
otisk podacího razítka fi nančního úřadu

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ 
paušálního režimu ve zdaňovacím období (kalendářním roce)......................

V souladu s § 38lg zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedený daňový subjekt 
oznamuje, že přestává být v paušálním režimu.

Finančnímu úřadu v, ve, pro

01 Daňové identifi kační číslo

02 Rodné číslo

 C Z

V průběhu zdaňovacího období nastala některá ze skutečností, která má za následek ukončení paušálního režimu*).

 poplatník měl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, příjmy, 
které nejsou předmětem daně, a příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně 

 poplatník se stal plátcem daně z přidané hodnoty nebo mu vznikla registrační povinnost k dani z přidané hodnoty, s výjimkou 
registrační povinnosti identifi kované osoby 

 poplatník se stal společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti

 nabylo účinnosti rozhodnutí o úpadku poplatníka a insolvenční řízení nebylo do konce daného zdaňovacího období skončeno

 poplatník přestal být osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění nebo podle zákona 
upravujícího veřejné zdravotní pojištění

 na poplatníka se přestaly vztahovat právní předpisy České republiky upravující důchodové pojištění nebo právní předpisy České 
republiky upravující veřejné zdravotní pojištění

 poplatník není povinen platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině

 poplatník ukončil na území České republiky výkon činnosti, ze které plynou příjmy ze samostatné činnosti, a přesunul daňové 
rezidentství do zahraničí

Datum vzniku skutečnosti, která má za následek ukončení paušálního režimu:…………………………………

1. ODDÍL – Údaje o daňovém subjektu

2. ODDÍL – Údaje o ukončení paušálního režimu

03 Příjmení  04 Rodné příjmení 05 Jméno

06 Titul 07 Datum narození 08 Státní příslušnost 09 Číslo OP

10 Číslo pasu / povolení k pobytu 11 ID dat schránky 12 IČO

13 Obec  14 Ulice 15 Číslo popisné / orientační

16 PSČ  17 Stát 18 Telefon 19 E-mail

Datum   Podpis

Daňový subjekt / osoba oprávněná k podpisu

25 5258   MFin 5258 - vzor č. 2

*) Označte křížkem odpovídající variantu


