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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  .......................................................................................................................................  Kč. 

Přeplatek zašlete na adresu:  ...................................................................................................................................................................

nebo vraťte na účet vedený u  ..................................................................................... č. .......................................................................

kód banky  .........................................................................................  specifi cký symbol  ........................................................................

Vlastník účtu  ...................................................................  měna, ve které je účet veden  ........................................................................

V  ..................................... dne  ...............................  Podpis daňového subjektu (podepisující osoby3))  ................................................

PŘÍLOHY DAP: 
Ve sloupci uveďte počet listů příloh. 

 

1) Označte křížkem odpovídající variantu.
2) Údaj vyplňte, pouze máte-li kód rozlišení typu DAP v případech uvedených 

v § 239b, § 239c a § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu ve 
znění pozdějších předpisů.

3) Údaje o podepisující osobě budou vyplněny pouze v případě, kdy je 
DAP zpracováno a podáno osobou odlišnou od daňového subjektu.

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

Údaje o podepisující osobě3): Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby

Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČ právnické osoby

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li zástupce právnickou osobou),
s uvedením vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
Jméno(-a) a příjmení / Vztah k právnické osobě

Daňový subjekt / Osoba oprávněná k podpisu

Datum

Otisk
razítka

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Název přílohy

Příloha č. 1 – „Výpočet dílčího základu daně ze samostatné činnosti (§ 7 zákona)“ 

Příloha č. 2 – „Výpočet dílčích základů daně z příjmů z nájmu (§ 9 zákona) a z ostatních příjmů (§ 10 zákona)“

Příloha č. 3 – „Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (§ 38f zákona)“ včetně Samostatných listů 1. oddílu

Účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém 
zvýhodnění“ za příslušné zdaňovací období od všech zaměstnavatelů (např. podle § 38j odst. 3 zákona)
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, nebo doplňkové penzijní spoření

Potvrzení o zaplacených příspěvcích na soukromé životní pojištění

Potvrzení o úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Potvrzení předškolního zařízení o výši výdajů vynaložených za umístění vyživovaného dítěte

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění 

Důvody pro podání dodatečného DAP

Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani

Potvrzení výše příjmů od zahraničního správce daně

Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí (§ 10 zákona)

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona

Další přílohy výše neuvedené

Počet listů příloh celkem

Przemek
X_mark_18x18_02.svg.hi

Przemek
X_mark_18x18_02.svg.hi



                POTVRZENÍ PRO ROK      
zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů

pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pouze pokud se jedná o poplatníka s daňovou rezidencí 

v členském státu Evropské unie, nebo státu tvořícího EHP a týkající se nezdanitelných částí 
základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění podle § 15, § 35ba, § 35c ZDP

                            CERTIFICATION FOR THE YEAR                                                                                        
              from the foreign tax authority for the income tax return

 for the taxpayers mentioned in Section 2, subsection 3 of the Act no. 586/1992 on Income 
Taxes (hereinafter “the Act”), only when the tax residence of the taxpayer is in the European 

Union member state, or state forming the European Economic Area and regarding the non-taxable 
benefits, tax reliefs and tax credit, pursuant to Section 15, Section 35ba, Section 35c of the Act.

I. Oddíl – Identifikační údaje  
I. Section – Identification data

Jméno (First name) Příjmení (Surname)

Datum narození – DDMMRRRR (Date of birth – DDMMYYYY) Stát bydliště pro daňové účely (Country of residence for tax purposes)

PSČ, město (ZIP code, city) Ulice, číslo domu (Street, house number)

Identifikační číslo/RČ/DIČ (IDN/Birth No./TIN) Typ dokladu prokazujícího totožnost (Type of identity document)

Příjem ve státu bydliště pro daňové účely podléhající zdanění
Income in the country of residence for tax purposes subject to taxation

Příjem (Income) Částka/měna (Amount/currency)

ze zaměstnání (from employment)

z podnikání (business profit)

z nájmu (rental income)

z kapitálového majetku (capital gains)

ostatní (other)

Celkem (Total)

II. Oddíl – Údaje o manželce / manželovi žijící / žijícím s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti
II. Section – Information about wife / husband living in the household with the taxpayer

Jméno (First name) Příjmení (Surname)

Datum narození – DDMMRRRR (Date of birth – DDMMYYYYY) Stát společně hospodařící domácnosti (Country of the household)

PSČ, město (ZIP code, city) Ulice, číslo domu (Street, house number)
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PC
Pisanie tekstu
??�(�I�m�i�ˇ�)

PC
Pisanie tekstu
(Nazwisko)

PC
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(Data urodzenia)
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(Kraj zamieszkania)
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Příjem ve státu bydliště pro daňové účely podléhající zdanění
Income in the country of residence for tax purposes subject to taxation

Příjem (Income) Částka/měna (Amount/Currency)

ze zaměstnání (from employment)

z podnikání (business profit)

z nájmu (rental income)

z kapitálového majetku (capital gains)

ostatní (other)

Celkem (Total)

III. Oddíl – Údaje o dětech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti
III. Section – Information about children living in the household with the taxpayer

Jméno a příjmení
(First name and surname)

Datum narození – DDMMRRRR
  (Date of birth – DDMMYYYY)

Počet měsíců
(Number of months)

Prohlašuji, že veškeré mnou uváděné údaje jsou pravdivé a úplné a stvrzuji je svým podpisem.

I declare that all information provided by me are true and complete and I certify it with my signature.

                                                 

IV. Oddíl – Potvrzení zahraničního daňového úřadu
IV. Section – Certification from the foreign tax authority

Název a adresa zahraničního daňového úřadu (Name and address of the foreign tax authority)

Tímto se potvrzuje následující (This confirms the following):

1. Výše jmenovaný poplatník s daňovou povinností v                                                 (stát) měl v roce                     své bydliště v našem státu. 

 (Above mentioned taxpayer with the tax liability in                                           (country) had in the year                 his residence in our country.)

2. O osobních a majetkových poměrech výše jmenovaného poplatníka není známo nic, co by odporovalo předchozím údajům.
 (No contradictory information is known about the personal and financial circumstances of the above mentioned taxpayer.)

Podpis (Signature)Datum (Date)

Úřední razítko, podpis (Official stamp, signature)  Místo, datum (Place, date)
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(Doch?d)
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PC
Pisanie tekstu
zamieszkiwa? w naszym kraju

PC
Pisanie tekstu
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                POTVRZENÍ PRO ROK      
zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů

pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pouze pokud se jedná o poplatníka s daňovou rezidencí 

v členském státu Evropské unie, nebo státu tvořícího EHP a týkající se nezdanitelných částí 
základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění podle § 15, § 35ba, § 35c ZDP

                            CERTIFICATION FOR THE YEAR                                                                                        
              from the foreign tax authority for the income tax return

 for the taxpayers mentioned in Section 2, subsection 3 of the Act no. 586/1992 on Income 
Taxes (hereinafter “the Act”), only when the tax residence of the taxpayer is in the European 

Union member state, or state forming the European Economic Area and regarding the non-taxable 
benefits, tax reliefs and tax credit, pursuant to Section 15, Section 35ba, Section 35c of the Act.

I. Oddíl – Identifikační údaje  
I. Section – Identification data

Jméno (First name) Příjmení (Surname)

Datum narození – DDMMRRRR (Date of birth – DDMMYYYY) Stát bydliště pro daňové účely (Country of residence for tax purposes)

PSČ, město (ZIP code, city) Ulice, číslo domu (Street, house number)

Identifikační číslo/RČ/DIČ (IDN/Birth No./TIN) Typ dokladu prokazujícího totožnost (Type of identity document)

Příjem ve státu bydliště pro daňové účely podléhající zdanění
Income in the country of residence for tax purposes subject to taxation

Příjem (Income) Částka/měna (Amount/currency)

ze zaměstnání (from employment)

z podnikání (business profit)

z nájmu (rental income)

z kapitálového majetku (capital gains)

ostatní (other)

Celkem (Total)

II. Oddíl – Údaje o manželce / manželovi žijící / žijícím s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti
II. Section – Information about wife / husband living in the household with the taxpayer

Jméno (First name) Příjmení (Surname)

Datum narození – DDMMRRRR (Date of birth – DDMMYYYYY) Stát společně hospodařící domácnosti (Country of the household)

PSČ, město (ZIP code, city) Ulice, číslo domu (Street, house number)
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Příjem ve státu bydliště pro daňové účely podléhající zdanění
Income in the country of residence for tax purposes subject to taxation

Příjem (Income) Částka/měna (Amount/Currency)

ze zaměstnání (from employment)

z podnikání (business profit)

z nájmu (rental income)

z kapitálového majetku (capital gains)

ostatní (other)

Celkem (Total)

III. Oddíl – Údaje o dětech žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti
III. Section – Information about children living in the household with the taxpayer

Jméno a příjmení
(First name and surname)

Datum narození – DDMMRRRR
  (Date of birth – DDMMYYYY)

Počet měsíců
(Number of months)

Prohlašuji, že veškeré mnou uváděné údaje jsou pravdivé a úplné a stvrzuji je svým podpisem.

I declare that all information provided by me are true and complete and I certify it with my signature.

                                                 

IV. Oddíl – Potvrzení zahraničního daňového úřadu
IV. Section – Certification from the foreign tax authority

Název a adresa zahraničního daňového úřadu (Name and address of the foreign tax authority)

Tímto se potvrzuje následující (This confirms the following):

1. Výše jmenovaný poplatník s daňovou povinností v                                                 (stát) měl v roce                     své bydliště v našem státu. 

 (Above mentioned taxpayer with the tax liability in                                           (country) had in the year                 his residence in our country.)

2. O osobních a majetkových poměrech výše jmenovaného poplatníka není známo nic, co by odporovalo předchozím údajům.
 (No contradictory information is known about the personal and financial circumstances of the above mentioned taxpayer.)

Podpis (Signature)Datum (Date)

Úřední razítko, podpis (Official stamp, signature)  Místo, datum (Place, date)
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