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A. ODDÍL
Finančnímu úřadu v , v e, pro

Daňov é identif ikační číslo

Rodné číslo / IČ

/

Počet listů / příloh /

Právnická osoba: Název právnické osoby

Fyzická osoba: Příjmení Jméno Titul

Sídlo právnické osoby nebo adresa místa pobytu fyzické osoby:

a) obec b) PSČ c) telef on

d) ulice (nebo část obce) e) číslo popisné / orientační

f ) e-mail g) stát

Hlav ní ekonomická činnost

B. ODDÍL

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V ODDÍLECH A, B, C TOHOTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ

Údaje o zástupci Kód zástupce

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

Datum

Přiznání sestavil Telefon

25 5401  MFin 5401 - vzor č. 17

1

za zdaňovací období:  měsíc

                           za období od

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

Otisk razítka

Vlastnoruční podpis

daňov ého subjektu / osoby  opráv něné k podpisu

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

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),

s uvedením vztahu k právnické osobě  (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)

A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Neexistují-l i údaje pro stranu 2, proškrtněte (X)

Kód zdaňovacího období následujícího roku

Osoba identifikovaná k dani § 96

Neplátce daně § 19 nebo § 108

Plátce daně § 94

Skupina § 95a

čtvrtletí

do

rok

k dani z přidané hodnoty

P Ř I Z N Á N Í

otisk podacího razítka f inančního úřadu

Dův ody  pro podání dodatečného 

daňov ého přiznání zjištěny  dne

CZ

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

řádné dodatečné opravné

Údaje v daňovém přiznání se uvedou zaokrouhlené na celé koruny.

Příloha č. 1  
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C. ODDÍL - daň z přidané hodnoty

I. Zdanitelná plnění ř.

Dodání zboží nebo posky tnutí služby  s místem                                                             1

plnění v  tuzemsku (např. § 13, § 14, § 18) 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20

21

22

23

24

Režim přenesení daňov é pov innosti (§ 92a) - dodav atel zboží nebo posky tov atel služeb 25

26

30

31

32

33

34

40

41

42

43

44

45

46

47

50

52

53

60

61

62

63

64

65

66

2

Při dovozu zboží, kdy je správcem daně celní úřad

Dov oz zboží osv obozený podle § 71g

Oprav a v ýše daně u pohledáv ek za dlužníky  v  insolv enčním řízení (§ 44)
Věřitel

Dlužník

IV. Nárok na odpočet daně

Z přijatých zdanitelných plnění od plátců

Krácený odpočet

Posky tnutí služeb s místem plnění v  jiném členském státě v y mezených v  § 102 odst. 1 písm. d 

snížená

V plné výši

Dodání zboží do jiného členského státu (§ 64)

II. Ostatní plnění a plnění s místem plnění mimo tuzemsko s nárokem na odpočet daně

daň plátce při jejich přijetí (§ 108)

základní 

snížená

Pořízení zboží z jiného členského státu

(§ 16; § 17 odst. 6 písm. e); § 19 odst. 3)

Přijetí služby  s místem plnění podle § 9 odst. 1

od osoby  registrov ané k dani v  jiném členském státě

Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je pov inen přiznat

Hodnota

Základ daně Daň na výstupu

Hodnota plnění nezapočítáv aných do v ýpočtu koef icientu (§ 76 odst. 4)

základní 

snížená

snížená

základní 

snížená

Zasílání zboží do jiného členského státu (§ 18)

51
S nárokem na odpočet

Odpočet

Bez nároku na odpočet

Část odpočtu daně v  krácené v ýši

Vy pořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7 až 10) Změna odpočtu

Vlastní daňov á pov innost (62 - 63)

Vy pořádací koef icient

Vrácení daně (§ 84)

Daň na v ýstupu (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 - 61 + daň podle § 108 odst. 1 písm. k)

Odpočet daně (46 V plné v ýši + 52 Odpočet + 53 Změna odpočtu + 60)

Plnění osv obozená od daně bez nároku na odpočet daně

V. Krácení nároku na odpočet daně

Nadměrný odpočet (63 - 62)

Rozdíl proti poslední známé dani při podání dodatečného daňov ého přiznání (62 - 63)

Hodnota pořízeného majetku vymezeného v § 4 odst. 3 písm. d) a e) 

Koef icient

VI. Výpočet daňové povinnosti

Úprav a odpočtu daně (§ 78 až § 78c) + úprava odpočtu podle § 78 a vyrovnání podle § 79 zákona platného do konce roku 2010

základní 

snížená

Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77 a § 79

Odpočet daně celkem (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45)

Ze zdanitelných plnění vykázaných na řádcích 3 až 13

základní 

snížená

Výv oz zboží (§ 66)

Dodání nov ého doprav ního prostředku osobě neregistrov ané k dani v  jiném členském státě (§ 19 odst. 4)

Ostatní uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně (např. § 24a, § 67, § 68, § 69, § 70, § 89, § 90, § 92)

základní 

snížená

základní 

Základ daně

III. Doplňující údaje

Pořízení zboží

Režim přenesení daňov é pov innosti (§ 92a) - odběratel základní 

Dodání zboží
Zjednodušený postup při dodání zboží f ormou třístranného obchodu (§ 17) prostřední osobou

Dov oz zboží (§ 23 odst. 3 - 5)

Pořízení nov ého doprav ního prostředku (§ 19 odst. 4)

zboží nebo příjemce služeb
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Daňové přiznání použito z: 

Finance.cz. Přiznání k dani z přidané hodnoty, formuláře pro rok 2012. [online]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/danove-formulare/dph/ 



1 

 

Příloha č. 2 

Seznam agendových míst registru osob
1
 

Seznam agendových míst podle § 28 odst. 4 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, 

ve znění pozdějších předpisů: 

 Ministerstvo kultury, 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

 Ministerstvo pro místní rozvoj, 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

 Ministerstvo spravedlnosti, 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

 Ministerstvo vnitra, 

 Ministerstvo zdravotnictví, 

 Ministerstvo zemědělství, 

 Ministerstvo životního prostředí, 

 Český báňský úřad, 

 Český telekomunikační úřad, 

 Energetický regulační úřad, 

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 

 Česká národní banka, 

 Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

 Státní veterinární správa, 

 Úřad pro civilní letectví, 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, 

 Česká advokátní komora, 

 Česká komora architektů, 

 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

 Exekutorská komora České republiky, 

 Komora auditorů České republiky, 

 Komora daňových poradců České republiky, 

                                                 
1
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. ČSÚ: Seznam agendových míst registru osob [online]. ČSÚ [2011]. 

Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/seznam_agendovych_mist_registru_osob/$File/seznam_agendovych_mist1

.pdf 
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 Komora patentových zástupců České republiky, 

 Komora veterinárních lékařů České republiky, 

 Notářská komora České republiky, 

 krajské veterinární správy, 

 krajské úřady, 

 Magistrát hlavního města Prahy, 

 obecní úřady, 

 rejstříkové soudy.
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Příloha č. 3 

Seznam zboží, u kterého se při dodání použije přenesení daňové povinnosti
2
 

Číselný kód 

Harmonizovaného 

systému popisu a 

číselného označování 

zboží 

Název zboží 

2618 00 00 Granulovaná struska (struskový písek) z výroby železa nebo oceli 

2619 00 Struska, zpěněná struska (jiná než granulovaná struska), okuje a jiné 

odpady z výroby železa nebo oceli 

2620 Struska, popel a zbytky (jiné než z výroby železa nebo oceli), obsahující 

kovy, arsen, nebo jejich sloučeniny 

3915 Odpady, úlomky a odřezky z plastů 

4004 00 00 Odpady, úlomky a odřezky z kaučuku (jiné než z tvrdého kaučuku) a 

prášky a zrna z nich 

4707 Sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět) 

6310 Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry, provazy a lana z textilních 

materiálů ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání 

7001 00 10 Skleněné střepy a jiné skleněné odpady 

7112 Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; 

ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, 

používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů 

7204 Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo 

oceli v ingotech 

7404 00 Měděný odpad a šrot 

7503 00 Niklový odpad a šrot 

7602 00 Hliníkový odpad a šrot 

7802 00 00 Olověný odpad a šrot 

7902 00 00 Zinkový odpad a šrot 

8002 00 00 Cínový odpad a šrot 

8101 97 00 Odpad a šrot z wolframu 

8102 97 00 Odpad a šrot z molybdenu 

8103 30 00 Odpad a šrot z tantalu 

8104 20 00 Odpad a šrot z hořčíku 

8105 30 00 Odpad a šrot z kobaltu 

ex 8106 00 10 Odpad a šrot z bismutu 

                                                 
2
 Příloha č. 5 zákona o dani z přidané hodnoty 
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8107 30 00 Odpad a šrot z kadmia 

8108 30 00 Odpad a šrot z titanu 

8109 30 00 Odpad a šrot ze zirkonia 

8110 20 00 Odpad a šrot z antimonu 

8111 00 19 Odpad a šrot z manganu 

8112 13 00 Odpad a šrot z berylia 

8112 22 00 Odpad a šrot z chromu 

8112 52 00 Odpad a šrot z thallia 

8112 92 21 Odpad a šrot z niobu (columbia); rhenia; gallia; india; vanadu a germania 

8113 00 40 Odpad a šrot z cermetů 

8548 10 Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a elektrických akumulátorů; 

nepoužitelné galvanické články, baterie a elektrické akumulátory. 

 

Podle přílohy č. 5 zákona o dani z přidané hodnoty se číselným kódem Harmonizovaného 

systému rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění 

platném k 1. lednu 2010. Je-li před číselným kódem Harmonizovaného systému uvedeno 

"ex", vztahuje se příloha na zboží označené současně číselným kódem Harmonizovaného 

systému a výslovně uvedeným slovním popisem k tomuto kódu v části přílohy. 

 

 


