zálohy na pojistné) platim: *)

D Poštovní poukázkou. Žádám o zaslání (max. 13) D kusů poštovních poukázek.

D Bezhotovostním převodem z účtu č.: směrový kód banky:

Prohlášení *)

D A V roce 2009 pro mne neplatila povinnost hradit zálohy na pojistné v měsících:

(uveďte písmeno a nebo b podle bodu 9 Poučení) zkrácené označení: a - zaměstnání

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b - nemoc OSVČ

I I I I I I I I I I I I I
D B V roce 2009 pro mne nebyl stanoven minimálni vyměřovací základ v měsících:

(uveďte písmeno a až f podle bodu 10 Poučení) zkrácené označení: a - plátcem pojistného je stát

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 b - zaměstnání

I I I I I I I I I I I I I c - nemocenské z nem. pojištění OSVČ
Použijte v řádku 6 Přehledu d - osoba s postižením

e - důchodový věk bez nároku na důchod

Při volbě písmene f, uveďte rodná čísla dětí: f - péče o dítě (děti)

Prohlašuji, že všechny údaje v tomto PŘEHLEDU jsou pravdivé, a že oznámím VZP všechny změny údajů, a to
do 8 dnů ode dne, kdy jsem se o změněné skutečnosti dozvěděl.

Dne: Podpis:

*) označte křížkem odpovídající variantu



H.C·. OSVČP ..ollstne

Řádek Text
Vyplní pojištěnec Záznamy

(Kč, měsíce) VZP

1 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2009 (viz bod 2 Poučeni) 1 064 057,00

2
Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné

828 923,00výdělečné činnosti v roce 2009 (viz bod 2 Poučeni)

3 Vyměřovací základ zaměstnance za rok 2009 (viz bod 3 Poučení) 0,00

4 Počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2009 trvala samostatná výdělečná činnost. 12

5 Z toho počet měsíců, kdy byla osvC pojíštěna u VZP CR. 12

6 Počet kalendářních měsíců, ve kterých v roce 2009 pro osvC platil minimální 12vyměřovací základ. (víz body 10 a 11 Poučení a bod B Prohlášení)

9
Minimálni vyměřovací základ:
11 777,50 x řádek 6

141 330,00

12 řádek 1 • řádek 2 235 134,00

Vyměřovací základ OSVČ za rok 2009:
14a 0,50 x řádek 12 Pokud je tato částka menší než částka řádku 9, zapiše se částka řádku 9.

141 330,00

14b Částka přesahující maximální vyměřovací základ: 0,00(řádek 14a + řádek 3) -1 130640 Pokud je tato částka menší než O, zapíše se O.

14c řádek 14a - řádek 14b Pokud je tato částka menší než 0, zapíše se O. 141 330,00

Pojistné za rok 2009:
16 0,135 x (řádek 14c x řádek 5) 19 080

řádek 4 Zaokrouhleno na korunu nahoru.

Přeplatek· doplatek

41 Úhrn zaplacených záloh na pojistné za měsíce roku 2009. (viz bod 7 Poučení) 18 850

řádek 41 • řádek 16
43 + = PŘEPLATEK -= DOPLATEK -230

DODlatek íe nutno noukázat na účet příslušného územního nracovíště VZP. (víz bod 4 Poučení)

Nová výše zálohy

Nová výše zálohy:

51
0,135 x 0,5 x řádek 12

řádek 4 Zaokrouhleno na korunu nahoru.

Pokud záloha vyjde větší než 19205, zapíše se 19205. (víz bod 12 Poučení)

Pokud záloha podle vzorce vyjde menší než částka 1 601: *j

D aj jsem OSVČ, pro kterou platí mínimální vyměřovací základ
- zapíše se částka 1 601 (víz bod 12 Poučení)

D b) jsem OSVČ, pro kterou není stanoven minimální vyměřovací základ
- ponechá se částka vypočtená podle vzorce (viz bod 10 Poučení)

Jsem OSVČ, která je zároveň zaměstnána, samostatná výdělečná čínnost není
hlavním zdrojem mých přijmů a nejsem povinna platít zálohy na pojístné.

D - zapíše se nula, do závorky částka vypočtená podle vzorce (víz body 9 a 13 Poučení)

Nová výše zálohy pro OSVC, které byly v roce 2009 zaměstnány a součet ř. 3 a ř. 14a je větší než 1 707048.
pro ostatní OSVC platí výše zálohy vypočtená v řádku 51 (viz bod 13Poučení)

52 Částka přesahující maximální vyměřovací základ:
(řádek 14a + řádek 3) - 1 707048 Pokud je tato částka menší než 0, zapíše se O.

53 řádek 14a - řádek 52 Pokud je tato částka menší než 0, zapíše se O.

Nová výše zálohy:
54 0,135 x řádek 53

řádek 4 Zaokrouhleno na korunu nahoru.

Pokud záloha vyjde větší než 19205, zapíše se 19205. (viz bod 12 Poučení)

Pokud záloha podle vzorce vyjde menší než částka 1 601: *j

D aj jsem OSVČ, pro kterou platí mínímální vyměřovací základ
- zapíše se částka 1 601 (víz bod 12 Poučení)

D b) jsem OSVČ, pro kterou není stanoven mínimální vyměřovací základ
- ponechá se částka vypočtená podle vzorce (víz bod 10 Poučení)

Jsem OSVČ, která je zároveň zaměstnána, samostatná výdělečná činnost není
hlavním zdrojem mých příjmů a nejsem povinna platít zálohy na pojístné.

D - zapíše se nula, do závorky částka vypočtená podle vzorce (víz body 9 a 13 Poučení)

*j označte křížkem odpovídající variantu


