Příklady vyplnění opožděného řádného daňového přiznání (Příklad č.1) a dodatečného daňového
přiznání (Příklad č.2)
Příklad č. 1: Poplatník, který je poživatelem starobního důchodu, měl pouze příjmy ze závislé činnosti
(zaměstnavatel mu slevu na poplatníka neuplatnil), vyplní opožděné daňové přiznání následujícím
způsobem:
-

-

stranu 1 a 2 daňového přiznání vyplní na základě potvrzení od zaměstnavatele, např. podle
dokladu „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2013“ a pokynů
k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob
na straně 3 uvede poplatník do řádku 64 slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a další řádky
vyplní dle pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů,

Na ř. 74 poplatník uvede
svou daňovou povinnost po
zohlednění slev.

Na ř. 84 poplatník uvede úhrn záloh
zaplacených zaměstnavatelem dle
potvrzení (sleva na poplatníka nebyla
zaměstnavatelem uplatněna).
V případě, kdy byl poplatníkovi vrácen
přeplatek z ročního zúčtování, uvede
poplatník do ř. 84 sražené zálohy
snížené o vrácený přeplatek.

Vypočtená hodnota se může rovnat
uplatňované slevě, ale může být i
nižší. Záporná hodnota tohoto řádku
se bude ve většině případů rovnat
přeplatku, o jehož vrácení může
poplatník požádat.

-

na straně 4 základní části daňového přiznání pak poplatník vyplní žádost o vrácení vzniklého
přeplatku obdobným způsobem jako u Příkladu č.2.

Příklad č. 2: Poplatník, který je poživatelem starobního důchodu, podal řádné daňové přiznání a
neuplatnil si v roce 2013 slevu na poplatníka, vyplní dodatečné daňové přiznání následujícím
způsobem:
-

stranu 1 a 2 základní části daňového přiznání vyplní stejně jako v řádném daňovém přiznání,
v případě příloh (např. samostatná činnost – OSVČ, pronájem) se postupuje stejným
způsobem jako v řádném daňovém přiznání,
na straně 3 uvede poplatník do řádku 64 slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a další řádky
vyplní dle pokynů k vyplnění přiznání k dani z příjmů,
větší pozornost je nutné věnovat oddílu 6, který se vyplňuje právě v případě, kdy je podáváno
dodatečné daňové přiznání,
Do řádku 78 poplatník uvede poslední
známou daňovou povinnost, která byla
v řádném daňovém přiznání uvedena
na řádku 74.

Do řádku 79 poplatník uvede
údaj z ř. 74 dodatečného
daňového přiznání.

V řádku 80 poplatník uvede rozdíl ř.79 a ř.78, tj. nově
tvrzené daně a původně tvrzené daně. Záporná
hodnota tohoto řádku se bude ve většině případů
rovnat přeplatku, o jehož vrácení může poplatník
požádat (za předpokladu, že původně stanovená daň
byla uhrazena). Tato hodnota se může rovnat
uplatňované slevě, ale může být i nižší.

-

na straně 4 základní části daňového přiznání pak poplatník vyplní žádost o vrácení vzniklého
přeplatku
V případě, kdy si poplatník není jistý
výší přeplatku, může požádat o
vrácení přeplatku „v plné výši“.

Žádost o vrácení přeplatku
je nezbytné podepsat.
Kladná hodnota tohoto
řádku se bude ve většině
případů rovnat přeplatku, o
jehož vrácení může
poplatník požádat Kladná
hodnota tohoto řádku se

