Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.
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Uzetnnípracoviště V U§tí nad Labem
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Daňové identifikační číslo

lno

nošlo
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02 ldentifikační čísIo

2545B426

03

Daňové přiznání l)

tG.é] tE;<-]9[>;<l
Důvody pro podání dodatečného
daňového přiznání zjištěny dne
04 Kód rozlišenítypu

přiznání 1

Počet příloh ll. oddílu
Počet zvláštních příloha)

A

.,
. (b ) ]l zaKona

Počet samostatných přílohs)

ZoanovaclooooDl pooIe§ 1/aplsm]
,

(___J

D
D
ra

PRlZNANI
v

k dani z přllmů právnických osob
podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
zazdaňovací období nebo za období, zakteÉ se podává daňové přiznání
od

01072013

3 0 0 6 20 14

do

l. ODDÍL - údaje o poplatníkovi
05 Název poplatníka

ls e v e r o č e s k á

s t a v e b n í

06 Sídlo 10)
a) ulice a čísloorientační, část obce a čísIopopisné

e l k á
|v
r,

H r a d e ,, b n í

obec

b)

ú

s

I

nad

E

17

, ,,

a

čp

s

]

2 31

,_:r

l

rrll]

c) PSČ

L a b em
9) óíslo te|efonu

I l 7 ,5 6 2 o,4 2

4

07 Bankovní

08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce

1)

09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančníhoúřadu dne

2)

t;*]-x]

10Zákonná povinnost ověření účetnízávěrky auditorem1)
,11

Účetní závérka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiIoženyt),zl

12 Transakce uskutečněnése spojenými osobami
13 Hlavní (převažuiící)činnost

r_

lnženýrské stavitelství

1)

[*ó];4l

l;*F;

-l

|ffiT-,re-_l
Kód klasifikace CZ-NACE

420000

l

255404

N/Fin 5404

- uzor č 24

(platný pra zdaňavacího abdobí započatá v roce 2013 nebo jejbl1 část, za které lhůta
pťa podání dallového příznánt uplyne po 31. prasinci 201 3)

ll, ODDÍL - daň z př'rlmů právnických osob (dále jen"daň")
Řáoex

.10B)

8)

30

B)

+,

3

0

0

ztráta -)3) nebo rozdíl mezi příjmy a výdajis)

2

6

0

1

+B 563 911

4

Částky neoprávněně zkracující přUmy (§ 23 odst, 3 písm.a) bod ,l zákona) a hodnota
nepeněžních příjmů (§ 23 odst. 6 zákona), pokud nejsou zahínuty ve výs|edku

+0

Částty, o které se podle § 23 odst.3 písm, a) bodů 3 až13zákona Zvyšuje Výsledek

+0

Výdaje (nák|ady) neuznávané za výda)e (nák]ady) Vyna|ožené k dosažení, zajišiění
a udrženípříjmů (§25 nebo 24 zákona), pokud jsou Zahrnuty Ve Výsledku

+668 228

hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř, 1 0

4o

50

61 8)

finančníúřad

poplatn ík

Výsledek hospodařeni (zisk
ke dni

20

Vyplní v celých Kč

Název položky

hospodaření nebo rozdí| rnezi příjmy a výdaji na ř. 10

hospodaření nebo V rozdiIU mezi přqmy a Výdaji na ř, 10

a nehmotného majetku (§26 zákona a § 32a zákona)
uplatněné V účetnictvípřevyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26
až33 zákoaa
Rozdí|, o který odpisy hmotného

Úprava základu daně podle

s |;kVidací

§ 23

odst.

8

zákona

v

+0

případézrušeni poplatníka

628)

70

100

101

110B)

1118)

1

1

12B)

+ 30 +

40

+ 50 +

61

+668 22B

+ 62)

Příjmy, které nejsou předmětem daně podle

odst,

2

zákona, pokud jsou

+0

Příjmy, jež U popIatníků, kteří nebyli za]oženi nebo zřízeni za účelem podnikání,
nejsou předmětem daně pod|e § 18 odst. 4 a 12 zákona, pokud jsou Zahrnuty

+0

Příjmy osvobozené od daně pod|e § 1 9 zákona, pokud
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi přijmy a výdaji (ř, 10)

+0

Ve Výsledku hospodaření nebo V rozdílu mezi příjmy a Výdaji (ř. 10)

jsou

Zahrnuty

Částxy, o které Se pod|e § 23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření
nebo rozdí| mezi příjmy a Výdaji (ř. 10)

Částky, o které lze pod|e § 23 odst,
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř, 10)

3 písm, c) zákona snížitvýsledek

hospodaiení

+0

+0

Pří,imy nezahrnované do ZákladU daně pod|e § 23 odst, 4 písm, a) zákona

+0

130

Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst, 4 písm, b) zákona

+0

408)

60B)

161B)

a částky podle § 23 odst. 4 zák)na, s

Výjimkou příjmů podle

§

23

+0

Rozdí|, o který odpisy hmotného a nehmotného ma]etku stanovené podle
až33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku Up|atněné v účetnictví

§

26

+,143 816

Příjmy

odst, 4 písm, a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně

Souhrn jednotliVých rozdílů, o které částky výdajŮ (nákladů)

vyna|ožených
na dosažení,za,|ištění a Udfženípříjmů převyšují náklady uplatněné V účetnictví

Úprava základu daně podie

s likvidací

§ 23

odst.

B

zákona

Rozpuštění nedaňové rezeNy na účtě459
1

§ 18

zahrnuty Ve Výsledku nospodaření nebo V rozdílU mezi příjmy a výdaji (ř, 10)

120

150

1

Mezisoučet (ř. 20

v

případě zrušeni poplatniha

01 0

+8 000 000

62B)

170

+0

li4ezisoučet

(ř, 100+ 10,1+ 11o + 111 + 112+ 120+ 130 + 14O + 150+ 160+ 161 + 162)

+8 143 816
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Příloha č. 1 ll. oddílu
ldentifikační číslo

Daňové identifikační číslo

Cz25458426

25458426

A,

Rozdělení výdajů (nákladů), které se neuznávají zavýdaje (náklady) vyna|oženéna dosažení, zajištění
a udrženípříjmů,uvedenÝch na řádku 40 podle účtovýchskupin účtovétřídy - náklady
Vyplní v celých Kč
poplatník
finanční úřad

Řáoet<

1

502

099

spotřeba energie nedaňová

2

51B

099

ostatní služby nedaňové

J

543

000

hodnota darů

4

545

010

ostatní pokuty a penále

5

559

099

tvorba a zúčtováníopravných rezerv v provozní činnosti

+1 521
+1B0 677
+10 000
+4 986

+471 044

6
7
8
9
10
11

+668 22B

CeIkem

13

B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad)
příjmů podle § 24 odst. 2 písm. a) zákona

Rádek

na dosažení,zajištění a udrženízdanitelných
Vyplní v celých Kč

Název položky

poplatník

finanční úřad

+20 B91

1

odpisy hmotného a nehmotného rnajetku Zařazeného do odpisové skupiny

2

(neobSazeno)

3

Odpisy hmotného a nehmotného ma.jetku zařazeného do odpisové skupiny 2

+2 124 012

4

odpiSy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3

+64 938

E

odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4

6

odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny

5

+0

7

odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6

+0

B

odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona,
ve znění účinnémdo 31. prosince 2007

+0

o

odpisy hmotného majetku podle § 30 odst, 4 až 6 a § 30b Zákona

+0

10
11

X

+29 882

poplatníka Ve zdaňovacích obdobích Započatých V roce 2Oo4 a pozdéii

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku ceIkem

a .ne_hmotného majetku uplatněné
24 odst.2 písm. v) zákona

Účetní odpisy,

s

výjimkou uvedenou V

§ 25

odst,

+2

,l písm, zg) Zákona, u

a

hmotného
nehmotného

majetkU který se neodepisuje podIe tohoto zákona, uplatněné po(]le § 24 odst, 2
písm, v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení,zajištěnía udrženízdaniteiných
příjmů, Pro nehmotný majetek zaevídovaný do majetku poplatníka do 31, prosince
2000 se použije zákon Ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho

§orlornňockÁ

ctarlohní,

e _ npp.)

)nll-Tavtrd't

"7

a

339 765

jako výdaj (náklad) na dosažení,zajištění a udrženízdanitelných

majetku, který není vymezen pro účelyzákona jako hmotný rnajetek,

vyřazení z majetkU pop|atnika

X

+1oo Q42

odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku

b) ÚČetníodpisy hmotného

12

1

+9 051

do výdajů (nákladů) na dosažení, zajištěnía udrženípříjmů a zákonné rezervy
a zákonné opravné položky vytvářené dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně

C. Odpis pohledávek zahrnovaný

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rezervách)
a) odpls neuhíazených pohledáVeK zahrnovaný do daňových
nákladú) a zákonné opíavnépoložky k pohledáVkám,
podle § 5 zákona o rezervách

bankovních

poplatníci

Vyplní v celých Kč

Řaoer Název položky

finančníúřad

popIatn ík

1

(neobSazeno)

X

X

2

(neobsazeno)

X

X

a
J

4
Á

opravné položky

k

pohIedáVkám

za

dlužníky v inso|venčnímřízení Vytvořené pod]e

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dIužníkyv

insolvenčním
řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podáVá daňové přiznání

po 31, prosinci 1994, k nlmž |ze

neprom|čených poh|edáVek splatných

o

zákonné opravné po|ožky (§ 8a zákona
se podává daňoVé pa:Znání

o

7

B

9

10

11

1a

+0

§ 8 zákona o rezervách V daném období, za které se podáVá daňové přiznání

stav

rezervách)

ke konci období, za

opravné po|ožky k neprom|čeným pohledáVkám vytvořené pod|e

o rezervách

V

daném období, za které se podáVá daňové přiznání

§ 8a

+0

tvořit
které

+0

Zákona

+0

Stav zákonných opravných po|ožek k

nepromlčeným pohledáVkám sp|atným
po 31. prosinci 1994 (§ 8a Zákona o rezervách) ke konci období, za které se podáVá

+0

daňoVé přiznání

Opravné po|ožky

k

pohledávkám

z

titulu ručeníza celní dIuh vytvořené podle

+0

§ 8b zákona o rezervách v daném období, za kteíéSe podáVá daňové přiznání

Stav zákonných opravných položek k pohledávkám

z

titulu ručeníza ce|ní dIuh

+0

(§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání

Opravné po|ožky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle
o rezervách v daném období, Za které se podáVá daňové přiznání

Stav zákonných opravných poIožek k

§ 8c

zákona

+0

nepromlčeným pohIedávkám vytvořených

+0

pod|e § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání

Uhrn hodnot pohIedáVek nebo pořizovacích cen poh|edáVek nabytých postoupením,

up|atněných

v

daném zdaňovacím období,

za

které se podáVá daňoVé přiznání jako

+0

výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmŮ podle § 24 odst.2 písm, y) záhona

b) Bankovní rezervy a opravné položky podle §

5

zákona o rezervách

- vyplňují pouze banky

Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohIedávek z úvěrů podIe
§ 5 odst. 2 písm, a) zákona o rezervách

+0

Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené pod|e
§ 5 odst, 2 pism, a) záhona o rezervách za dané zdanovací období

+0

15

Stav zákonných opravných po]ožek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů
(§ 5 odst. 2 písm, a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

+0

16

PrŮměrný stav poskytnutých bankovních zárukza úvěry podle
§ 5 odst. 2 písm, b) zákona o rezervách

+0

Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené pod|e
§ 5 odst. 2 píSm. b) zákona a rezervách za dané zdaňovací obdobi

+0

Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry
(§ 5 odst, 2 písm, b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období

+0

lJ

148)

178)

c) Opravné položky podle

§ 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze spořitelní a úvěrnídružstva a ostatnífinančníinstituce

19

Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromIčených pohledávek z úvěrů poskytnutých
fyzickým osobám na zák|adě smlouvy o úvěru, bez přís|ušenství, v ocenění
nesníženémo opravné položky již Vytvořené (§ 5a odst. 3 Zákona o rezervách)

+0

20

Výše ZákIadního kapitálu k pos]ednímU dni zdaňovacího období
(§ 5a odst. 4 zákana o rezervách)

+0

218)

))

opravné položky k neprom|čeným pohledáVkám z úvěrů poskytnutých fyzickým
osobám na základě Smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona
o rezervách za dané zdaňovací období
Stav zákonných opravných položek k neprom|čeným pohledávkám z úvěrů
poskytnutýcn fyzrchým osobám na základě smloJvy o uvěru (§ 5a odst, 4 zákona
o rezervách) ke konci zdaňovacího období

d) Rezervy
23

mimo

+0
+0

v pojišťovnictví- vyplňují pouze pojišťovny

Rezervy v po,jišt'ovnictvívytvořené pod|e § 6 zákona o rezervách v daném období,
za které se podává dařové přiznání

+0

Stav rezerv v pojišt'ovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci obdobi, za které
se podává daňové pi,znár,

+0
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na opíavy hmotného majetku - Vyplňují Všichni poplatníci

e) Rezerva

Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená pod|e

v daném zdaňovacím období

26

§ 7

zákona

o

rezervách

Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke

+0

konci

+0

zdaňovacího období

D Ostatní ákonné rezeťvy - vyplňují pouze poplatníci oprávnění
Rezerva na pěstební činnosti Vytvořená podle

k

§ 9

jejich tvorbě a použiti

zákona

o

rezervách

V

27

období, za které se podává daňové přiznání

daném

+0

28

Stav rezervy na pěstební člnnosti (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které
se podáVá daňoVé piiznání

+0

,oB\

ostatní rezervy Vytvořené pod]e

období,

,10 Zákona

§

o

rezervách

v

daném Zdaňovacím

+0

D, (neobsazeno)

E. Odečet daňové ztíáty od základu daně podle § 34 odst. 1 až 3 zákonas) nebo sníženízákladu daně podílového
fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle § 20 odst. 3 zákona, ve znění platném do 14. července
ní se v ce|Ých Kč

ČáSt daňové zlláty ze s|.2

zdaňovací období nebo období,
za které se podáVá
daňové přiznání,
v něrnž daňová ztráta vznikla

_L-

zdaňovacích obdobích

zdaňovacích obdobich

od-do

2'|,

kterou lze odečíst
v následujících

odečtená

v předcházejících

-]

[-l[_,l

r,;[,_

-]

F. Odečet podle § 34 odst, 9 až 12 a 4

až8 zákonas)

a) odečet podle § 34 odst. 3 až 1Q a 12 zákona, Ve znění platném do 31. prosince 2004
Řaoet<

Vyplní v :elých Kč
finanční úřad

Název poIožky

popIatn ík

1

(neobSazeno)

X

2

(neobsaZeno)

X

J

(neobsazeno)

X

4

Částka odečtu uplatněná V daném zdaňovacím období z nevyužitéhonároku,
Vzniklého V předchozích Zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12
Zákona, Ve zněn: platném do 31. prosince 2004

5

(neobSaZeno)

+0
X

b) odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů rnýzkumu a \^ýVoje od základu daně podIe § 34 odst. 4

od-do

(nákladů) vynaložených
v období uvedeném
ve sl. 1 při realizaci
projektů výzkumu
a VýVoje

1

2

za které je podáváno daňové
přlznání, v němž byly vyna|oženy
Výdaje (náklady) přl realizaci
projektů výzkumu a vývoje

0
1

2
3

l

4
5

Celkem
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až8 zákona

(vyplnÍ se v celých KČ)

Cást výdajů (nákladů) ze sl, 2

Celková výše výdajů

zdaňovací období nebo období,

Řáoet<

X

kterou lze odečíst
v následujících

V předcháZejících

zdaňovacích obdobích

odeótená
v daném
zdaňovacím období

zdaňovacích obdobích

J

4

Á

odečtená

G. Celková hodnota poskytnutých darú, z nížlzena ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. B zákonas)

1

2

Vyplní v celých Kč

Název položky

Rádek

celková hodnota darů poskytnutých na účelyVymezené V § 20 odst,
pro odečet ze základu daně sníženéhopod|e § 34 zákona

8 zákona

+10 000

Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným

+0

institucím

H. Rozčleněnícelkového nároku
na ř. 3005)

na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), ktený lze
popIatn ík

finanční úřad

1

sleva

pod|e § 35 odst, 1 písm. a) zákona

+0

2

Sleva pod|e § 35 odst, 1 písm. b) zákona

+0

3

(neobsazeno)

4

Úhrn slev podle § 35 odst, 1 zákona (r, 1 + 2

59)

X
+

+0

l. Zápočet daně zaplacené v zahraničí5)

Název poIožky

18)

úpInéhozápočtu

29)

"9\
4
5

Počet samostatných

+0

Uhrn daní zaplacených V Zahraničí, u nichž |Ze up|atnit metodu prostého zápočtu

(úhrn castek ze ř, 3 samostatných přiloh k tabulce

V

+0

l)

Zahraničí, o které |ze snížitdaňoVoU povinnost

metodou prostého zápočtu (úhrn částek ze ř. 7 samostatných pří|oh k tabulce

+0

l)

Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze započístmetodou
a prostého zápočtu (součet óástek ze ř, 1 a 3)

úplného

+0

Výše daní Zaplacených v zahranióí, hterou nelze započist (kIadný rozdí| neZ; čáStkami
aa

ř. 2 a 3

zvýšený o k]adný rozdí| mezi částkami na

ř, 4 a na ř.

příloh _

Vyplní v celých Kč
ooDlatllík l finančníúřad

Úhrn daní zaplacených V Zahranjčí,o které lze snížitdaňovou povinnost metodoU

Uhrn částek daní zap|acených

X
+0

3)

Sleva podle § 35a1) nebo § 35b1) zákona

Řáoet

uplatnit

Vyplní v celých Kč

Název položky

Řáoet<

finanční úřad

popIatn ík

+0

320 ll. oddílu)

J, Rozdělení něktených po|ožek v případě komanditní společnostil) (vyp|ní se v celých Kč)
Název položky a číslořádku ll. oddílu, případně číslo
řádku vyznačenétabulky přílohy č. 1 lL oddí]u,
s nimiž souvisí čáStka ze sloupce 2 nebo 3 této tabUlky

Rádek

0
1

2
óJ

4
5

6

Částka připadajicí
na kompIementáře

Částka připadající
na komanditisty

a

a
J

cástka za komanditní

spoIečnost jako celek
(Sl, 2 + 3)

4

Základ daně nebo daňová ztrálazř.200 (ř.2O1)
Úhrn Vyňatých příjmů (základů daně a daňových ztrát)

podléhajícíchzdanění
(

V

Zahraničí(ř,

21 0)

X

neobsazeno)

Nárok na odečet pod|e § 34 odst, 4 záKona
(příslušný řádek s|, 2 tabulky F/b)
Hodnota darů poskytnutých na úče|yvymezené

V § 20 Odst, 8 zákona (ř, 1 tabUlky G)

Z

ř. 5 hodnota darů poskytnutých Vysokým ško|ám
a veřejným výzkumným institucím (ř, 2 tabulky G)

7

Celkový nárok na sIevy na dani podIe § 35 odst,
zákona (ř, 4 tabulky H)

B

(neobsazeno)

9

Uhrn daně zapiacené v zahraničí, kterou lze započíSt
metodou úp|néhoa prostého zápočtu (ř, 4 tabu|ky I)

1

X

X

X

ané ukazatele

K.
Řáoet<

Název položky
Ročníúhrn člstého obratu

)

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců,
zaokrouhlenÝ na celé číslo

Měrná
iednotka

Kč

oSoby

,

poplatn ík

Vvolní
finančníúřad

+125 662702
+26

Severočeská stavební a,S, - DPPo 2013
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Vyplní v celých Kč

Rádek

poplatn ík

20a

Základ daně před úpravou o část základJ (daňové ztráty) připadajicí
ra,komplementáie.a o příjmy podlehajicí zdaněni V zahraníči,u nichž je
uplatňováne Vynětí, a před sníženímo položky podle § 34 a § 20 odst. 7
nebo odst, 8 zákona, nebo daňová ztláta před úpravou o čás.-t záhladu oané
(daňové ztráty) připadající na komplemeniáie a o příjmy podléhajícízdanění
V zahraničí,u nichžje uplatňováno Vynéti (ř, 10 +70 -17Óý)

201

Část zákIadu daně nebo daňové ztráty připada,iící na komp|ementáře3),4)
Uhrn vyňatých příjmů (zák|adu daně a daňových ztrát) podléhajicich zdanéní

210B) v zahraničí3),5)

+1

finanční úřad

088 323

+0
+0

.d^ldu ualle

220

íJO upIave o cast zaKlaoJ dane (danové Zt.áty) připadajíci
na,ko,mpl€mentáře.a
o příjmy podléha]ícízdanění v zahraňíči,Ú nicňZ 1e
up|atňováno Vyněti, před sníženim o položky pod|e 34 a 20 odst, 7
§
§
nebo odst. 8 zákonas) nebo daňová zlrála po úpravďo část zák|adu daně
(daňové ztráty) připada.lící na komplernentáře a o příjmy podIéhajícízdanění
V Zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř.2O0 - 201 - 210)3)

z3U

odečet daňové ztráty podle § 34 odst,

240

UuYUel uU§uu í]euplalneneno naroKU, VZnlKIeno V predchozich Zdaňovacích
obdobích podIe § 34 odst, 3 až 1O a 12 zákona, ve znění p|atném do 31, prosince
20a4

1 Zákonas)

+í 0BB 323

+0
+0

241
odečet podle § 34 odst, 4 až 8 zákona

+0

250

Základ daně po úpravě o část Zák|adU cjaně (daňové ztráty) připadající
na,ko,mp]ementáře a o_přUmy podIéhajici zdanénívzahraničí,u nicňž je
uplatňováno vynětí, sníženýo položky podle § 34, před sníženímo poíožXy
podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5) (ř. 220 - 230 - 24o - 241 - z.lzlz1'

atr1

Částka pod|e § 20 odst. 7 zákona, o nížmohou poplatníci, t teri nelrou.atoreni
nebo zřízeni za účelempodnikání (§ 1 8 odst. 3 zákona), dále snížiizáklad daně
uvedený na ř_ 250

z6u

UoeCeI oaTu poole § 20 odst, B zakona (nejvýše 5%, a V úhrnu s dary poskytnutými
Vys_okým školám a Veřejným výzkumným lnstitucím, nejvýše 1 0% z eai*y '
!q 2SOli)

i

270

Zákiad daně po úpravě o část základu daně (daňové ztráty) připadající
na komplementáře a o příjmy podléhajícízdaněnív zahraňiei, u nicňZle
uplatň_ováno Vynětí, Sníženío položky podle § 34 a částky podle
§ 20 Ódst, 7
nebo 8 zákona, zaokrouh|ený na cele tisíciko;Uny do|ůs)
ir. zso -1sl -zao1

2B0

Sazba daně (v %) podle § 21 odst, 1 nebo 2 anebo odst, 3 zákona,
ve spojeni s § 21 odSt, 6 zákona

290

Daň

300

Slevy na dani podle § 35 odst,
(ne,výše do částhy na ř, 290)5)

ř.270 Xř.28O

+í0 000
+í 07B 000
19,0

+204 82o

,100

1 a §

35a nebo § 35b zákona

Daň upravená o po|oŽky uVedené na ř. 3oO a 3O1 (ř. 29O - 300 - 3o1)5)

320

+1 0BB 323

zápočet daně zap|acené v zahraničí na daň uvedenou na
(nejvýše do částky uvedené na ř.

ř. 3105)

31 0)

Daň po zápočtu na ř.320 (ř. 310 - 320), zaokrouhlená na celé Kč nahorus)

+0

+2o4 820
+0

+204 B20

sam,ostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny
dolů5)

Sazba daně

(V %) podle § 21 odst,

4 záKona, ve spojení S § 21 odst_ 6 zákona

Daň ze san,]ostatného základu daně
zaokrouhlená na celé kč nahoru

ř. 331 x ř. 332

Zápočet daně zaplacené v zahraničína daň ze samostatného zákiadu daně
(nejvýše do óástky uvedené na ř, 333)
Daň ze samostatného základu daně po zápočtu (ř. 333 - 334),
zaokrouhlená na ce|é kč nahoru

340

Ce|ková daň (ř, 330 + 335)

Poslední_známá daň pro účelystanovení Výše a periodicjty zá|oh pod|e 38a
§
odst, 1 Zákona (ř. 340 - 335 = ř, 330)

Severočeská stavební a,s, - DPPo 2013 - TaXEdit 3.7,o

+2o4 820

-

lll, ODDlL
Rádek

(neobsazeno)
Vyplní v celých Kč

Název položky

poplatnik

finančníúřad

1

(neobsazeno)

X

X

2

(neobsazeno)

X

X

J

(neobSaZeno)

X

X

lV. ODDíL - dodatečnédaňové
a
ořiznání
n
Řáoex

VypIní v celých Kč

Název položky

finančníúřad

popIatn ík

pos|ední známá daň

2

Nově zjištěná daň (ř, 340 ll, oddílu)

ZVýšení(+), snížení(-) daně (ř, 2 - ř.

1)

4

posIední známá daňová ztráta

Á

NoVě zjištěná daňová Ztráta (ř, 220 ll, oddí|u)

o

ZVýšení(+), snížení(-) daňoVé ztráty (ř. 5 -

V. oDDlL
Řáaet

ř, 4)

daně

-

VypInív ce|ých Kč

Název položky

poplatník

Na zálohách (§ 38a zákona) zaplaceno

1

finančníúřad

+1 7B3 341

28)

Na zajištěnídaně sraženo p]átcem (§ 38e zákona)

+0

?B\

Uplatňovaný zápočet daně vybrané srážkou (§ 36 odst. 7 zákona)

+0

NedoplatekC) (ř
Přep|atek (+) (ř.

4

1+

ř.2+ř_3_ř. 340l1,oddí|u) <0

1+

ř.2

+

ř.3

- ř, 340 ll. oddÍ|u) >

+1 578 521

O

PRoHLAŠUJl,ŽrvŠrcHruYMNoUUVEDENÉÚon.leVToMŤo
Udaje o zástupci:

A STVRZUJ| JE s\aÍM PoDPISEM

D

Kód zástupce

í/

Název

!9!rír !4rození / Evidenčníčís|oosvědóení

daňov_

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (e-li daňový subjekt či zástupce právnickou osobou),
s uvedením Vztahu k právnické osobě (např. jednatel, pověřený pracovník apod.)
/

vztah k právnické osobě

vítézslavcha

l u p e c,k ý l

l ř,u d',",d,u,

P ř,u,9,]

osoba oprávněná k podpisu
DatUm

12122014

otiSk
razítka

VysVětliVky]

')
z)
3l
/)

Nehod:c; se

šknlěie

vyplnl nnaacnl uraó
V pl ipadé Vykázani zlrály nebo oa^ove zl-atý se _vede cástka se
V}p,ni pouze poplatn;k, \terý Je kola1o,tn: společnoslí

znarer\er m'l-s

G]

5) Pok_o ooplalnl{em da^e je (oménd,tn, spolecnosi Uveoe poJze ca.lky pi pao_.lL; na komalo tisŤy
6) Při podánÍ dodateČneho daňoveho přiznáni pod e § 141 odst 2 nebo 4 zákona č, 280/2oo9 Sb
, daňový řád, Ve znění pozdé]šíchpředpisů, budou
na zvláŠlnípříloze Uvedeny dŮVody pro jeho podání. Při e]ektron ckém podání těchto dodatečných daňových' priznáni je soueaŠtífrogram'ovedo vyoáveá
apllkéoe teXtoVé pole pro v}o .en z!ldsl- l o.iloh/

z;ÚČetnizávěrkanebopřehledomajetkuazávazaíchapřehledopříjmechaVýdajích,jakopňlohaVyznacenapodpolozkoullVloddllUjeso!častidanového
'predoisů1
pro -.e,y etei,ron,c.eho poo;.i oano,eio'-p,;;";i' ." - ú;;i"i
Piil'ánl (§ 72 odsl2 ža^o'a c 2BO/2OO9 Sb, daňový rad, \e znéni pozoe,sich
závěrkou rozumí elektronické přílohy Vybíané údaje z Rozvahy a Vybrané údajs z Výkažu zisku a ztráty, popřípadě Vybíane riua;e z Pienlau o změnách
vlastního kapitálU, které jsou souČásti programového Vybavení aplikace, a opis Přílohy účetniravérky, vi adaný ; použitímE_přilohy jat o s",noitatny
so-bo, typu ,doc, ,txl, ,x s, ť pdt neoo jpg
Přehledy o majetku a záýazcich a přijmech a výdajich a Účetni závěrky, pío ktere rgso- r' proqldmovem v/oave-| ao,kace Elektro^icke oodání
Pío daňovou §Plávu x dispoz,c, e|ekt'onické pailory se zaýazré sranoveným u§poiádan c uóaju ze uči,nr é e,ellro:,c^y podat prortreonicivim 5ipiiron.
umožnUjlcicn vložení souboru typu ,doc, t^t, ,^ls ,n. ,pof nebo ,jp9,

8) Bude-|i Vyp]něn některý Z takio označených řádkŮ, ]e nuine^, se smyslu dilólch pokynů pro ch Vyplnéni rozvest
na zv|áštní při]oze Věcnou náplň částky
]e]
ýykázané na přísluŠnémřádkU popřípadě její propočet, Při elektlonickém podání' daňovéhÓ'
přiznáni ]sou texiová pole plo vyplnění zvláštnich přiloh
5oučasti pro9IamoVeho VyodJen, ao' "ace,

9) VýpoČet Částky Vykázané na takto oznaČeném řádku se provede né samostatne p.iloze, Tiskopisy samostatných přiloh
VydáVá Generální finanóni řediie]ství Pro
e]ektronického Podání daňového přiznáni jsou e]ektronické veze těchto tishopisů souaasll programoveho vybaveni apljkace E eŘtroni;ká podáÁi pro daňovou správu,
'0, §17odst 3za"o.a

8

úcely
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