
otisk podacího razítka fi nančního úřadu

Datum podání vyúčtování

PŘÍLOHA K VYÚČTOVÁNÍ 
daně z příjmů ze závislé činnosti

o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém 
bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i odst. 4 a 5 zákona 

za zdaňovací období / za část zdaňovacího období*)

od  do 

Tiskopis je povinnou přílohou „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“ pouze pro plátce daně, kteří podle § 38i odst. 4 nebo 5 zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), provedli opravy daňového zvýhodnění, poskytnutého 
formou měsíčního daňového bonusu nebo doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění.  

25 5531   MFin 5531 - vzor č. 8 *) nehodící se škrtněte

Příloha č. 4

7
částka

(v Kč)

Opravy poskytnutí měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového 
zvýhodnění podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (dále jen: „daňový bonus“):
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dodatečně 

vyplaceného 
daňového bonusu 

(§ 38i odst. 4 
a § 35d odst. 5 
nebo odst. 9 
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(den, měsíc a rok)

5
datum 

zvýšení/snížení 
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(den, měsíc a rok)

4
období, kdy 

byla provedena 
oprava poskytnutí 
daňového bonusu

(měsíc a rok)

3
datum, kdy měl 
být původně ve 
správné částce 

poskytnut daňový 
bonus

(den, měsíc a rok)
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období, za které
byl nesprávně

poskytnut
daňový bonus

(měsíc a rok)
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předmět
opravy

M - měsíční /
D - doplatek

M / D
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Daňové identifi kační číslo plátce daně

 C Z



PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TÉTO PŘÍLOZE K VYÚČTOVÁNÍ JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ
A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM

POKYNY 
Zdaňovací období uveďte ve tvaru DDMMRRRR, např. od 01012012 do 31122012. 
V příloze uveďte všechny opravy, které jste v souladu s § 38i odst. 4 nebo 5 zákona provedli až do dne podání Vyúčtování a týkaly se chybně 
poskytnutého daňového bonusu (§ 35d odst. 4 zákona  nebo § 35d odst. 8 zákona), a to jak ve vztahu k běžnému zdaňovacímu období 
(k části zdaňovacího období), tak i ve vztahu k předcházejícím zdaňovacím obdobím, s výjimkou zdaňovacího období 2010 a 2011, u kterého 
se opravy (včetně opravy ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2009 provedeného v roce 2010 a včetně 
opravy ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2010 provedeného v roce 2011) řeší formou dodatečného 
Vyúčtování. V případě nedostatku místa na příloze uveďte další údaje na volný list papíru ve stejném členění. 
K sloupci 1: Uveďte hodnotu M, pokud na řádku Přílohy č. 4 uvádíte informace o opravě nesprávně poskytnutého měsíčního daňového 
bonusu. Pokud na řádku Přílohy č. 4 uvádíte informace o opravě nesprávně poskytnutého doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování 
daňového zvýhodnění, pak do sloupce 1 uveďte hodnotu D.
K sloupci 2: Uveďte období (ve tvaru měsíc a rok), za které byl původně poskytnut daňový bonus v nesprávné výši. Pokud je uvedena oprava 
chybně poskytnutého doplatku na daňovém bonusu (ve sloupci 1 je uvedena hodnota D), uveďte pouze rok, za který bylo roční zúčtování 
daňového zvýhodnění provedeno chybně. 
K sloupci 3: Uveďte datum (ve tvaru den, měsíc a rok), ke kterému měl původně být opravovaný daňový bonus správně poskytnut, nebo 
datum, kdy daňový bonus naopak neměl být poskytnut. 
K sloupci 4: Uveďte období (měsíc a rok) provedení opravy daňového bonusu. 
K sloupci 5: Uveďte datum (ve tvaru den, měsíc a rok), kdy jste podle § 38i odst. 4 zákona o dodatečně vyplacenou částku daňového 
bonusu snížili nejbližší odvod záloh nebo datum, kdy jste byli povinni podle § 38i odst. 5 zákona zvýšit odvod záloh po slevě z důvodu opravy 
nesprávně poskytnutého vyššího daňového bonusu. V jiném případě řádek ve sloupci 5 proškrtněte. 
K sloupci 6: Uveďte datum podání žádosti v případě, že jste požádali správce daně o poukázání dodatečně vyplaceného daňového bonusu 
podle § 38i odst. 4 a § 35d odst. 5 nebo odst. 9 zákona. V jiném případě řádek ve sloupci 6 proškrtněte. 
K sloupci 7: Se znaménkem minus uveďte dodatečně vyplacenou částku daňového bonusu, o kterou byl podle § 38i odst. 4 zákona snížen 
nejbližší odvod záloh, nebo o jejíž poukázání jste dodatečně požádali správce daně podle § 38i odst. 4 a § 35d odst. 5 nebo odst. 9 zákona. 
Dlužnou částku na daňovém bonusu podle § 38i odst. 5 zákona uveďte kladně. 

Údaje o zástupci: Kód zástupce:

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


