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5405-D_3
GFŘ
P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky)
1.0.1
1
1. ODDÍL – Údaje o poplatníkovi
05 Příjmení
otisk podacího razítka finančního úřadu
25 5405/D   MFin 5405/D vzor č. 3
Adresa místa pobytu v den podání přiznání
11 Číslo popisné / orientační
/
12 PSČ
09 Obec
10 Ulice / část obce
15 Stát
Adresa místa pobytu na území České republiky, kde se poplatník obvykle ve zdaňovacím období zdržoval
18 Číslo popisné / orientační
/
17 Ulice / část obce
16 Obec
19 PSČ
20 Kód státu – vyplní jen daňový nerezident ČR
21 Výše celosvětových příjmů
Kč
*)    Označené údaje jsou nepovinné.
04 Toto daňové přiznání podává daňový poradce na základě plné moci k zastupování
řádné
opravné
03 Kód rozlišení typu DAP/Datum
02 DAP
P Ř I Z N Á N Í
k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé
činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů
České republiky)
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
za zdaňovací období (kalendářní rok) 
nebo jeho část  od
do 
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
05 DAP zpracované a předkládané daňovým poradcem označte křížkem variantu „ano“, pokud příslušná plná moc k zastupování
				byla podána příslušnému správci daně (finančnímu úřadu) před uplynutím neprodloužené lhůty tj. do 31. března 2009. V opačném případě
				označte křížkem variantu „ne“.
			
Označte křížkem variantu „ano“, pokud DAP podává daňový poradce na základě plné moci k zastupování v rámci podání DAP. V opačném případě označte křížkem variantu „ne“.
Územnímu pracovišti v, ve, pro
Finančnímu úřadu pro
Údaje o podepisující osobě: 
Jméno(-a)
Datum narození
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou), 
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Vztah k právnické osobě
Datum
Otisk razítka
Název právnické osoby
Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu
Příjmení
IČ právnické osoby
Evidenční číslo osvědčení daňového poradce
Příjmení
Jméno(-a)
Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu
Kód podepisující osoby:
Typ podepisující osoby:
ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ 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
Obec
Ulice
nebo vraťte na účet vedený u
kód banky
Vlastník účtu
Podpis daňového subjektu (podepisující osoby)
měna, ve které je účet veden
V
dne
Přeplatek zašlete na adresu:
Jméno
Příjmení
Titul	
PSČ
č.
-
/
specifický symbol
.............................................................................
Kč.
Číslo pop/orient.
V importovaných datech je zadáno vrácení přeplatku na zahraniční účet. 
Podání tohoto formuláře lze provést pouze eletronicky pomocí portálu ADIS EPO.
06 Rodné příjmení*)
07 Jméno (-a)
08 Titul*)
13 Telefon / mobilní telefon*)
14 E-mail*)
22 Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů
23 Úhrn povinného pojistného
(§ 6 odst. 12 zákona)
24 Základ daně ze závislé činnosti (ř. 22 + ř. 23)    
3. ODDÍL – Nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona
25 Odst. 1 (hodnota bezúplatného plnění 
– daru/darů)
28 Odst. 6 (soukromé životní pojištění)
26 Odst. 3 a 4 (odečet úroků) počet měs./
částka
29 Odst. 7 (odborové příspěvky)
27 Odst. 5 (penzijní připojištění, penzijní 
pojištění a doplňkové penzijní spoření)
30 Odst. 8 (úhrada za zkoušky ověřující
výsledky dalšího vzdělávání)
31 Úhrn nezdanitelných částí základu daně (ř. 25 + ř. 26 + ř. 27 + ř. 28 + ř. 29 + ř. 30)      
32 Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně (ř. 24 – ř. 31) zaokrouhlený na celá sta Kč dolů      
Tab. č. 2 Údaje o dětech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti
Příjmení
Jméno
1  
Rodné číslo
2
Počet měsíců ve výši
na jedno dítě
bez ZTP/P
se ZTP/P
3
Počet měsíců ve výši
na druhé dítě
bez ZTP/P
se ZTP/P
4
Počet měsíců ve výši
na třetí a další dítě
bez ZTP/P
se ZTP/P
5
1
2
3
4
Celkem        
46 Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
49 Daňový bonus (ř. 46 – ř. 47)
47 Sleva na dani (částka z ř. 46,uplatněná maximálně do výše na ř. 45)
50 Úhrn vyplacených měsíčních daňových
bonusů podle § 35d zákona (vč. doplatku)
48 Daň po uplatnění slevy podle § 35czákona (ř. 45 – ř. 47)
51 Rozdíl na daňovém bonusu(ř. 49 – ř. 50)
2
6. ODDÍL – Placení daně
52 Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách na dani)    
53 Sražená daň podle § 36 odst. 7 zákona
54 Sražená daň podle § 36 odst. 8 zákona
55 Zbývá doplatit (ř. 48 – ř. 51 – ř. 52 – ř. 53 – ř. 54): (+) zbývá doplatit, (–) zaplaceno více    
Přílohy DAP (ve sloupci uveďte počet listů příloh):
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací
období a Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani, a to od všech zaměstnavatelů podle § 38j odst. 3 zákona
Potvrzení výše příjmů od zahraničního správce daně
Doklad o poskytnutém bezúplatném plnění (daru)
Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků z tohoto úvěru
Potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření nebo pojistném na
soukromé životní pojištění
Potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů vynaložených za umístění vyživovaného dítěte
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění
Potvrzení o  úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání a další přílohy výše neuvedené
Počet listů příloh celkem
4. ODDÍL – Daň celkem
33 Daň podle § 16 zákona
34 Solidární zvýšení daně podle§ 16a zákona
35 Daň celkem zaokrouhlená na celé Kč nahoru (ř. 33 + ř. 34)    
2. ODDÍL – Základ daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 zákona)
5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění
Tab. č.1 Údaje o manželce (manželovi)
Částka slevy podle § 35ba odst. 1 
zákona
počet
měsíců 
počet
měsíců 
36 písm. a) (základní na poplatníka)
40 písm. d) (rozšířená na invaliditu)
37 písm. b) (na manželku/manžela)
41 písm. e) (na držitele průkazu ZTP/P)
38 písm. b) (na manželku/manžela, která/který je držitelem průkazu ZTP/P)
42 písm. f) (na studenta)
39 písm. c) (základní na invaliditu)
43 písm. g) (za umístění dítěte)
44 Úhrn slev na dani (ř. 36 + ř. 37 + ř. 38 + ř. 39 + ř. 40 + ř. 41 + ř. 42 + ř. 43)        
45 Daň po uplatnění slev podle § 35ba zákona (ř. 35 - ř. 44)
Údaje o dětech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti
Příjmení
Jméno
1  
Rodné číslo
2
Počet měsíců ve výši
na jedno dítě
bez ZTP/P
se ZTP/P
3
Počet měsíců ve výši
na druhé dítě
bez ZTP/P
se ZTP/P
4
Počet měsíců ve výši
na třetí a další dítě
bez ZTP/P
se ZTP/P
5
Celkem        
Ostatní přílohy
k přiznání k dani z příjmu fyzických osob
za zdaňovací období (kalendářní rok) nebo jeho část
do 
od
Daňový subjekt
IČ / RČ / DIČ
Sídlo / Bydlište nebo Místo podnikání
Onlinové funkce formuláře
Online kontrola a odeslání dat není podporována v případě podání za část zdaňovacího období.
Elektronické přílohy
Přílohy DAP
Popis přílohy
Jméno souboru
Velikost
Počet
listu
Zobrazit přílohu
.\magnifier.png
Zobrazit přílohu
.\magnifier.png
Zobrazit přílohu
.\magnifier.png
Zobrazit přílohu
.\magnifier.png
Zobrazit přílohu
.\magnifier.png
Zobrazit přílohu
.\magnifier.png
Zobrazit přílohu
.\magnifier.png
Zobrazit přílohu
.\magnifier.png
Zobrazit přílohu
.\magnifier.png
Zobrazit přílohu
.\magnifier.png
Jiné přílohy
Číslo
Popis přílohy
Jméno souboru
Velikost
Zobrazit přílohu
.\magnifier.png
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	CurrentPageNumber: 
	Vyplňte současné příjmení.: 
	Vyplňte příjmení uvedené ve Vašem rodném listě (nepovinný údaj).: 
	Vyplňte jméno ve stejném tvaru, jak je uvedeno ve Vašem rodném listě.: 
	Vyplňte získané vědecké a akademické tituly (nepovinný údaj).: 
	Vyplňte adresu v den podání DAP na území České republiky nebo v zahraničí.: 
	Vyplňte adresu v den podání DAP na území České republiky nebo v zahraničí.: 
	Vyplňte adresu v den podání DAP na území České republiky nebo v zahraničí.: 
	Vyplňte číslo telefonu nebo mobilního telefonu (nepovinný údaj).: 
	Vyplňte číslo faxu nebo e-mailovou adresu (nepovinný údaj).: 
	Jste-li poplatníkem podle § 2 odst. 3 zákona, tj. daňový nerezident v České republice, který má daňovou povinnostz příjmů ze zdrojů na území České republiky, vyplňte do předtištěného rámečku písmenný kód státu, ve kterém jste rezidentem (Seznamkódů států je uveden na adrese www.financnisprava.cz).: 
	Vyplňte adresu v den podání DAP na území České republiky nebo v zahraničí.: 
	Vyplňte adresu v den podání DAP na území České republiky nebo v zahraničí.: 
	Vyplňte pouze tehdy, nemáte-li bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky, ale obvykle se zde zdržujete. (Týká se těch poplatníků, kteří pobývají na území České republiky alespoň 183 dní ve zdaňovacím období, a to souvisle nebo v několika obdobích. Do tohoto období se započítává každý započatý den pobytu tzn. i soboty, neděle a svátky).: 
	Vyplňte pouze tehdy, nemáte-li bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky, ale obvykle se zde zdržujete. (Týká se těch poplatníků, kteří pobývají na území České republiky alespoň 183 dní ve zdaňovacím období, a to souvisle nebo v několika obdobích. Do tohoto období se započítává každý započatý den pobytu tzn. i soboty, neděle a svátky).: 
	Vyplňte pouze tehdy, nemáte-li bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky, ale obvykle se zde zdržujete. (Týká se těch poplatníků, kteří pobývají na území České republiky alespoň 183 dní ve zdaňovacím období, a to souvisle nebo v několika obdobích. Do tohoto období se započítává každý započatý den pobytu tzn. i soboty, neděle a svátky).: 
	Vyplňte pouze tehdy, nemáte-li bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky, ale obvykle se zde zdržujete. (Týká se těch poplatníků, kteří pobývají na území České republiky alespoň 183 dní ve zdaňovacím období, a to souvisle nebo v několika obdobích. Do tohoto období se započítává každý započatý den pobytu tzn. i soboty, neděle a svátky).: 
	Vyplňte pouze tehdy, nemáte-li bydliště (trvalý pobyt) na území České republiky, ale obvykle se zde zdržujete. (Týká se těch poplatníků, kteří pobývají na území České republiky alespoň 183 dní ve zdaňovacím období, a to souvisle nebo v několika obdobích. Do tohoto období se započítává každý započatý den pobytu tzn. i soboty, neděle a svátky).: 
	Jste-li poplatníkem podle § 2 odst. 3 zákona rezidentem členského státu EU nebo státu tvořícíEHP a uplatňujete nezdanitelné části základu daně podle § 15 zákona nebo slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a písm. g)zákona nebo daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, uveďte úhrn všech příjmů ze zdrojů na území České republiky a ze zdrojů v zahraničív celých Kč. Cizí měnu přepočtěte podle § 38 odst. 1 zákona.: 
	Kalendářní rok, za který DAP podáváte.: 
	Vyplňte kalendářní rok, za který DAP podáváte. Pro kód rozlišení typu DAP I a N, vyplňte příslušnou částkalendářního roku.: 
	Vyplňte kalendářní rok, za který DAP podáváte. Pro kód rozlišení typu DAP I a N, vyplňte příslušnou částkalendářního roku.: 
	Vyplňte rodné číslo. Pokud má Vaše rodné číslo za lomítkem pouze tři číslice, poslední místo nevyplňujte. Jste-li osoba (poplatník daně), které nebylo přiděleno rodné číslo, vyplňte datum narození.: 
	Vyberte z předlohy typ DAP a označte křížkem. Tiskopis slouží k podání řádného DAP, nebo opravného DAP, které je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného DAP (v tomto případě budou zaškrtnuty obě varianty).: 
	Vyberte z předlohy typ DAP a označte křížkem. Tiskopis slouží k podání řádného DAP, nebo opravného DAP, které je možno podat před uplynutím lhůty pro podání řádného DAP (v tomto případě budou zaškrtnuty obě varianty).: 
	dap_typ: 
	Uveďte datum, kdy skutečnost nastala.: 
	Označte křížkem variantu „ano“, pokud DAP podává daňový poradce na základě plné moci k zastupování v rámci podání DAP. V opačném případě označte křížkem variantu „ne“.: 
	Označte křížkem variantu „ano“, pokud DAP podává daňový poradce na základě plné moci k zastupování v rámci podání DAP. V opačném případě označte křížkem variantu „ne“.: 
	Vyberte příslušný kód rozlišení typu DAP a uveďte datum, kdy skutečnost nastala:I. úmrtí – do 3 měsíců ode dne smrti zůstavitele, a to za část zdaňovacího období, která uplynula přede dnem jeho smrti podle § 239bodst. 4 daňového řádu a za předcházející zdaňovací období, pokud DAP nebylo dosud podáno a lhůta pro jeho podání neuplynula, podle§ 245 daňového řádu,N. do 30 dnů ode dne skončení řízení o pozůstalosti, a to za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházejícího dni skončenířízení o pozůstalosti. Povinnost plní osoba spravující pozůstalost (§ 239b odst. 5 a § 245 daňového řádu).: 
	Nápověda pro kódy rozlišení typy DAP.: 
	Uveďte územní pracoviště, kde je umístěn Váš spis k dani z příjmů fyzických osob (podle § 13 zákona č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů).: 
	Doplní se zbývající část oficiálního názvu místně příslušného finančního úřadu (správce daně), v jehož územním obvodu máte v době podání DAP adresu místa pobytu.: 
	c_pracufo: 
	Uveďte jméno(-a) zástupce.: 
	Uveďte příjmení zástupce.: 
	Uveďte název právnické osoby, která je zástupcem.: 
	Vyplňte datum narození zástupce - fyzické osoby.: 
	Uveďte evidenční číslo osvědčení daňového poradce - fyzické osoby.: 
	Uveďte IČ právnické osoby - zástupce.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Vyúčtování podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Vyúčtování.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Vyúčtování podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Vyúčtování.: 
	Vyplňte pouze v případech, kdy je Vyúčtování podáváno právnickou osobou, včetně případů kdy je právnická osoba v postavení zástupce daňového subjektu, za nějž zpracovává a podává Vyúčtování.: 
	Uveďte datum.: 
	Vyberte kód zástupce. Údaje o zástupci budou vyplňovány pouze v případech, kdy je Přiznání zpracováváno a podáváno zástupcem za daňový subjekt.: 
	Vyberte typ zástupce.: 
	Uveďte Vaši adresu, pokud chcete přeplatek vrátit poštou.: 
	Uveďte výši přeplatku, který chcete vrátit.: 
	Uveďte Vaši adresu, pokud chcete přeplatek vrátit poštou.: 
	Uveďte Vaši adresu, pokud chcete přeplatek vrátit poštou.: 
	Uveďte Vaši adresu, pokud chcete přeplatek vrátit poštou.: 
	Uveďte Vaši adresu, pokud chcete přeplatek vrátit poštou.: 
	Uveďte Vaši adresu, pokud chcete přeplatek vrátit poštou.: 
	Uveďte název banky: 
	Uveďte kód banky.: 
	Uveďte jméno (název) vlastníka účtu.: 
	Uveďte místo.: 
	Uveďte měnu, ve které je účet veden.: 
	Uveďte číslo účtu.: 
	Uveďte požadovaný specifický symbol.: 
	Uveďte požadovaný specifický symbol.: 
	: 
	Uveďte Vaši adresu, pokud chcete přeplatek vrátit poštou.: 
	Uveďte Vaši adresu, pokud chcete přeplatek vrátit poštou.: 
	dokument: 
	sentDmId: 
	Vyplňte údaje, které zjistíte např. z dokladu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závisléčinnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2020 č. 25 5460 MFin 5460 - vzor č. 28“(dále jen „Potvrzení“) vystaveného jednotlivými zaměstnavateli na základě Vaší žádosti podle § 38j odst. 3 zákona. Zahrnete-li do DAP příjmy,ze kterých byla sražena daň podle § 36 odst. 7 a 8 zákona, jste povinen uvést veškeré tyto příjmy do ř. 22 a tyto doložit na „Potvrzenío zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisůa o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z těchto příjmů“ č. 25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 7 (dále jen „Potvrzenío vyplacených příjmech a sražené dani“). Příjmy uveďte v souladu s § 5 odst. 4 zákona (ve vzoru Potvrzení č. 28 se jedná o součet řádků2., 4. a 5. a ve vzoru Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani č. 7 se jedná o ř. 2).: 
	Uveďte pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politikuzaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které je z příjmů uvedených na ř. 22 povinen platit podle zvláštních právních předpisů(zákon č. 589/1992 Sb. a zákon č. 592/1992 Sb.) zaměstnavatel (ve vzoru Potvrzení č. 28 se jedná o řádek 6. a 7.). Částka odpovídajícípovinnému pojistnému se uvádí i u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá. Povinné pojistné sezaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.: 
	Vypočtená částka tvoří základ daně připadající na příjmy ze závislé činnosti.: 
	Uveďte uplatňovanou hodnotu bezúplatného plnění (daru), který jste poskytl (poskytla) podle § 15 odst. 1 zákona. Úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2 % ze základu daně ř. 42 anebo činit alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně ř. 24.: 
	Uveďte uplatňovanou výši pojistného, které jste zaplatil (zaplatila) na své soukromé životnípojištění, uvedenou v potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném na soukromé životní pojištění ve zdaňovacím období 2020. Maximálníčástka, kterou lze odečíst za zdaňovací období 2020, činí v úhrnu 24 000 Kč.: 
	Uveďte počet měsíců placení úroků.: 
	Uveďte uplatňovanou výši úroků zaplacených ve zdaňovacím období 2020 z poskytnutéhoúvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru uvedenou v potvrzení stavební spořitelny nebo banky nebo pobočky zahraniční bankyanebo zahraniční banky. Úhrnná částka úroků, o které lze snížit základ daně podle těchto odst. ze všech úvěrů u poplatníků v téže společněhospodařící domácnosti (§ 21e odst. 4 zákona), nesmí překročit 300 000 Kč. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částkapřekročit jednu dvanáctinu této maximální částky za každý měsíc placení úroků.: 
	Uveďte uplatňovanou výši zaplacených členských příspěvků ve zdaňovacím období 2020členem odborové organizace odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců v rozsahuvymezeném zvláštním právním předpisem (§ 146 a násl. zákoníku práce). Takto lze odečíst částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle§ 6 zákona, s výjimkou příjmů podle § 6 zákona zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 Kč za zdaňovací období 2020.: 
	Uveďte uplatňovanou výši plateb příspěvků, které jste zaplatil (zaplatila) na své penzijnípřipojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření, uvedenou v potvrzení penzijní společnosti na zdaňovací období 2020nebo uplatňovanou výši plateb příspěvků, kterou jste zaplatil (zaplatila) na penzijní pojištění, uvedenou v potvrzení instituce penzijního pojištěnío zaplacených příspěvcích na penzijní pojištění na zdaňovací období 2020. Uplatnit lze částku měsíčních příspěvků zaplacených na Vaše penzijnípřipojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, která v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhlavýši, ke které náleží maximální státní příspěvek. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období 2020, celkem činí 24 000 Kč.: 
	Uveďte uplatňovanou výši úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podlezákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledkůdalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, max. však do výše 10 000 Kč za zdaňovací období 2020 (u poplatníka se zdravotnímpostižením max. 13 000 Kč a s těžším zdravotním postižením max. 15 000 Kč).: 
	Uveďte úhrn nezdanitelných částí základu daně, které uplatňujete podle zákona.: 
	Uveďte výpočet podle pokynů (např. 93 235 Kč zaokrouhleno na 93 200 Kč). Jestliže vypočtená nebo přenesená hodnota je záporná, uveďte na řádku nulu.U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 zákona se základ daně sníží za zdaňovací období o částky uvedené na řádcích 25 až 30, pouze pokud se jedná o poplatníka, který je rezidentem členského státu EU nebo EHP a pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území ČR podle (§ 22 zákona) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6 zákona, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, vyplňte předepsané údaje za každé Vámi vyživované dítě splňující podmínky uvedenév § 35c odst. 6 zákona, žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti. Do tabulky uveďte i vyživované děti, u kterých neuplatňujete daňovézvýhodnění, do příslušného sloupce pak vyplňte nulu. Ve sloupci 1 uveďte příjmení a jméno dítěte a ve sloupci 2 jeho rodné číslo, které bylopřiděleno v České republice. Pokud dítěti nebylo v České republice přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození ve formátu den, měsíc, rok (DD.MM.RRRR). Do sloupce 3, 4 a 5 uveďte počet kalendářních měsíců, ve kterých je dítě považováno za Vámi vyživované, a uplatňujete na něhodaňové zvýhodnění. V případě, že vyživujete více než čtyři děti, uveďte požadované údaje ve stejném členění na volném listu a přiložte k DAP.Do řádku s názvem „Celkem“ uveďte součet počtu měsíců ze sloupců 3, 4 a 5 za všechny Vámi vyživované děti. Poplatník uvedený v § 2 odst. 3může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je rezidentem členského státu EU nebo EHP a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na územíČeské republiky (§ 22 zákona) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou oddaně osvobozeny podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, vyplňte předepsané údaje za každé Vámi vyživované dítě splňující podmínky uvedenév § 35c odst. 6 zákona, žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti. Do tabulky uveďte i vyživované děti, u kterých neuplatňujete daňovézvýhodnění, do příslušného sloupce pak vyplňte nulu. Ve sloupci 1 uveďte příjmení a jméno dítěte a ve sloupci 2 jeho rodné číslo, které bylopřiděleno v České republice. Pokud dítěti nebylo v České republice přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození ve formátu den, měsíc, rok (DD.MM.RRRR). Do sloupce 3, 4 a 5 uveďte počet kalendářních měsíců, ve kterých je dítě považováno za Vámi vyživované, a uplatňujete na něhodaňové zvýhodnění. V případě, že vyživujete více než čtyři děti, uveďte požadované údaje ve stejném členění na volném listu a přiložte k DAP.Do řádku s názvem „Celkem“ uveďte součet počtu měsíců ze sloupců 3, 4 a 5 za všechny Vámi vyživované děti. Poplatník uvedený v § 2 odst. 3může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je rezidentem členského státu EU nebo EHP a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na územíČeské republiky (§ 22 zákona) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou oddaně osvobozeny podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, vyplňte předepsané údaje za každé Vámi vyživované dítě splňující podmínky uvedené v § 35c odst. 6 zákona, žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti. Do tabulky uveďte i vyživované děti, u kterých neuplatňujete daňové zvýhodnění, do příslušného sloupce pak vyplňte nulu. Ve sloupci 1 uveďte příjmení a jméno dítěte a ve sloupci 2 jeho rodné číslo, které bylo přiděleno v České republice. Pokud dítěti nebylo v České republice přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození ve formátu den, měsíc, rok (DD.MM.RRRR). Do sloupce 3, 4 a 5 uveďte počet kalendářních měsíců, ve kterých je dítě považováno za Vámi vyživované, a uplatňujete na něho daňové zvýhodnění. V případě, že vyživujete více než čtyři děti, uveďte požadované údaje ve stejném členění na volném listu a přiložte k DAP.Do řádku s názvem „Celkem“ uveďte součet počtu měsíců ze sloupců 3, 4 a 5 za všechny Vámi vyživované děti. Poplatník uvedený v § 2 odst. 3 může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je rezidentem členského státu EU nebo EHP a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22 zákona) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou od daně osvobozeny podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Vyplňte datum narození vyživovaného dítěte, na které uplatňujete daňové zvýhodnění, pokud mu nebylo přiděleno rodné číslo, ve formátu den, měsíc, rok (DD.MM.RRRR).: 
	Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, vyplňte předepsané údaje za každé Vámi vyživované dítě splňující podmínky uvedenév § 35c odst. 6 zákona, žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti. Do tabulky uveďte i vyživované děti, u kterých neuplatňujete daňovézvýhodnění, do příslušného sloupce pak vyplňte nulu. Ve sloupci 1 uveďte příjmení a jméno dítěte a ve sloupci 2 jeho rodné číslo, které bylopřiděleno v České republice. Pokud dítěti nebylo v České republice přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození ve formátu den, měsíc, rok (DD.MM.RRRR). Do sloupce 3, 4 a 5 uveďte počet kalendářních měsíců, ve kterých je dítě považováno za Vámi vyživované, a uplatňujete na něhodaňové zvýhodnění. V případě, že vyživujete více než čtyři děti, uveďte požadované údaje ve stejném členění na volném listu a přiložte k DAP.Do řádku s názvem „Celkem“ uveďte součet počtu měsíců ze sloupců 3, 4 a 5 za všechny Vámi vyživované děti. Poplatník uvedený v § 2 odst. 3může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je rezidentem členského státu EU nebo EHP a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na územíČeské republiky (§ 22 zákona) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou oddaně osvobozeny podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, vyplňte předepsané údaje za každé Vámi vyživované dítě splňující podmínky uvedenév § 35c odst. 6 zákona, žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti. Do tabulky uveďte i vyživované děti, u kterých neuplatňujete daňovézvýhodnění, do příslušného sloupce pak vyplňte nulu. Ve sloupci 1 uveďte příjmení a jméno dítěte a ve sloupci 2 jeho rodné číslo, které bylopřiděleno v České republice. Pokud dítěti nebylo v České republice přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození ve formátu den, měsíc, rok (DD.MM.RRRR). Do sloupce 3, 4 a 5 uveďte počet kalendářních měsíců, ve kterých je dítě považováno za Vámi vyživované, a uplatňujete na něhodaňové zvýhodnění. V případě, že vyživujete více než čtyři děti, uveďte požadované údaje ve stejném členění na volném listu a přiložte k DAP.Do řádku s názvem „Celkem“ uveďte součet počtu měsíců ze sloupců 3, 4 a 5 za všechny Vámi vyživované děti. Poplatník uvedený v § 2 odst. 3může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je rezidentem členského státu EU nebo EHP a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na územíČeské republiky (§ 22 zákona) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou oddaně osvobozeny podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, vyplňte předepsané údaje za každé Vámi vyživované dítě splňující podmínky uvedenév § 35c odst. 6 zákona, žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti. Do tabulky uveďte i vyživované děti, u kterých neuplatňujete daňovézvýhodnění, do příslušného sloupce pak vyplňte nulu. Ve sloupci 1 uveďte příjmení a jméno dítěte a ve sloupci 2 jeho rodné číslo, které bylopřiděleno v České republice. Pokud dítěti nebylo v České republice přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození ve formátu den, měsíc, rok (DD.MM.RRRR). Do sloupce 3, 4 a 5 uveďte počet kalendářních měsíců, ve kterých je dítě považováno za Vámi vyživované, a uplatňujete na něhodaňové zvýhodnění. V případě, že vyživujete více než čtyři děti, uveďte požadované údaje ve stejném členění na volném listu a přiložte k DAP.Do řádku s názvem „Celkem“ uveďte součet počtu měsíců ze sloupců 3, 4 a 5 za všechny Vámi vyživované děti. Poplatník uvedený v § 2 odst. 3může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je rezidentem členského státu EU nebo EHP a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na územíČeské republiky (§ 22 zákona) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou oddaně osvobozeny podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, vyplňte předepsané údaje za každé Vámi vyživované dítě splňující podmínky uvedenév § 35c odst. 6 zákona, žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti. Do tabulky uveďte i vyživované děti, u kterých neuplatňujete daňovézvýhodnění, do příslušného sloupce pak vyplňte nulu. Ve sloupci 1 uveďte příjmení a jméno dítěte a ve sloupci 2 jeho rodné číslo, které bylopřiděleno v České republice. Pokud dítěti nebylo v České republice přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození ve formátu den, měsíc, rok (DD.MM.RRRR). Do sloupce 3, 4 a 5 uveďte počet kalendářních měsíců, ve kterých je dítě považováno za Vámi vyživované, a uplatňujete na něhodaňové zvýhodnění. V případě, že vyživujete více než čtyři děti, uveďte požadované údaje ve stejném členění na volném listu a přiložte k DAP.Do řádku s názvem „Celkem“ uveďte součet počtu měsíců ze sloupců 3, 4 a 5 za všechny Vámi vyživované děti. Poplatník uvedený v § 2 odst. 3může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je rezidentem členského státu EU nebo EHP a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na územíČeské republiky (§ 22 zákona) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou oddaně osvobozeny podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, vyplňte předepsané údaje za každé Vámi vyživované dítě splňující podmínky uvedenév § 35c odst. 6 zákona, žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti. Do tabulky uveďte i vyživované děti, u kterých neuplatňujete daňovézvýhodnění, do příslušného sloupce pak vyplňte nulu. Ve sloupci 1 uveďte příjmení a jméno dítěte a ve sloupci 2 jeho rodné číslo, které bylopřiděleno v České republice. Pokud dítěti nebylo v České republice přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození ve formátu den, měsíc, rok (DD.MM.RRRR). Do sloupce 3, 4 a 5 uveďte počet kalendářních měsíců, ve kterých je dítě považováno za Vámi vyživované, a uplatňujete na něhodaňové zvýhodnění. V případě, že vyživujete více než čtyři děti, uveďte požadované údaje ve stejném členění na volném listu a přiložte k DAP.Do řádku s názvem „Celkem“ uveďte součet počtu měsíců ze sloupců 3, 4 a 5 za všechny Vámi vyživované děti. Poplatník uvedený v § 2 odst. 3může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je rezidentem členského státu EU nebo EHP a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na územíČeské republiky (§ 22 zákona) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou oddaně osvobozeny podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Pokud uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona, vyplňte předepsané údaje za každé Vámi vyživované dítě splňující podmínky uvedenév § 35c odst. 6 zákona, žijící s Vámi ve společně hospodařící domácnosti. Do tabulky uveďte i vyživované děti, u kterých neuplatňujete daňovézvýhodnění, do příslušného sloupce pak vyplňte nulu. Ve sloupci 1 uveďte příjmení a jméno dítěte a ve sloupci 2 jeho rodné číslo, které bylopřiděleno v České republice. Pokud dítěti nebylo v České republice přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození ve formátu den, měsíc, rok (DD.MM.RRRR). Do sloupce 3, 4 a 5 uveďte počet kalendářních měsíců, ve kterých je dítě považováno za Vámi vyživované, a uplatňujete na něhodaňové zvýhodnění. V případě, že vyživujete více než čtyři děti, uveďte požadované údaje ve stejném členění na volném listu a přiložte k DAP.Do řádku s názvem „Celkem“ uveďte součet počtu měsíců ze sloupců 3, 4 a 5 za všechny Vámi vyživované děti. Poplatník uvedený v § 2 odst. 3může daňové zvýhodnění uplatnit, pouze pokud je rezidentem členského státu EU nebo EHP a jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na územíČeské republiky (§ 22 zákona) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6, jsou oddaně osvobozeny podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Uveďte součet počtu měsíců za všechny vyživované děti, za které uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona.: 
	Uveďte součet počtu měsíců za všechny vyživované děti – držitele průkazu ZTP/P, za které uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona.: 
	Uveďte součet počtu měsíců za všechny vyživované děti, za které uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona.: 
	Uveďte součet počtu měsíců za všechny vyživované děti – držitele průkazu ZTP/P, za které uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona.: 
	Uveďte součet počtu měsíců za všechny vyživované děti, za které uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona.: 
	Uveďte součet počtu měsíců za všechny vyživované děti – držitele průkazu ZTP/P, za které uplatňujete daňové zvýhodnění podle § 35c zákona.: 
	Uveďte výši daňového zvýhodnění podle § 35c zákona. Nárok na daňové zvýhodnění činí 15 204 Kč ročně na jedno dítě (1 267 Kč měsíčně), 19 404 Kč ročně na druhé dítě (1 617 Kč měsíčně) a 24 204 Kč ročně na třetí a každé další dítě (2 017 Kč měsíčně). Jedná-li se o dítě, kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich. Vyživuje-li děti, na které uplatňujete daňové zvýhodnění, v jedné společně hospodařící domácnosti druhý poplatník, který je zaměstnán, doložte potvrzení jeho zaměstnavatele, ve kterém plátce uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňuje daňové zvýhodnění a v jaké výši. V případě, že takové potvrzení nedokládáte z důvodu, že ve společně hospodařící domácnosti není jiný poplatník, který vyživuje děti uvedené v přiznání nebo je ve společně hospodařící domácnosti a není zaměstnán, uveďte tuto skutečnost na volný list.: 
	Uveďte rozdíl daňového zvýhodnění a slevy na dani, jehož výsledkem je výše daňového bonusu. Daňovýbonus můžete uplatnit při splnění podmínek stanovených v § 35c zákona, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 60 300 Kčročně.: 
	Uveďte výši daňového zvýhodnění, které ve forměslevy na dani můžete uplatnit maximálně do výše vypočtené daňové povinnosti na ř. 45.: 
	Uveďte úhrn měsíčních daňových bonusů, které Vám jako zaměstnanci byly zaměstnavatelem vyplaceny za zdaňovací období 2020. Údaje zjistítez „Potvrzení“ vystaveného jednotlivými zaměstnavateli. Pokud podáváte daňové přiznání a již Vám bylo provedeno roční zúčtování u zaměstnavatele,pak se v Potvrzení vzor č. 28 jedná o součet řádku 13 a doplatku na daňovém bonusu z řádku 19.: 
	uveďte daň po uplatnění slevy podle § 35c, tj. rozdíl daně na ř. 45a uplatněné slevy na dani na ř. 47.: 
	Uveďte rozdíl daňového bonusu a úhrnu již vyplacených měsíčních daňových bonusů.: 
	Uveďte úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závisléčinnosti (po slevách na dani), které Vám byly sraženy všemi zaměstnavateli. Zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti uveďte v souladu s § 5odst. 4 zákona (ve vzoru Potvrzení č. 28 se jedná o údaj uvedený na řádku 12). V případě, že Vám bylo provedeno roční zúčtování, uveďte částkusražených záloh sníženou o vrácený přeplatek z ročního zúčtování.: 
	Jste-li rezident ČR, uveďte částku sražené daně z příjmů podle § 6 odst. 4 zákona, a to pouze v případě, jsou-li veškeré příjmy, ze kterých byla daň sražena, zahrnuty do DAP.: 
	Jste-li nerezident, daňový rezident členského státu EU nebo EHP, uveďte částku sražené daně z příjmů podle § 22 odst. 1 písm. b), f) bod 2 a g) bod 6 zákona, a to pouze v případě, jsou-li veškeré příjmy, ze kterých byla daň sražena, zahrnuty do DAP.: 
	kc_zbyvpred: 
	Uveďte počet listů příloh, které přikládáte.: 
	Uveďte počet listů příloh, které přikládáte.: 
	Uveďte počet listů příloh, které přikládáte.: 
	Uveďte počet listů příloh, které přikládáte.: 
	Uveďte počet listů příloh, které přikládáte.: 
	Uveďte počet listů příloh, které přikládáte.: 
	Uveďte počet listů příloh, které přikládáte.: 
	Uveďte počet listů příloh, které přikládáte.: 
	priloh_celk: 
	Přejít na stránku přílohy: 
	Daň podle § 16 zákona činí 15 % ze základu daně uvedeného na ř. 32.: 
	tj. 7 % z kladného rozdílu mezi součtem hodnot na ř. 22 a 48násobkem průměrnémzdy. (Pro rok 2020 je 48násobek průměrné mzdy podle nařízení vlády č. 260/2019 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtovéhozákladu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020, ve výši 1 672 080 Kč).: 
	Uveďte úhrn podle pokynů na řádku, který tvoří celkovou výšivypočtené daně podle zákona a daňového řádu.: 
	Vyplňte předepsané údaje o své (svém) manželce (manželovi) žijící (žijícím) s Vámi v domácnosti (§ 115 občanského zákoníku) jen v případě, že uplatňujete na ni (něho) slevu na dani podle § 35ba odst.1 písm. b) zákona. Hranice vlastního ročního příjmu Vaší (Vašeho) manželky (manžela) podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona nesmí přesáhnout částku 68 000 Kč.: 
	Vyplňte předepsané údaje o své (svém) manželce (manželovi) žijící (žijícím) s Vámi v domácnosti (§ 115 občanského zákoníku) jen v případě, že uplatňujete na ni (něho) slevu na dani podle § 35ba odst.1 písm. b) zákona. Hranice vlastního ročního příjmu Vaší (Vašeho) manželky (manžela) podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona nesmí přesáhnout částku 68 000 Kč.: 
	Vyplňte předepsané údaje o své (svém) manželce (manželovi) žijící (žijícím) s Vámi v domácnosti (§ 115 občanského zákoníku) jen v případě, že uplatňujete na ni (něho) slevu na dani podle § 35ba odst.1 písm. b) zákona. Hranice vlastního ročního příjmu Vaší (Vašeho) manželky (manžela) podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona nesmí přesáhnout částku 68 000 Kč.: 
	Vyplňte předepsané údaje o své (svém) manželce (manželovi) žijící (žijícím) s Vámi v domácnosti (§ 115 občanského zákoníku) jen v případě, že uplatňujete na ni (něho) slevu na dani podle § 35ba odst.1 písm. b) zákona. Hranice vlastního ročního příjmu Vaší (Vašeho) manželky (manžela) podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona nesmí přesáhnout částku 68 000 Kč.: 
	Pokud manželce (manželovi) nebylo v České republice přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození ve formátu den, měsíc, rok (DD.MM.RRRR).: 
	Uveďte částku 24 840 Kč.: 
	Uveďte počet měsíců, po které jste pobírala (pobíral) invalidní důchod.: 
	Uveďte částku 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně), pokud Vám byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní.: 
	Uveďte počet měsíců, kdy manžel/manželka, na kterého/kterou uplatňujete slevu na dani, s Vámi žil ve společně hospodařící domácnosti.: 
	Uveďte částku 24 840 Kč ročně, jestliže Vaší (Vašemu) manželce (manželovi), které (kterému) ve zdaňovacím období nebo v jeho části nebyl přiznán nárok na průkaz mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P (dále jen „průkaz ZTP/P“), žije s Vámi ve společně hospodařící domácnosti a nemá vlastní příjmy (podle § 35ba odst. 1 písm. b) zákona) přesahující částku 68 000 Kč ročně. Jestliže vyživujete ve společně hospodařící domácnosti manželku (manžela) při současném splnění podmínky uvedeného vlastního příjmu jen několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, daň snížíte o částku 2 070 Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jste manželku (manžela) vyživoval (vyživovala).: 
	Uveďte počet měsíců, ve kterých jste byla (byl) držitelkou (držitelem) průkazu ZTP/P.: 
	Uveďte částku 16 140 Kč ročně, pokud Vám byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P. Jestliže výše uvedená podmínka byla splněna pouze v několika kalendářních měsících ve zdaňovacím období, snížíte daň o částku 1 345 Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byla podmínka splněna.: 
	Uveďte počet měsíců, kdy manžel/manželka, na kterého/kterou uplatňujete slevu na dani a který je držitelem průkazu ZTP/P, s Vámi žil ve společně hospodařící domácnosti.: 
	Uveďte částku 49 680 Kč ročně, je-li Vaší (Vašemu) manželce (manželovi) přiznán nárok na průkaz ZTP/P. Jestliže vyživujete ve společně hospodařící domácnosti manželku (manžela) při současném splnění podmínky výše uvedeného vlastního příjmu jen po několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, základ daně snížíte o částku 4 140 Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jste manželku (manžela) vyživoval (vyživovala).: 
	Uveďte počet měsíců, ve kterých jste se soustavně připravovala (připravoval) na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem.: 
	Uveďte částku 4 020 Kč ročně, připravujete-li se soustavně na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Jestliže uvedená podmínka byla splněna pouze v několika kalendářních měsících ve zdaňovacím období, snížíte daň o částku 335 Kč za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byla podmínka splněna.: 
	Uveďte počet měsíců, po které jste pobírala (pobíral) částečný invalidní důchod.: 
	Uveďte částku 2 520 Kč ročně (210 Kč měsíčně), pokud Vám byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu.: 
	Uveďte uplatňovanou slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Slevu lzeuplatnit ve výši prokazatelně vynaložených výdajů, maximálně lze uplatnit 14 600 Kč za každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společněhospodařící domácnosti.U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 zákona se daň sníží za zdaňovací období o částky uvedené na řádcích 37 až 41 a řádku 43, pouzepokud se jedná o poplatníka, který je rezidentem členského státu EU nebo EHP a jestliže úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky(§ 22 zákona) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6 zákona, nebo jsouod daně osvobozeny podle § 4, § 4a, § 6 nebo § 10 zákona, nebo z příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.: 
	Uveďte úhrn slev na dani podle§ 35ba zákona, které uplatňujete.: 
	Uveďte výpočet podle pokynů. Pokud Vám vyšlo záporné číslo, do řádku uveďte nulu.: 
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