
P�i vypln�ní tiskopisu postupujte, prosím, podle pokyn�.

   

otisk  podacího  razítka  fi nan�ního ú�adu

VYÚ�TOVÁNÍ
dan� z p�íjm� ze závislé �innosti 

(dále jen „da�“)
za zda�ovací období / za �ást zda�ovacího období*) 

od    do   

25 5459   MFin 5459 - vzor �. 20  *) nehodící se škrtn�te

02 Fyzická  osoba:
p�íjmení jméno(-a) titul

1

06 Úhrn p�eplatk� na dani z ro�ního zú�tování  vyplacených zam�stnanc�m za nejbližší p�edchozí zda�ovací období bez �ástky doplatku na 
da�ovém bonusu (p�eplatek z ro�ního zú�tování dan� podle § 38ch odst. 5 zákona, p�eplatek na dani po slev� z ro�ního zú�tování podle 
§ 35d odst. 8 zákona a dodate�né opravy podle § 38i zákona)    

K�. 

05 Po�et zam�stnanc� podle § 6 odst. 2 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen "zákon")  
podle mzdových list� k poslednímu dni kalendá�ního m�síce p�íslušného roku.

 m�síc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

 zam�stnanci

04 Fyzická i právnická osoba:
adresa místa pobytu nebo sídlo

03 Právnická  osoba:
název právnické osoby

06a Úhrn doplatk� na da�ovém bonusu z ro�ního zú�tování vyplacených zam�stnanc�m za nejbližší p�edchozí zda�ovací období v�etn�

dodate�ných oprav podle § 38i zákona K�.

Z toho byl p�eplatek z ro�ního zú�tování záloh zam�stnanc�m vrácen:

v m�síci
(m�síc, v jehož pr�b�hu byl 

p�eplatek vrácen zam�stnanc�m)

v �ástce
(�ástka v K�)

z toho vráceno/p�evedeno FÚ 
plátci/ponecháno na osobním

ú�tu plátce (v K�)1)

podle žádosti podané plátcem 
u fi nan�ního ú�adu dne 

(den, m�síc a rok)

1) Neuvádí se �ástka p�eplatku, o kterou byl snížen odvod záloh na da� (§ 38ch odst. 5 a § 35d odst. 9 zákona)

01d Datum

01b D�vody pro podání 
dodate�ného 
Vyú�tování zjišt�ny dne

01c Kód
rozlišení
Vyú�tování

01a Vyú�tování
 �ádné

 opravné

 dodate�né

Finan�nímu ú�adu pro / Specializovanému fi nan�nímu ú�adu

Územní pracovišt� v, ve, pro

01 Da�ové identifi ka�ní �íslo plátce dan� / plátcovy pokladny

 C Z



sl. 1

�ástka v K� 

sl. 2

�ástka v K� 

sl. 4

�ástka v K� 

sl. 5

�ástka v K� 

sl. 6

 

sl. 7 sl. 8

�ástka v K� 

sl. 9

�ástka v K� 

sl. 10

�ástka v K� 

sl. 11

�ástka v K� 

Na zálohách na da� v�etn� solidárního zvýšení 
dan� u zálohy za m�síc

 
m�lo být sraženo bylo sraženo

 (po slevách) (po slevách)

�ÁST I.

Vrácené p�eplatky 
na dani z ro�ního 
zú�tování záloh 

 v�etn� provedených 
oprav

 1. leden

 2. únor

 3. b�ezen

 4. duben

 5. kv�ten

 6. �erven

 7. �ervenec

 8. srpen

 9. zá�í

 10. �íjen

 11. listopad

 12. prosinec

 13. ÚHRN

2

�. 
�. M�síc

Dodate�né Vyú�továníRozhodnutí

Celková �ástka 
vyplaceného m�sí�ního 

da�ového bonusu 
a vyplaceného doplatku 

na da�ovém bonusu 
v�etn� provedených 

oprav

�ástky upravující 
sražené zálohy 

na da� 
(sl. 4 + sl. 5)

Vyú�tovaná �ástka 
(sl. 1 – sl. 3 – sl. 4 – sl. 5) Bylo odvedeno

B�žné zda�ovací období

sl. 3

 �. j. �ástka v K�**)

**) nepovinný údaj

 Neobsazeno  Neobsazeno



3

Povinnou p�ílohou tohoto tiskopisu je pro plátce dan� podle § 38j zákona P�íloha �. 1 „Po�et zam�stnanc�“ a pro plátce dan�, kte�í 
zam�stnávali poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona, P�íloha �. 2 „P�ehled souhrnných údaj� zaznamenaných na mzdových listech 
poplatník� uvedených v § 2 odst. 3 zákona“, p�ípadn� „P�íloha �. 3 k Vyú�tování“ a „P�íloha �. 4 k Vyú�tování“, pro plátce dan� provád�jící 
opravy podle § 38i zákona aktuálního zda�ovacího období.

Po�et p�íloh

Vyú�tování
sestavil  telefon

e-mail

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

Jméno(-a) a p�íjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Eviden�ní �íslo osv�d�ení da�ového poradce / I� právnické osoby

Fyzická osoba oprávn�ná k podpisu (je-li da�ový subjekt �i zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osob� (nap�. jednatel, pov��ený pracovník apod.)
Jméno(-a) a p�íjmení / Vztah k právnické osob�

Da�ový subjekt / osoba oprávn�ná k podpisu:
Datum

Otisk
razítka

Vlastnoru�ní podpis 
da�ového subjektu / osoby oprávn�né k podpisu

PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO VYÚ�TOVÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

�ÁST II.

 
�. �. 

   Vyplní plátce dan�  Vyplní fi nan�ní ú�ad
    v K�  v K�

 1. Na zálohách na dani v�etn� solidárního zvýšení dan� u zálohy a po 
  slevách za b�žné zda�ovací období m�lo být sraženo (sl. 1 �. 13 v �ásti I.)

  Úhrn p�eplatk� na dani z ro�ního zú�tování záloh na da� provedeného
 2. v b�žném zda�ovacím období za p�edchozí zda�ovací období 
  (sl. 4 �. 13 v �ásti I.)

 3. Z úhrnu na �ádku 2 bylo v b�žném zda�ovacím období na žádost 
  fi nan�ním ú�adem vráceno nebo p�evedeno na nedoplatek jiné dan�

  Úhrn vyplacených m�sí�ních da�ových bonus� podle § 35d
 4. odst. 4 zákona a vyplacených doplatk� na da�ovém bonusu
  podle § 35d odst. 8 zákona (sl. 5 �. 13 v �ásti I.)

 5. Z úhrnu na �ádku 4 bylo na žádost fi nan�ním ú�adem poukázáno
  (vráceno nebo p�evedeno na nedoplatek jiné dan�)

 
6.

 
  Neobsazeno

 7. 
  Neobsazeno

 
8.

 Rekapitulace 
  (�. 1 – �. 2 + �. 3 – �. 4 + �. 5 v �ásti II.)

 9. Odvedeno na ú�et fi nan�ního ú�adu (sl. 11 �. 13 v �ásti I.)

 10. �. 9 – �. 8
  (+ zaplaceno více, – zbývá doplatit)


