
25 5516   MFin 5516 - vzor č. 1

HLÁŠENÍ PLÁTCE DANĚ
o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů

Hlášení podle § 38e odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o daních z příjmů"),

o splnění povinnosti srazit zajištění daně ze zdanitelných příjmů podle § 38e odst. 3 a 4
zákona o daních z příjmů, které je plátce daně povinen podat současně s platbou zajištěné daně

Plátce daně:

Jméno / Název
Adresa
DIČ, RČ nebo identifikační číslo

Poplatník1):

Jméno / Název
Adresa
DIČ, RČ nebo identifikační číslo

Druh zdanitelného příjmu poplatníka2)

Částka zdanitelného příjmu zaúčtovaná
4) 5)

ve prospěch poplatníka v Kč3)

Datum rozhodný pro srážku zajištění daně6)

Sazba zajištění daně7)

Částka zajištění daně v Kč8)

Datum odvodu zajištění daně na účet
místně příslušného správce daně

1

2

3

4

5

6

7

8

Řádek Název položky Vyplní plátce

ř. 4 x ř. 6
100

Za plátce daně zpracoval:

V dne
podpis plátce daně

1)   Zajištění daně ze zdanitelných příjmů podle § 38e odst. 3 a § 38e odst. 4 písm. a) a b) zákona o daních z příjmů, se týká pouze poplatníků se sídlem nebo
bydlištěm v zahraničí.

2)  Druh zdanitelného příjmu, z něhož bylo sraženo zajištění daně, se uvede s použitím odkazu na příslušné ustanovení § 22 zákona o daních z příjmů (např. při
prodeji cenných papírů § 22 odst. 1 písm. g) bod 7 zákona o daních z příjmů).

3) Pokud byla částka zdanitelného příjmu zaúčtována ve prospěch poplatníka v cizí měně, použijí se při jejím přepočtu kursy devizového trhu vyhlašené ČNB,
uplatňované v účetnictví plátce daně (§ 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů).

4) V levém sloupci tohoto řádku se uvede částka zdanitelného příjmu poplatníka, která je základem pro výpočet zajištění daně podle § 38e odst. 3 nebo odst. 4
zákona o daních z příjmů, před sražením zajištění daně.

5) Nesplní-li plátce povinnost zajistit úhradu na daň podle § 38e zákona o daních z příjmů nebo ji provede v nižší, než zákonem stanovené výši, je základem
pro její výpočet částka, z níž by po zajištění úhrady zbyla částka, která byla plátcem daně poplatníkovi skutečně vyplacena. Nastane-li tento případ, uvede
se v pravém sloupci tohoto řádku též zvýšený základ pro výpočet zajištění daně (ZZVZD), stanovený podle § 38s zákona o daních z příjmů.

Vzorec pro výpočet zvýšeného základu    
 ZZVZD =

(100 x P) kde P = zajiš�ovaný příjem
pro výpočet zajištění daně (ZZVZD):  (100 - S) S = sazba zajištění daně

6) Uvede se datum výplaty, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka, nejpozději však datum kdy byl plátce povinen účtovat o závazku
v souladu s platnými účetními předpisy (§ 38e odst. 3 a 4 zákona o daních z příjmů).

7) Sazba zajištění daně podle příslušného ustanovení § 38e zákona o daních z příjmů; u příjmu podle § 38e odst. 3 písm. b) zákona o daních z příjmů, se uvede
pouze odkaz na § 16 odst. 1 tohoto zákona.

8) Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů (§ 46a odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Příklad: příjem (P) ............................................................................ 20 000 %
sazba zajištění daně, která měla být použita (S) ............ 10 %
na řádku 4 se v levém sloupci uvede ............................. 20 000 %

v pravém sloupci uvede ........................... 22 222 %



Za finanční úřad plátce údaje ověřil a zaevidoval ................................................................................... dne ..............................................

Podpis odpovědného pracovníka .........................................................................................


