Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Daňové identifikační číslo poplatníka
C

Z

Identifikační číslo osoby

Přiznání
řádné

dodatečné

otisk podacího razítka finančního úřadu

opravné

Kód rozlišení typu přiznání

Počet příloh/listů
/

PŘIZNÁNÍ K DANI z hazardních her
podle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her (dále jen „zákon”)
za zdaňovací období:
za období:

čtvrtletí

roku

od

do

I. oddíl – údaje o poplatníkovi
Právnická osoba: Název právnické osoby

Fyzická osoba: Příjmení

Jméno

Titul

Sídlo právnické osoby / Adresa místa pobytu fyzické osoby:
a) obec

b) PSČ

c) ulice (nebo část obce)

d) číslo popisné / orientační

e) stát

g) ID datové schránky

f) telefon

h) e-mail

i) bankovní účet poplatníka (předčíslí-číslo / směrový kód banky)
Údaje o podepisující osobě:

Kód podepisující osoby:

Jméno(-a) a příjmení / Název právnické osoby
Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového poradce / IČO právnické osoby
Fyzická osoba oprávněná k podpisu (je-li daňový subjekt či 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

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Otisk razítka

Kontaktní osoba

25 5560 MFin 5560 - vzor č. 1

Telefon
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II. ODDÍL – přehled dílčích daní
Řádek

Název položky

Poplatník

A. Dílčí daň z loterií
100

Dílčí daň z loterií (údaj z ř. 117)

B. Dílčí daň z kursových sázek
200

Dílčí daň z kursových sázek (údaj z ř. 217)

C. Dílčí daň z totalizátorových her
300

Dílčí daň z totalizátorových her (údaj z ř. 317)

D. Dílčí daň z bing
400

Dílčí daň z bing (údaj z ř. 417)

E. Dílčí daň z technických her
500

Dílčí daň z technických her (údaj z ř. 520)

F. Dílčí daň z živých her
600

Dílčí daň z živých her (údaj z ř. 617)

G. Dílčí daň z tombol
700

Dílčí daň z tombol (údaj z ř. 706)

H. Dílčí daň z turnajů malého rozsahu
800

Dílčí daň z turnajů malého rozsahu (údaj z ř. 806)

III.ODDÍL – výpočet a rozdělení daně z hazardních her
Řádek

Název položky

Poplatník

900

Daň z hazardních her celkem podle § 5 zákona
(ř. 100 + ř. 200 + ř. 300 + ř. 400 + ř. 500 + ř. 600 + ř. 700 + ř. 800)

910

Daň z technických her (ř. 500)

920

Daň z hazardních her s výjimkou daně z technických her
(ř. 100 + ř. 200 + ř. 300 + ř. 400 + ř. 600 + ř. 700 + ř. 800)

IV.ODDÍL – dodatečné přiznání k dani z hazardních her
Řádek

Název položky

Poplatník

930

Poslední známá daň

940

Nově zjištěná daň (ř. 900)

950

Zvýšení daně (+) (ř. 940 - ř. 930 > 0)
Snížení daně (-) (ř. 940 - ř. 930 < 0)

960

Z ř. 950 snížení/zvýšení
daně připadající na daň z technických her

970

Z ř. 950 snížení/zvýšení
daně připadající na daň z hazardních her s výjimkou daně z technických her
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Příloha A k ř. 100 II. oddílu – výpočet dílčí daně
LOTERIE

a.	Hra neprovozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu
Řádek

Název položky

101

Úhrn přijatých vkladů

102

Úhrn vyplacených výher

103

Úhrn vrácených vkladů

104

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 101 - (ř. 102 + ř. 103)]

Poplatník

b.	Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu s výjimkou hry podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

105

Úhrn přijatých vkladů

106

Úhrn vyplacených výher

107

Úhrn vrácených vkladů

108

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 105 - (ř. 106 + ř. 107)]

Poplatník

c.	Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

Poplatník

109

Celosvětový úhrn přijatých vkladů

110

Celosvětový úhrn vyplacených výher

111

Celosvětový rozdíl úhrnu přijatých vkladů a úhrnu vyplacených výher
(ř. 109 - ř. 110) ≥ 0

112

Úhrn přijatých vkladů osob s bydlištěm na území České republiky

113

Úhrn vrácených vkladů osobám s bydlištěm na území České republiky

114

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 2 zákona
[ř. 111 x (ř. 112 / ř. 109)] - ř. 113

d. Dílčí základ daně
Řádek

Název položky

Poplatník

115

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona
[(ř. 104 + ř. 108 ≥ 0) + ř. 114] ≥ 0

116

Dílčí základ daně (ř. 115) zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru

117

Dílčí daň z loterií
(ř. 116 x 0,35)
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Příloha B k ř. 200 II. oddílu – výpočet dílčí daně
KURSOVÉ SÁZKY

a.	Hra neprovozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu
Řádek

Název položky

201

Úhrn přijatých vkladů

202

Úhrn vyplacených výher

203

Úhrn vrácených vkladů

204

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 201 - (ř. 202 + ř. 203)]

Poplatník

b.	Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu s výjimkou hry podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

205

Úhrn přijatých vkladů

206

Úhrn vyplacených výher

207

Úhrn vrácených vkladů

208

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 205 - (ř. 206 + ř. 207)]

Poplatník

c.	Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

Poplatník

209

Celosvětový úhrn přijatých vkladů

210

Celosvětový úhrn vyplacených výher

211

Celosvětový rozdíl úhrnu přijatých vkladů a úhrnu vyplacených výher
(ř. 209 - ř. 210) ≥ 0

212

Úhrn přijatých vkladů osob s bydlištěm na území České republiky

213

Úhrn vrácených vkladů osobám s bydlištěm na území České republiky

214

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 2 zákona
[ř. 211 x (ř. 212 / ř. 209)] - ř. 213

d. Dílčí základ daně
Řádek

Název položky

Poplatník

215

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona
[(ř. 204 + ř. 208 ≥ 0) + ř. 214] ≥ 0

216

Dílčí základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru (ř. 215)

217

Dílčí daň z kursových sázek
(ř. 216 x 0,23)
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Příloha C k ř. 300 II. oddílu – výpočet dílčí daně
TOTALIZÁTOROVÁ HRA

a.	Hra neprovozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu
Řádek

Název položky

301

Úhrn přijatých vkladů

302

Úhrn vyplacených výher

303

Úhrn vrácených vkladů

304

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 301 - (ř. 302 + ř. 303)]

Poplatník

b. Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu s výjimkou hry podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

305

Úhrn přijatých vkladů

306

Úhrn vyplacených výher

307

Úhrn vrácených vkladů

308

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 305 - (ř. 306 + ř. 307)]

Poplatník

c.	Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

Poplatník

309

Celosvětový úhrn přijatých vkladů

310

Celosvětový úhrn vyplacených výher

311

Celosvětový rozdíl úhrnu přijatých vkladů a úhrnu vyplacených výher
(ř. 309 - ř. 310) ≥ 0

312

Úhrn přijatých vkladů osob s bydlištěm na území České republiky

313

Úhrn vrácených vkladů osobám s bydlištěm na území České republiky

314

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 2 zákona
[ř. 311 x (ř. 312 / ř. 309)] - ř. 313

d. Dílčí základ daně
Řádek

Název položky

Poplatník

315

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona
[(ř. 304 + ř. 308 ≥ 0) + ř. 314] ≥ 0

316

Dílčí základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru (ř. 315)

317

Dílčí daň z totalizátorových her
(ř. 316 x 0,23)
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Příloha D k ř. 400 II. oddílu – výpočet dílčí daně
BINGO

a.	Hra neprovozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu
Řádek

Název položky

401

Úhrn přijatých vkladů

402

Úhrn vyplacených výher

403

Úhrn vrácených vkladů

404

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 401 - (ř. 402 + ř. 403)]

Poplatník

b. Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu s výjimkou hry podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

405

Úhrn přijatých vkladů

406

Úhrn vyplacených výher

407

Úhrn vrácených vkladů

408

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 405 - (ř. 406 + ř. 407)]

Poplatník

c.	Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

Poplatník

409

Celosvětový úhrn přijatých vkladů

410

Celosvětový úhrn vyplacených výher

411

Celosvětový rozdíl úhrnu přijatých vkladů a úhrnu vyplacených výher
(ř. 409 - ř. 410) ≥ 0

412

Úhrn přijatých vkladů osob s bydlištěm na území České republiky

413

Úhrn vrácených vkladů osobám s bydlištěm na území České republiky

414

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 2 zákona
[ř. 411 x (ř. 412 / ř. 409)] - ř. 413

d. Dílčí základ daně
Řádek

Název položky

Poplatník

415

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona
[(ř. 404 + ř. 408 ≥ 0) + ř. 414] ≥ 0

416

Dílčí základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru (ř. 415)

417

Dílčí daň z bing
(ř. 416 x 0,23)
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Příloha E k ř. 500 II. oddílu – výpočet dílčí daně
TECHNICKÁ HRA

a.	Hra neprovozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu
Řádek

Název položky

501

Úhrn přijatých vkladů

502

Úhrn vyplacených výher

503

Úhrn vrácených vkladů

504

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 501 - (ř. 502 + ř. 503)]

Poplatník

b. Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu s výjimkou hry podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

505

Úhrn přijatých vkladů

506

Úhrn vyplacených výher

507

Úhrn vrácených vkladů

508

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 505 - (ř. 506 + ř. 507)]

Poplatník

c.	Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

Poplatník

509

Celosvětový úhrn přijatých vkladů

510

Celosvětový úhrn vyplacených výher

511

Celosvětový rozdíl úhrnu přijatých vkladů a úhrnu vyplacených výher
(ř. 509 - ř. 510) ≥ 0

512

Úhrn přijatých vkladů osob s bydlištěm na území České republiky

513

Úhrn vrácených vkladů osobám s bydlištěm na území České republiky

514

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 2 zákona
[ř. 511 x (ř. 512 / ř. 509)] - ř. 513

d. Dílčí základ daně
Řádek

Název položky

Poplatník

515

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona
[(ř. 504 + ř. 508 ≥ 0) + ř. 514] ≥ 0

516

Dílčí základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru (ř. 515)

517

Vypočtená dílčí daň z technických her
(ř. 516 x 0,35)

518

Součet herních pozic jednotlivých povolených koncových zařízení uvedených
v povolení k umístění herního prostoru

519

Minimální dílčí daň z technických her
(ř. 518 x 9 200)

520

Dílčí daň z technických her
(ř. 517, je-li vyšší než ř. 519, jinak ř. 519)

7

Příloha F k ř. 600 II. oddílu – výpočet dílčí daně
ŽIVÁ HRA

a.	Hra neprovozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu
Řádek

Název položky

601

Úhrn přijatých vkladů

602

Úhrn vyplacených výher

603

Úhrn vrácených vkladů

604

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 601 - (ř. 602 + ř. 603)]

Poplatník

b. Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu s výjimkou hry podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

605

Úhrn přijatých vkladů

606

Úhrn vyplacených výher

607

Úhrn vrácených vkladů

608

Část dílčího základu daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 605 - (ř. 606 + ř. 607)]

Poplatník

c.	Hra provozovaná dálkovým přístupem prostřednictvím internetu podle § 3 odst. 2 zákona
Řádek

Název položky

Poplatník

609

Celosvětový úhrn přijatých vkladů

610

Celosvětový úhrn vyplacených výher

611

Celosvětový rozdíl úhrnu přijatých vkladů a úhrnu vyplacených výher
(ř. 609 - ř. 610) ≥ 0

612

Úhrn přijatých vkladů osob s bydlištěm na území České republiky

613

Úhrn vrácených vkladů osobám s bydlištěm na území České republiky

614

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 2 zákona
[ř. 611 x (ř. 612 / ř. 609)] - ř. 613

d. Dílčí základ daně
Řádek

Název položky

Poplatník

615

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona
[(ř. 604 + ř. 608 ≥ 0) + ř. 614] ≥ 0

616

Dílčí základ daně zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru (ř. 615)

617

Dílčí daň z živých her
(ř. 616 x 0,23)
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Příloha G k ř. 700 II. oddílu – výpočet dílčí daně
TOMBOLA

Dílčí základ daně z tombol
Řádek

Název položky

Poplatník

701

Úhrn přijatých vkladů

702

Úhrn vyplacených výher

703

Úhrn vrácených vkladů

704

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 701 - (ř. 702 + ř. 703)] ≥ 0

705

Dílčí základ daně (ř. 704) zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru

706

Dílčí daň z tombol (ř. 705 x 0,23)
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Příloha H k ř. 800 II. oddílu – výpočet dílčí daně
TURNAJ MALÉHO ROZSAHU

Dílčí základ daně z turnajů malého rozsahu
Řádek

Název položky

Poplatník

801

Úhrn přijatých vkladů

802

Úhrn vyplacených výher

803

Úhrn vrácených vkladů

804

Dílčí základ daně podle § 3 odst. 1 zákona
[ř. 801 - (ř. 802 + ř. 803)] ≥ 0

805

Dílčí základ daně (ř. 804) zaokrouhlený na celé stokoruny nahoru

806

Dílčí daň z turnajů malého rozsahu (ř. 805 x 0,23)
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