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Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů.

otisk  podacího  razítka  fin

a

nční ho úř adu

VYÚČTOVÁN Í  DANĚ
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

z příjmů fyzických*) právnických*) osob

za zdaňovací období / za část zdaňovacího období*)

25 5466   MFin 5466 - vzor č. 18 

02 Fyzická osoba:

příjmení jméno(-a) titul**)

*) nehodící se škrtněte

**) nepovinný údaj

od  do 

1

01d Datum

01c Kód rozlišení Vyúčtování

04 Fyzická i právnická osoba:

adresa místa pobytu nebo sídlo

03 Právnická osoba:

název právnické osoby

05 Lhůta pro podání daňového přiznání v průběhu zdaňovacího období

01b Důvody pro podání 
dodatečného  
Vyúčtování zjištěny dne

01a Vyúčtování

řádné

opravné

dodatečné

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fina nční mu  úřadu

Územní pracoviště v, ve, pro

01 Daňové identifik

a

ční  čí sl o pl át ce daně / pl át covy pokl adny

C Z

Část II.

Vyplní Vyplní

plátce daně fina nční  úřad

v Kč v Kč

1. Na dani mělo být sraženo (sl. 1 ř. 13 v části I.)

2. Neobsazeno

3. Neobsazeno

4. Na dani bylo odvedeno (sl. 10 ř. 13 v části I.)

5. ř. 4 – ř. 1
(+ zaplaceno více, – zbývá doplatit)

Kontaktní osoba

telefon**)

e-mail**)

Údaje o podepisující osobě: 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 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

Otisk

razítka

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Počet příloh

Povinnou přílohou tohoto tiskopisu pro plátce daně, který v tomto zdaňovacím období (části zdaňovacího období) provedl podle § 38d zákona 

opravy aktuálního zdaňovacího období, je „Příloha k Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“.
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Pozor! 
U nerezidentů - členů 
statutárních orgánů je 
povinnost provést srážku 
již k datu zaúčtování, 
zatímco u DPP je 
povinnost srážku provést 
až při výplatě. 
 
Například DPP 
zúčtovaná v listopadu, 
vyplacená v prosinci, 
bude uvedena v prosinci 
DPP zúčtovaná 
v listopadu, vyplacená 
v listopadu, bude  
uvedena v listopadu 
 
Citace § 38d odst. 1,2 a 5 
ZDP. Srážku je povinen 
provést plátce daně, s 
výjimkou uvedenou v 
odstavci 2, při výplatě, 
poukázání nebo připsání 
úhrady ve prospěch 
poplatníka, avšak u 
příjmů uvedených v § 22 
odst. 1 písm. c), f) a g) 
bodech 1, 2, 5, 6 a 12 a u 
úroků a jiných výnosů z 
poskytnutých zápůjček a 
z poskytnutých úvěrů, 
plynoucích poplatníkům 
uvedeným v § 2 odst. 3 a 
§ 17 odst. 4, nejpozději v 
den, kdy o dluhu účtuje v 
souladu se zvláštním 
právním předpisem. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sloupec 1

částka v Kč 

sloupec 2

částka v Kč 

sloupec 4 sloupec 5 sloupec 6

částka v Kč 

sloupec 8 sloupec 8a sloupec 9

částka v Kč 

sloupec 10

částka v Kč 

Na dani v průběhu měsíce

ČÁST I.

Neobsazeno

 1. leden

 2. únor

 3. březen

 4. duben

 5. květen

 6. červen

 7. červenec

 8. srpen

 9. září

 10. říjen

 11. listopad

 12. prosinec

 13. ÚHRN

2

Č. 

ř. Měsíc

Dodatečné 

Vyúčtování

Částka ze sloupce 1,

která má být

odvedena ve lhůtě

podle § 38d

odst. 3 věty druhé 

zákona

Částka odvedené daně, 

k níž se váže 

dodatečně podepsané 

prohlášení podle 

§ 38k zákona

Neobsazeno
Vyúčtovaná částka 

(sl. 1 – sl. 7)

Na dani

bylo odvedeno

celkem
Rozhodnutí

sloupec 3

částka v Kč

sloupec 7

 č. j. částka v Kč**)

1) Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

mělo být sraženo

podle § 38d odstavců 

1, 2 a 8 zákona1)
bylo sraženo

Neobsazeno

částka v Kč 

Celková 

částka 
daně, 
která 
byla 
v měsíci 

sražena. 

Částka 
daně, která 
měla být 

odvedena 
nejpozději 
do termínu 
pro podání 
DP 

v průběhu 
zdaň.  
období. 

Částka daně 

dodatečně 
sražená a týká 
se 
předchozího 
období. 

Částka vrácených 
přeplatků daně, 
pokud vznikly 
v důsledku 
nesprávně vyšší 

sražené daně 
v předchozích 

obdobích. 

Částka daně, 

která byla 
původně 
poplatníkovi 
sražena a po 
dodatečném 

podepsání 
prohlášení je 
k ní přihlíženo 
jako na 
zálohovou daň. 

Dlužná daň 
předepsaná 
správcem 

k přímému 
placení. 

Rozdíl mezi 
původně a 
dodatečně 
vyúčtovanou 
částkou. Vyplňuje 

se pouze u 
dodatečného 

vyúčtování. 

Celková částka daňové 
povinnosti, která měla 
být v příslušném 
měsíci sražena. 
 
Pozor! 
U nerezidentů - členů 
statutárních orgánů je 
povinnost provést 
srážku již k datu 
zaúčtování, zatímco u 
DPP je povinnost 
srážku provést až při 
výplatě. 
 
Tedy v prosinci 2017 
by měla být sražena 
daň za listopad 2017. 
Srážková daň za 
prosinec 2017 měla být 
sražena lednu 2018 a 
tudíž se uvádí ve 
vyúčtování srážkové 
daně za rok 2018. 
 
Citace § 38d odst. 1,2 
a 5 ZDP. Srážku je 
povinen provést plátce 
daně, s výjimkou 
uvedenou v odstavci 2, 
při výplatě, poukázání 
nebo připsání úhrady 
ve prospěch 
poplatníka, avšak u 
příjmů uvedených v § 
22 odst. 1 písm. c), f) a 
g) bodech 1, 2, 5, 6 a 
12 a u úroků a jiných 
výnosů z poskytnutých 
zápůjček a z 
poskytnutých úvěrů, 
plynoucích 
poplatníkům uvedeným 
v § 2 odst. 3 a § 17 
odst. 4, nejpozději v 
den, kdy o dluhu účtuje 
v souladu se zvláštním 
právním předpisem. 
 
 

Úhrn 

skutečně 
odvedených 
částek daně 
na FÚ. 
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Termín předložení Vyúčtování za rok 202x je stanoven v § 137 daňového řádu do 3 měsíců            

po uplynutí kalendářního roku, tj. do 1. dubna 202x, přičemž tato lhůta již nemůže být prodloužena.  

 

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů.

otisk  podacího  razítka  fin

a

nční ho úř adu

VYÚČTOVÁN Í  DANĚ
vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

z příjmů fyzických*) právnických*) osob

za zdaňovací období / za část zdaňovacího období*)

25 5466   MFin 5466 - vzor č. 18  

02 Fyzická osoba:

příjmení jméno(-a) titul**)

*) nehodící se škrtněte

**) nepovinný údaj

od  do 

1

01d Datum

01c Kód rozlišení Vyúčtování

04 Fyzická i právnická osoba:

adresa místa pobytu nebo sídlo

03 Právnická osoba:

název právnické osoby

05 Lhůta pro podání daňového přiznání v průběhu zdaňovacího období

01b Důvody pro podání 
dodatečného  
Vyúčtování zjištěny dne

01a Vyúčtování

 řádné

 opravné

 dodatečné

Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fina nční mu  úřadu

Územní pracoviště v, ve, pro

01 Daňové identifik

a

ční  čí sl o pl át ce daně / pl át covy pokl adny

 C Z

Část II.

   Vyplní Vyplní

   plátce daně  fina nční  úřad

   v Kč v Kč

 1. Na dani mělo být sraženo (sl. 1 ř. 13 v části I.)

 2. Neobsazeno

 3. Neobsazeno

 4. Na dani bylo odvedeno (sl. 10 ř. 13 v části I.)

 5. ř. 4 – ř. 1
  (+ zaplaceno více, – zbývá doplatit)

Kontaktní osoba

telefon**)

e-mail**)

Údaje o podepisující osobě: 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 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

Otisk

razítka

Vlastnoruční podpis
daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu

Počet příloh

Povinnou přílohou tohoto tiskopisu pro plátce daně, který v tomto zdaňovacím období (části zdaňovacího období) provedl podle § 38d zákona 

opravy aktuálního zdaňovacího období, je „Příloha k Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“.
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http://www.codexisuno.cz/5GC

