Před vyplněním si, prosím, přečtěte pokyny.

VÝPOČET DANĚ
A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ
u daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti a z funkčních požitků
podle z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
( dále jen "zákon" za zdaňovací období: 2011
Příjmení, jméno a titul
poplatníka
Nová Jana

Rodné číslo

Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Humpolec Dolní 15

PSČ 39601

109 014,00

1.

Úhrn příjmů od všech plátců

2.

Úhrn povinného pojistného (§ 6 odst. 13 zákona)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dílčí základ daně od všech plátců
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12.

37 069,00

(ř.1 + ř.2)

146 083,00

(§ 15 odst. 1 zákona)

hodnota darů

0,00

(§ 15 odst. 3 a 4 zákona)

úroky z úvěru (úvěrů)

0,00

(§ 15 odst. 5 zákona)

příspěvky na penzijní připojištění

0,00

(§ 15 odst. 6 zákona)

pojistné na soukromé životní pojištění

0,00

(§ 15 odst. 7 zákona)

členské příspěvky člena odborové organizace

0,00

(§ 15 odst. 8 zákona)

úhrady za zkoušky ověř. výsledky dalšího vzděláv.

0,00

10.
11.

685315/123

0,00

Nezdanitelné částky celkem
Základ daně snížený o nezdanitelné částky
(zaokrouhlený na celé stovky Kč dolů)

146 000,00
21 900,00

Vypočtená daň

23 640,00

13.

písm. a) na poplatníka

14.

písm. b) na manželku

0,00

písm. c) na invaliditu prvního nebo druhého stupně

0,00

15.

Sleva na dani podle
§ 35ba odst. 1 zákona

písm. d) na invaliditu třetího stupně

0,00

17.

písm. e) poplatník je držitelem průkazu ZTP/P

0,00

18.

písm. f) poplatník se soustavně připravuje
na budoucí povolání

0,00

16.

23 640,00

19.

Slevy na dani podle § 35ba zákona celkem

20.

Daň po slevě na dani podle § 35ba zákona (částka musí být >= 0)

21.

Úhrn sražených záloh na daň (po slevě na dani)

22.

Přeplatek
Nedoplatek

(označ +) je-li ř. 21 > 20
(označ -) je-ji ř. 21 < 20

23.
24.

2 475,00

Nárok celkem
Daňové zvýhodnění

25.
26.

0,00
2 475,00

z toho sleva na dani
daňový bonus (ř. 23 - ř. 24)

Zúčtování záloh
na daň po slevě

Daň po slevě (ř. 20 - ř. 24)

Zúčtování měsíčních
daňových bonusů

Vyplacené měsíční daňové bonusy od všech plátců

30.

Kompenzace vzniklých
rozdílů na dani a na bonusu

Doplatek ze zúčtování (kladná částka),
nedoplatek ze zúčtování (záporná částka) (ř. 27 + ř. 29)

31.

Doplatek ze zúčtování
(z ř. 30) činí

a) - přeplatek na dani po slevě

27.
28.
29.

Rozdíl na dani po slevě (ř. 21 - ř. 26)
Rozdíl na daňovém bonusu (ř. 25 - ř. 28)

b) - doplatek na daňovém bonusu

Zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provedl dne:
25 5460/1 MFin 5460/1 - vzor č. 15

20.11.2011
Podpis

v Kč

