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

A. ODDÍL
Finančnímu úřadu v, ve, pro

Daňové identifikační číslo
C

Z
řádné

opravné

dodatečné

Důvody pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

PŘIZNÁNÍ

k dani z přidané hodnoty
za zdaňovací období: měsíc

čtvrtletí

rok

1

Plátce daně § 94

2

Identifikovaná osoba k dani § 96

3

Neplátce daně § 19/5, 6, § 108

4

Daňový zástupce § 109
Daňové identifikační číslo daňového zástupce
C

Z

Právnická osoba:
Obchodní firma

Fyzická osoba:
Příjmení

Jméno

Sídlo právnické osoby nebo trvalé bydliště fyzické osoby:
a) obec

b) PSČ

Titul

c) telefon

d) ulice a č. orientační (nebo část obce a č. popisné)

e) fax

f) okres

g) stát

Další údaje:

Hlavní ekonomická činnost

25 5401 MFin 5401 - vzor č. 12

1

B. ODDÍL - daň z přidané hodnoty
I. Proškrtněte (X) nevznikla-li daňová povinnost
II. Povinnost přiznat daň za
ř.

Základ daně

Daň na výstupu

Daň na vstupu
(plný nárok)

Daň na vstupu
(krácený nárok)

1. uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku

210 se základní sazbou daně
215 se sníženou sazbou daně
2. pořízení zboží z jiného členského státu (§ 16 a § 17 odst. 6 písm. e); mimo § 19)
220 se základní sazbou daně
225 se sníženou sazbou daně
3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě (§ 15 a § 13 odst. 8)
230 se základní sazbou daně
235 se sníženou sazbou daně
4. zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku (§ 18)
240 se základní sazbou daně
245 se sníženou sazbou daně
5. pořízení nového dopravního prostředku
250 od osob registrovaných k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 3)
255 od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě (§ 19 odst. 4)
6. dovoz zboží (§ 20)
260 se základní sazbou daně
265 se sníženou sazbou daně
7. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani (§ 15 a § 13 odst. 8)
270 se základní sazbou daně
275 se sníženou sazbou daně

III. Nárok na odpočet daně z plnění za

Základ daně

1. přijatá zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
310 se základní sazbou daně
315 se sníženou sazbou daně
2. pořízení zboží z jiného členského státu
(§ 16 a § 17 odst. 6 písm. e); mimo § 19)
320 se základní sazbou daně
325 se sníženou sazbou daně
3. poskytnutí služby osobou registrovanou k dani
v jiném členském státě (§ 15 a § 13 odst. 8)
330 se základní sazbou daně
335 se sníženou sazbou daně
4. dovoz zboží (§ 20)
340 se základní sazbou daně
345 se sníženou sazbou daně
5. poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani
(§ 15 a § 13 odst. 8)
350 se základní sazbou daně
355 se sníženou sazbou daně
6. pořízení nového dopravního prostředku
360

od osob registrovaných k dani v jiném členském státě
(§ 19 odst. 3)

365

od osob neregistrovaných k dani v jiném členském státě
(§ 19 odst. 4)

370 7. při změně režimu
380

celková suma pro krácení nároku na odpočet daně
(ř. 310 + 315 + 320 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350 + 355 + 360 + 365 + 370)

390 celková suma plného nároku na odpočet daně
(ř. 310 + 315 + 320 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 + 350 + 355 + 360 + 365 + 370)
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IV. Uskutečněná plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
410

dodání zboží do jiného členského státu (§ 64 mimo § 64 odst. 2 a § 17 odst. 2)

420

dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§ 64 odst. 2)
osobě registrované k dani v členském státě

425

dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu (§ 64 odst. 2)
osobě neregistrované k dani v členském státě

430

vývoz zboží (§ 66)

440

Částka za plnění

ostatní plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

V. Uskutečněná plnění celkem

Částka za plnění

510

Celková částka uskutečněných plnění s nárokem na odpočet daně (§ 72 odst. 2 písm. a) až d)

520

Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 3) z uvedených v ř. 510

530

Celková částka uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51)

540

Uskutečněná plnění, která se nezapočítávají do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 3) z uvedených v ř. 530

Krácení, vypořádání, úprava a vyrovnání odpočtu daně
550

Vypočtená poměrná část odpočtu daně (§ 76)

560

Vypořádání odpočtu daně (§ 76 odst. 7-10)

570

Úprava odpočtu daně (§ 78)

580

Vyrovnání odpočtu daně (§ 79)

Koeficient

VI. Vrácení daně (§ 84)
600

Změna odpočtu daně

Daň na výstupu

Vrácení daně

VII. - Výpočet daňové povinnosti

Odpočet daně

710

Vypořádání daně na výstupu (§ 91)

730

Daň na výstupu (ř. 210 + 215 + 220 + 225 + 230 + 235 + 240 + 245 + 250 + 255 +
+ 260 + 265 + 270 + 275 – 600 + 710)

750

Odpočet daně (ř. 390 + 550 + 560 + 570 + 580)

753

Vlastní daňová povinnost (ř. 730 – 750)

754

Nadměrný odpočet (ř. 750 – 730)

780

Změna daňové povinnosti při podání dodatečného přiznání (ř. 730 – 750)

Daň na výstupu

VIII. Doplňující údaje:
1. Uvedení hodnoty při užití zjednodušeného postupu
při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu (§ 17)
810

Pořízení zboží prostřední osobou

815

Dodání zboží prostřední osobou

3

Hodnota

C. ODDÍL
PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ.
Osoba oprávněná k podpisu za daňový subjekt:
Příjmení

Jméno

U právnické osoby: postavení vzhledem k právnické osobě

Datum

Otisk
razítka

Podpis

Přiznání sestavil

Telefon

Finanční úřad přiznanou daň vyměřil/dodatečně vyměřil podle § 46 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, dne

ke dni

.

Podpis oprávněného pracovníka správce daně

4

