Ing. Eliška Galambicová
Údaje z účetnictví paní Veselé:
Nedaňové náklady (přičitatelné položky)
Kč
513 – Náklady na reprezentaci
25 000
528 – Stravné nad limit
1 440
543 - Dary
60 000
Daňové odpisy
29 900
Účetní odpisy
30 000
Na účtech 549, 569 jsou škody a manka a na účtech 648 a 668 pouze náhrady těchto mank
Výnosy: 947 993 Kč
Náklady: 464 515 Kč
Paní Veronika Veselá byla do 30. 11. 2013 zaměstnána. Od 1. 12. 2013 podniká jako FO vedoucí účetnictví.
Na soukromé penzijní připojištění si přispívá měsíčně 600 Kč, poskytla dar ZŠ. Má dvě děti, dceru Danielu
r.č. 065424/2556 a syna Michaela r. č. 040505/6546 na které uplatňuje slevu na dani. Sestavte daňové
přiznání a zjistěte doplatek či přeplatek daně z příjmu FO.
a) příjmy ze závislé činnosti (viz. Příloha Potvrzení o zdanitelných příjmech)
ř. 1. Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů (ř.1. příloha)

Kč

ř. 2. Úhrn sraženého pojistného zaměstnavatele (ř.6.příloha)

Kč

ř. 3. Dílčí základ daně připadající na příjmy ze závislé činnosti (ř.8. příloha)

Kč

b) Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
ř. 4. Výnosy zahrnované do základu daně

Kč

ř. 5. Náklady odpočitatelné od základu daně

Kč

ř. 6. Částky zvyšující rozdíl (nedaňové náklady)

Kč

ř. 7. Částky snižující rozdíl (nedaňové výnosy)

Kč

ř. 8. Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání (ř.4. – ř.5. + ř. 6. – ř.7.)

Kč

Vypočítejte základ daně celkem
ř. 9. Dílčí základ daně ze závislé činnosti (ř. 3.)

Kč

ř. 10. Dílčí základ daně nebo ztráta z podnikání (ř. 8.)

Kč

ř. 11. ZÁKLAD DANĚ (ř. 9. + ř .10.)

Kč

Odpočet nezdanitelné části od základu daně
ř. 12. Hodnota darů (max. 10 % ZD z ř. 11.)

Kč

ř. 13. Penzijní pojištění (skutečně zaplacené mínus 6 000 Kč, max. 12 000 Kč)

Kč

ř. 14. Odborové příspěvky (v plné výši)

Kč

Výpočet základu daně sníženého o odpočitatelné položky a stanovení daňové povinnosti
ř. 15. Základ daně zaokrouhlený na 100 Kč dolů (ř. 11. – ř. 12. – ř. 13. – ř. 14. )

Kč

ř. 16. Daňová povinnost (sazba daně z příjmů FO)

Kč

ř. 17. Sleva na poplatníka a manželku § 35ba

Kč

Ing. Eliška Galambicová
ř. 18. Daňová povinnost po slevě dle § 35ba (ř. 16. – ř. 17.)

Kč

ř. 19. Sleva na vyživované dítě § 35c

Kč

ř. 20. Daňová povinnost po slevě dle § 35c (ř. 18. – ř. 19.)

Kč

ř. 21. Na zálohách zaplaceno (viz. Příloha, ř.12.)

Kč

Zbývá doplatit (+), zaplaceno více (-) (ř. 20. – ř. 21.)

Kč

POTVRZENÍ
o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění1)
podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")
za období ………………………………….. 2013
Jméno a příjmení poplatníka :

Veronika Veselá

Adresa bydliště ( místa trvalého pobytu ) :
Poplatník podepsal - nepodepsal3) prohlášení4)

Šiškova 12/12, Havířov-Město

Rodné číslo:2)

PSČ :

- na zdaňovací období3)
- na tyto měsíce zdaňovacího období (číselné
označení)3)

Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

2.

Z ř. 1 příjmy vyplacené nebo obdržené do 31.ledna 2012 (§ 5 odst. 4 zákona)

3.

Zúčtováno v měsících ( číselné označení )

4.

Doplatky příjmů podle § 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacích obdobích 2005 - 2007

5.

Doplatky příjmů podle § 5 odst. 4 zákona zúčtovaných ve zdaňovacích obdobích 2008 - 2010

6.

Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 ( § 6 odst. 13 zákona )5)

7.

Úhrn pojistného, které byl pvinen platit zaměstnavatel z příjmů uvedených na ř. 56)

8.

Základ daně (ř. 2 + ř. 4 + ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 )

9.

Skutečně sražená záloha na daň z příjmu uvedených na ř. 2

10.

Skutečně sražená záloha na daň z příjmů uvedených na ř. 47)

11.

Skutečně sražená záloha na daň z příjmů uvedených na ř. 58)

12.

Záloha na daň z příjmů celkem ( ř. 9 + ř. 10 + ř. 11 )

13.
14.

Úhrn vyplacených měsíčních daňových bonusů
Děti uplatněné jako vyživované pro účely
daňového zvýhodnění podle § 35c a §
35d zákona

16.

736 01
1. - 11. 2013

1.

15.

715404/5522

264 000
264 000

1. - 11. 2013

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

0
0
89 760
0
353 760
29 600
0
0
29 600
0

Od - do

Jméno-rodné číslo

1. - 11.
1. - 11.

Michael Veselý 040505/6545
Daniela Veselá 065424/2556

Invalidita (ZTP/P) poplatníka uplatněná
jako sleva na dani podle §35ba odst. 1
písm. c) až e) zákona pro snížení záloh
na daň

Od - do

Stupeň invalidity ( ZTP/P )

Soustavná příprava na budoucí povolání
poplatníka uplatněná jako sleva na dani
podle § 35ba odst. 1 písm. f) zákona pro
snížení záloh na daň

Od - do

Toto potvrzení nahrazuje potvrzení vydané dne

Škola

-

12)

Jméno a adresa plátce :

Vyhotovil :

Textil, s. r. o.
Kunětická 12
539 01 Pardubice
Daňové identifikační číslo plátce :

Ing. Jana Mrzutá
Číslo telefonu :
355 632 156
Dne :
15.2.2014

