POKYNY
k vyplnění Samostatného daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob
za zdaňovací období (kalendářní rok) 2000
Samostatné daňové přiznání podle § 38ga zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “zákon”), které máte před sebou, je určeno poplatníkům daně z příjmů - fyzickým osobám, které mají na území
České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, tzn. alespoň 183 dní v kalendářním roce, a to souvisle nebo
v několika obdobích; do tohoto období se započítává každý i započatý den pobytu, včetně sobot, nedělí a svátků. Podle
zákona slouží samostatné přiznání ke zdanění příjmů podle:
§ 8 odst. 1 písm. a) až f) a odst. 3 písm. a) zákona,
§ 10 odst. 1 písm. f) až ch) zákona,
které plynou ze zahraničí.
V případě povinnosti podat daňové přiznání má podle § 38ga zákona poplatník možnost uvedené příjmy uvést
v samostatném daňovém přiznání (typu C) a má-li i jiné druhy příjmů, uvést je v současně podaném daňovém přiznání
podle § 38g zákona (v přiznání typu A nebo typu B) nebo veškeré příjmy (příjmy uvedené i jiné druhy příjmů), včetně
příjmů plynoucích ze zahraničí, uvést v daňovém přiznání podle § 38g zákona (v přiznání typu B).
Samostatné daňové přiznání se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Za zdaňovací období
2000 se podává přiznání nejpozději do 2. dubna 2001 u správce daně, v jehož územním obvodu má poplatník trvalé
bydliště. U poplatníka, který je registrován u správce daně, přechází místní příslušnost na správce daně v místě nového
bydliště poplatníka až dnem vydání nového osvědčení o registraci. Zpracovává-li a předkládá-li přiznání daňový poradce,
podává se přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Za zdaňovací období 2000 se přiznání
podává do 2. července 2001 pouze v případě, že příslušná plná moc k zastupování je podána správci daně nejpozději
do 2. dubna 2001. Nebylo-li přiznání podáno včas, může správce daně zvýšit vyměřenou daň až o 10 %.
Poplatník je povinen v samostatném daňovém přiznání si daň sám vypočítat a zaplatit ji správci daně ve lhůtě pro
podání přiznání.
Je-li poplatník s placením v prodlení, počítá se z dlužné částky penále podle § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o správě daní”).
Zaplatit daň lze poštovní poukázkou, převodem z účtu nebo v pokladně správce daně. Poštovní poukázky (složenky)
na placení daně si lze vyzvednout u příslušného správce daně.
Tiskopis je rozdělen na záhlaví, 3 oddíly a závěrečné údaje. Záhlaví a 1. oddíl je určen k označení správce a tiskopisu,
pro osobní údaje poplatníka a na další nezbytné údaje. Oddíl 2. a 3. slouží k výpočtu a placení daně. Závěrečné údaje
obsahují prohlášení poplatníka, datum a podpis a případně údaje o zástupci. V tiskopisu vyplňujte v 2. a 3. oddílu pouze
políčka ve sloupcích poplatník a číselné údaje uvádějte v celých korunách.
Finančnímu úřadu v, ve, pro - Vyplňte sídlo správce daně (finančního úřadu), v jehož územním obvodu máte v době
podání daňového přiznání trvalé bydliště (trvalý pobyt). Jste-li zaregistrován, vyplňte sídlo správce daně (finančního
úřadu) místně příslušného dle osvědčení o registraci.
10 Daňové identifikační číslo (DIČ) - vyplňte, pokud Vám bylo přiděleno.
20 Rodné číslo (RČ) - vyplňte svoje rodné číslo. Pokud má vaše rodné číslo za lomítkem pouze tři číslice, poslední
místo nevyplňujte.
30 Daňové přiznání - Tento tiskopis slouží současně jako daňové přiznání řádné, opravné, dodatečné. Vyberte
z předlohy typ daňového přiznání, který budete vyplňovat a ostatní údaje v rámečku škrtněte.
40 Přiznání zpracované daňovým poradcem - vyplňte “ano” nebo “ne” podle toho zda je plná moc k zastupování
podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty.
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Údaje o poplatníkovi
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Příjmení - vyplňte nyní používané příjmení.
Rodné příjmení - uveïte rodné příjmení, které je uvedeno ve vašem rodném (křestním) listě.
Státní příslušnost - vyplňte svoji státní příslušnost.
Jméno - vyplňte jméno, které je uvedeno ve vašem rodném (křestním) listě.
Titul - vyplňte získané vědecké a akademické tituly.
Číslo a série občanského průkazu - vyplňte číslo občanského průkazu. V případě, že jste cizí státní příslušník,
který nemá občanský průkaz, vyplňte číslo cestovního dokladu (pasu).
110 až 170 Adresa bydliště (trvalého pobytu) v den podání přiznání - uveïte adresu bydliště (trvalého pobytu).
180 až 210 Adresa bydliště (trvalého pobytu) k poslednímu dni kalendářního roku, za který se daň vyměřuje
- k 31. 12. Vyplňte pouze v případě, že se tato adresa liší od adresy bydliště v den podání přiznání.
220 až 270 Adresa pobytu na území ČR, kde jste se obvykle zdržoval - údaje vyplňte pouze tehdy, nemáte-li bydliště
(trvalý pobyt) na území České republiky, ale obvykle se zde zdržujete.
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K oddílu 2
Výpočet daně a daň celkem
340 Příjmy podle § 8 odst. 1 písm. a) až f) a odst. 3 písm. a) zákona plynoucí ze zahraničí - uveïte vymezené
příjmy např. dividendy, podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, úroky z vkladních listů.
350 Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. h) a písm. ch) zákona plynoucí ze zahraničí - uveïte vymezené příjmy např.
výhry v loteriích, sázkách a ceny z veřejných a sportovních soutěží.
360 Příjmy podle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona plynoucí ze zahraničí - uveïte vymezené příjmy
(vypořádací podíl, podíl na likvidačním zůstatku společnosti).
370 Výdaje k příjmům podle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona - uveïte k vymezeným příjmům výdaje.
380 Dílčí samostatný základ daně podle § 8 odst. 1 písm. a) až f) a odst. 3 písm. a) zákona (340) - uveïte základ
daně tj. příjmy uvedené na řádku 340.
390 Dílčí samostatný základ daně z příjmů dle § 10 odst. 1 písm. h) a písm. ch) zákona (350) - uveïte základ
daně tj. příjmy uvedené na řádku 350.
400 Dílčí samostatný základ daně z příjmů dle § 10 odst. 1 písm. f) a písm. g) zákona (360 - 370) - uveïte základ
daně tj. rozdíl příjmů na řádku 360 mínus výdaje na řádku 370.
410 Daň z příjmů se sazbou 15 % z příjmů (z dílčího základu uvedeného na ř. 380 + na ř. 400) - uveïte vypočtenou
daňovou povinnost.
420 Daň z příjmů se sazbou 20 % z příjmů (z dílčího základu uvedeného na ř. 390) - uveïte vypočtenou daňovou
povinnost.
430 Úhrn příjmů u nichž se uplatní zápočet - sazba daně 15 % z příjmů (380 + 400) - uveïte úhrn příjmů tj. dílčích
samostatných základů daně podle § 8 odst. 1 písm. a) až f) a odst. 3 písm. a) zákona a podle § 10 odst. 1 písm.
f) a písm. g) zákona plynoucí ze zahraničí, u nichž se uplatní zápočet.
440 Úhrn příjmů u nichž se uplatní zápočet - sazba daně 20 % z příjmů (390) - uveïte úhrn příjmů tj. dílčích
samostatných základů daně podle § 10 odst. 1 písm. h) a písm. ch) zákona plynoucí ze zahraničí, u nichž se uplatní
zápočet.
450 Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 430 - uveïte částku sražené daně z uvedených příjmů.
Výši sražené daně uveïte z platebního výměru podle § 31 odst. 4 zákona o správě daní.
460 Daň zaplacená v zahraničí z příjmů uvedených na ř. 440 - uveïte částku sražené daně z uvedených příjmů.
Výši sražené daně uveïte z platebního výměru podle § 31 odst. 4 zákona o správě daní.
470 Daň uznaná k zápočtu (ř. 450 maximálně do výše uvedené na ř. 410) - uveïte výši daně uznané k zápočtu
tj. maximálně výši daně vypočtenou sazbou 15 % z uvedených příjmů plynoucích ze zahraničí.
480 Daň uznaná k zápočtu (ř. 460 maximálně do výše uvedené na ř. 420) - uveïte výši daně uznané k zápočtu
tj. maximálně výši daně vypočtenou sazbou 20 % z uvedených příjmů plynoucích ze zahraničí.
490 Rozdíl řádků (ř. 410 - ř. 470) - uveïte výši daně.
500 Rozdíl řádků (ř. 420 - ř. 480) - uveïte výši daně.
510 Daň celkem (ř. 490 - ř. 500) - uveïte celkovou výši daně.
520 Zvýšení daně - nevyplňujte.
530 Daň celkem včetně zvýšení - uveïte celkovou výši daně z řádku 510.

2

