PŘÍLOHA č. 1
je součástí tiskopisu PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období 2005 – 25 5405 MFin 5405 vzor č. 12 (dále jen „DAP“)

/

Rodné číslo:

Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu ustanovení
§ 46a odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jejich zaokrouhlení se provádí
s přesností na dvě desetinná místa.

Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
Příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky a příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí
Vedu daňovou evidenci1)

Uplatňuji výdaje
procentem z příjmů1)

Vedu účetnictví1)

poplatník

finanční úřad

101 Příjmy podle § 7 zákona

102 Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona

103 Pojistné
104 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 – ř. 102 – ř. 103)
nebo výsledek hospodaření (zisk, ztráta)
105 Úhrn částek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující
– uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření nebo rozdíl
mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)
106 Úhrn částek podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona snižující
– uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi
příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2)
107 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou
rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13 zákona
108 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),
kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona
109 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která
připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona
110 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta),
která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle § 13 zákona
111 Zbývající část příjmů za více zdaňovacích období snížená o zbývající
část výdajů připadající na příjmy za více zdaňovacích období podle
§ 14 zákona
112 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo
komplementáře komanditní společnosti. Vykáže-li společnost ztrátu,
označte svůj podíl znaménkem mínus (–)
113 Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů dle § 7 zákona (ř. 104 + ř. 105 –
– ř. 106 – ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 – ř. 110 – ř. 111 + ř. 112)

2. Doplňující údaje (§ 7 zákona)
A. Údaje o obratu a odpisech
Roční úhrn čistého obratu

Uplatněné odpisy celkem

Z toho odpisy nemovitostí

B. Hlavní (převažující) činnost
Název činnosti

Kód klasifikace OKEČ

C. Údaje o podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
Datum zahájení činnosti Datum přerušení činnosti Datum ukončení činnosti

25 5405/P1 MFin 5405/P1 - vzor č. 1

(1)

Datum obnovení činnosti

Počet měsíců činnosti

D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona
Vyplňte pouze v případě, vedete-li daňovou evidenci podle § 7b zákona. Údaje, prosím, vyplňte v celých korunách.
Na začátku zdaňovacího období

Na konci zdaňovacího období

1. Dlouhodobý hmotný majetek
2. Peněžní prostředky v hotovosti*)
3. Peněžní prostředky na bankovních účtech*)
4. Zásoby
5. Pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček
6. Ostatní majetek*)
7. Závazky včetně přijatých úvěrů a půjček
8. Rezervy
9. Mzdy
*) označené údaje jsou nepovinné

E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona 2)
č. ř.

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona zvyšující
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

poplatník uvede v celých Kč

Popis úpravy podle § 5, § 23 zákona snižující
výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji

poplatník uvede v celých Kč

1.
2.
3.
4.
č. ř.
1.
2.
3.
4.

F. Údaje o účastnících sdružení 2)
Jste-li účastník sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte údaje o ostatních členech sdružení
Jméno

Příjmení

DIČ

Podíl
na příjmech v %

Podíl
na výdajích v %

1.
2.
3.

G. Údaje o spolupracující osobě 2)
Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveďte údaje o spolupracující osobě
Jméno

Příjmení

DIČ

Podíl na příjmech a výdajích v %

1.
2.

H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje
Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uveďte údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje
Jméno

Příjmení

DIČ

Podíl na příjmech a výdajích v %

1.

I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti 2)
Daňové identifikační číslo veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní
společnosti, kde jste komplementářem, a výše Vašeho podílu v procentech
1)
2)

Z předtištěných možností v rámečku vyberte odpovídající variantu a označte křížkem
Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte na volný list a přiložte k tiskopisu

(2)

DIČ

%



POKYNY K PŘÍLOZE č. 1
Do následujících řádků se uvádějí příjmy ze zdrojů na území České republiky i příjmy ze zdrojů v zahraničí a to přepočtené na Kč.
Příjmy ze zdrojů v zahraničí se pro účely tohoto zákona rozumí příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí snížené o související výdaje
stanovené podle tohoto zákona ve skutečné výši nebo v procentech z příjmů. Podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona u poplatníka (§ 2 odst. 2
zákona) nelze za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů vyňatých podle mezinárodní smlouvy o zamezení
dvojího zdanění uznat výdaje převyšující tyto příjmy. Odčitatelné položky a položky snižující základ daně podle zahraničních právních
předpisů nelze při stanovení základu daně použít.
Pro účely vyloučení dvojího zdanění příjmů ze zahraničí podle § 38f zákona se pro přepočet měny pro daňové účely použije § 38 zákona
následovně:
- Pokud vedete účetnictví, použijte kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví.
- Pokud nevedete účetnictví, použijte jednotný kurs stanovený podle § 38 odst. 1 zákona, jestliže nepoužijete kurzy devizového trhu
vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví.
Částky uveďte v celých Kč. Číselné hodnoty počítané v průběhu výpočtu daňové povinnosti jsou ukazatelé ve smyslu
ustanovení § 46a odst. 3 zákona o správě daní a poplatků a jejich zaokrouhlení se provádí s přesností na dvě desetinná místa.
1. Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
V tabulce vyberte pouze jednu z předtištěných možností a v rámečku označte odpovídající variantu křížkem.
ř. 101 Příjmy podle § 7 zákona – do řádku vyplňte úhrn příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)
ovlivňujících základ daně z příjmů fyzických osob podle zákona k 31. 12. 2005 (podle druhu Vaší podnikatelské činnosti se nezahrnují
např. i příjmy podle § 8 zákona). Vedete-li daňovou evidenci, jsou podkladem o příjmech údaje z této evidence.
Neuplatňujete-li výdaje v prokázané výši, uveďte v tomto řádku úhrn zdanitelných příjmů podle § 7 zákona evidovaných v záznamech
o příjmech podle § 7 odst. 10 zákona. V příjmech uvedených na tomto řádku bude i Váš podíl na příjmech účastníka sdružení, které není
právnickou osobou, ve výši stanovené smlouvou o sdružení nebo rovným dílem.
Na tomto ř. 101 neuvádějte Váš podíl na příjmech osoby samostatně výdělečně činné podle § 13 zákona, který máte jako spolupracující
osoba (uveďte na ř. 109), a Váš podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti na zisku
(uveďte na ř. 112). Vedete-li účetnictví, vyplňte výsledek hospodaření před zdaněním – (zisk, ztráta) do ř. 104. Částky uvádějte před
úpravou podle § 5 a § 23 zákona.
ř. 102 Výdaje související s příjmy podle § 7 zákona – do řádku vyplňte úhrn výdajů souvisejících s příjmy z podnikání a z jiné samostatné
výdělečné činnosti (§ 7 zákona) ovlivňujících základ daně z příjmů fyzických osob podle zákona k 31. 12. 2005. Vedete-li daňovou
evidenci, jsou podkladem o výdajích údaje z této evidence. Výdaje uplatníte u všech druhů podnikání a jiných samostatných výdělečných
činností podle § 7 zákona, které tvoří jeden dílčí základ daně, stejně, tzn. ve výši prokazatelně vynaložených výdajů podle § 24 zákona.
Neuplatňujete-li výdaje v prokázané výši, uveďte výdaje uplatněné procentem z příjmů (§ 7 odst. 9 zákona) z úhrnu zdanitelných příjmů
evidovaných v záznamu o příjmech podle § 7 odst. 10 zákona. Ve výdajích uvedených na tomto řádku bude i Váš podíl na výdajích
účastníka sdružení, které není právnickou osobou, ve výši stanovené smlouvou o sdružení nebo rovným dílem. Na tomto ř. 102 neuvádějte
Váš podíl na výdajích osoby samostatně výdělečně činné podle § 13 zákona, který máte jako spolupracující osoba (uveďte na ř. 110),
a Váš podíl společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti na ztrátě, kterou uveďte na ř. 112.
Jste-li společník veřejné obchodní společnosti a komplementář komanditní společnosti, lze uplatnit částky placeného pojistného na
sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, které uveďte (pokud
nehradila tyto částky jako náklad společnost - § 7 odst. 6 zákona) na ř. 103. Vedete-li účetnictví, vyplňte výsledek hospodaření před
zdaněním – ztrátu do ř. 104. Částky uvádějte před úpravou podle § 5 a § 23 zákona.
ř. 103 Pojistné – v případě, že uplatňujete výdaje procentem z příjmů, uveďte na tomto řádku zaplacené pojistné na sociální zabezpečení,
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění (dále jen „pojistné“) nebo obdobné pojistné
hrazené v zahraničí. Dále můžete, jste-li osoba samostatně výdělečně činná, která není nemocensky pojištěna a pojistíte se na denní
dávku při pracovní neschopnosti u soukromé pojišťovny, uplatnit v prokázané výši uhrazené pojistné. Pojistné lze uplatnit pouze do
výše pojistného na zákonné nemocenské pojištění stanovené zvláštními předpisy (zákon č. 589/1992 Sb. a zákon č. 592/1992 Sb.).
Pojistné pak promítněte do dílčího základu daně (do ztráty). Na tomto řádku uvádějte částky placeného pojistného, které hradíte jako
spolupracující osoba z podílu na příjmech osoby samostatně výdělečně činné podle § 13 zákona a nebo, které jste zaplatil jako společník
veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti, nebylo-li pojistné hrazeno jako náklad společnosti.
ř. 104 Rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 101 – ř. 102 – ř. 103) nebo výsledek hospodaření před zdaněním (zisk, ztráta) – uveďte
podle údajů v tiskopisu. Poplatníci vedoucí daňovou evidenci a poplatníci, kteří nevedou účetnictví, uvedou rozdíl mezi příjmy a výdaji
a poplatníci, kteří vedou účetnictví, uvedou výsledek hospodaření před zdaněním. Údaje jsou uváděny před úpravou podle § 5 a § 23
zákona. V případě, že výdaje přesahují příjmy nebo výsledek hospodaření před zdaněním je ztráta, označte částku znaménkem mínus.
ř. 105 Úhrn částek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona zvyšující – uveďte úhrn částek zvyšujících výsledek hospodaření
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2). Mezi těmito částkami, pokud již nebyly zahrnuty
v daňové evidenci, mohou být např.: nepeněžní příjmy, zvyšující částky při nesplnění podmínek (§ 34 odst. 6 zákona) pro uplatnění částek
podle § 34 odst. 3 zákona v platném znění do 31. 12. 2004, poměrná část výdajů při použití osobního vozidla v obchodním majetku
používaného pro podnikatelské a soukromé účely, zvyšující částky úprav, u nájemného vyplývající ze smlouvy o finančním pronájmu
s následnou koupí hmotného majetku ve smyslu § 24 odst. 2 písmeno h) bod 2 zákona, částky úprav pronajímatele nebo postupníka při
zrušení smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí hmotného movitého majetku, částky sraženého pojistného neodvedeného do
konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období u zaměstnavatelů vedoucích účetnictví, částky úprav při ukončení nebo
přerušení činnosti a při změně způsobu uplatňování výdajů, nebo dle § 5 odst. 10 zákona apod.
ř. 106 Úhrn částek podle § 5, § 23 a ostatní úpravy podle zákona snižující – uveďte úhrn částek snižujících výsledek hospodaření
nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Podkladem jsou částky uvedené v odd. E na str. (2). Mezi těmito částkami, pokud již nebyly zahrnuty
v daňové evidenci, mohou být např.: odpisy hmotného majetku, tvorba rezerv, částky rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy, poměrná
část leasingových splátek vycházející z karet časového rozlišení, snižující částky pojistného, o které byl zvýšen výsledek hospodaření
v roce 2004 a bylo odvedeno v roce 2005 u poplatníků vedoucích účetnictví, částky úprav při ukončení nebo přerušení činnosti
a při změně způsobu uplatňování výdajů, apod. Vedete-li účetnictví, vyčleňte na tento řádek příjmy z kapitálového majetku zahrnuté
ve výsledku hospodaření.
Příjmy z kapitálového majetku jsou dílčím základem daně dle § 8 zákona – uveďte na ř. 38, 2. oddílu základní části DAP na str. 2.
ř. 107 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona – uveďte část příjmů nebo výsledku hospodaření (zisk), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13
zákona. Částky uvádějte po úpravě podle § 5, § 23 zákona.
ř. 108 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle
§ 13 zákona – uveďte část výdajů nebo výsledku hospodaření (ztráta), kterou rozdělujete na spolupracující osobu (osoby) podle § 13
zákona. Částky uvádějte po úpravě podle § 5, § 23 zákona.
(3)



Údaje o osobách, na které rozdělujete podíl na společných příjmech a výdajích připadající na spolupracující osobu (osoby) nebo podíl
na výsledku hospodaření (zisk, ztráta), uveďte na str. (2) do oddílu G.
ř. 109 Část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle
§ 13 zákona – uveďte část příjmů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (zisk), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu
podle § 13 zákona. Částky uvádějte po úpravě podle § 5, § 23 zákona.
ř. 110 Část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), která připadla na Vás jako na spolupracující osobu podle
§ 13 zákona – uveďte část výdajů nebo výsledku hospodaření před zdaněním (ztráta), která připadla na Vás jako na spolupracující
osobu podle § 13 zákona. Částky uvádějte po úpravě podle § 5, § 23 zákona. Údaje o osobě podnikatele, která na Vás rozděluje podíl
na společných příjmech a výdajích připadající na spolupracující osobu nebo podíl na výsledku hospodaření (zisk, ztráta), uveďte na str.
(2) do oddílu H.
ř. 111 Zbývající část příjmů za více zdaňovacích období snížená o zbývající část výdajů připadající na příjmy za více zdaňovacích
období podle § 14 zákona – na tomto řádku uveďte úhrn zbývajících částí příjmů snížených o zbývající část výdajů připadající na
příjmy dosažené za více zdaňovacích období. Pro výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období použijete Přílohu
č. 3 DAP. V ustanovení § 14 zákona je uvedena možnost rovnoměrně rozdělit příjmy, které jsou výsledkem Vaší několikaleté činnosti
(příjmy dosažené za více zdaňovacích období). V tomto řádku uveďte příjmy ze zbývajících částí příjmů snížené o výdaje připadající na
tuto část příjmů. V tomto úhrnu se neuvádějí příjmy vyňaté ze zdanění podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které
nebyly zahrnuty do základu daně na ř. 42. Je-li zbývající část výdajů vyšší než zbývající část příjmů za více zdaňovacích období, nelze
postupovat podle § 14 zákona, neboť nevznikl základ daně, ale ztráta a poměrnou část takového příjmu nelze tedy do základu daně
zahrnout. V tomto případě uveďte na ř. 111 nulu.
ř. 112 Váš podíl jako společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti – jako společník
veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti zde uveďte část základu daně (§ 7 zákona) veřejné obchodní
společnosti nebo komanditní společnosti stanoveného podle § 23 - § 33 zákona. Tato část základu daně se stanoví ve stejném poměru,
jako je rozdělován zisk podle společenské smlouvy, jinak rovným dílem. Vykáže-li veřejná obchodní společnost nebo komanditní
společnost ztrátu, rozděluje se část této ztráty stejně jako základ daně. V tomto případě označte svůj podíl znaménkem mínus (–) tzn.
v konečném součtu na ř. 113 částku odečtete.
ř. 113 Dílčí základ daně (ztráta) z příjmů dle § 7 zákona (ř. 104 + ř. 105 – ř. 106 – ř. 107 + ř. 108 + ř. 109 – ř. 110 – ř. 111 + ř. 112)
– vypočtěte částku podle pokynů. Rozdíl menší než nula je dílčí ztrátou podle § 7 zákona. Údaj přeneste na ř. 37, 2. oddílu, základní
části DAP na stranu 2.
2. K doplňujícím údajům (k § 7 zákona)
A. Údaje o obratu a odpisech
Roční úhrn čistého obratu – vedete-li účetnictví, uveďte roční úhrn čistého obratu podle § 20 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Uplatněné odpisy celkem – uveďte uplatněné odpisy z obchodního majetku Vámi evidovaného.
Z toho odpisy nemovitostí – uveďte z celkově uplatněných odpisů z obchodního majetku poplatníka odpisy nemovitostí.
B. Hlavní (převažující) činnost
Název činnosti – uveďte slovní označení předmětu Vašeho podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (hlavní činnost) a pokud
bylo vykonáváno více činností, uveďte další činnosti, z nichž dosažené brutto příjmy (výnosy) byly v daném zdaňovacím období nejvyšší
(převažující činnost). Neuvádějte činnosti vykonávané pro vlastní potřebu, které podmiňují výkon hlavní (převažující) činnosti.
Kód klasifikace OKEČ – vyplní pouze finanční úřad.
C. Údaje o podnikání a o jiné samostatné výdělečné činnosti
Neuvádějte údaje o skutečnostech, ke kterým došlo před 1. 1. 2005
Datum zahájení činnosti – uveďte datum skutečného zahájení činnosti.
Datum přerušení činnosti – uveďte datum přerušení činnosti.
Datum ukončení činnosti – uveďte datum skutečného ukončení činnosti.
Datum obnovení činnosti – uveďte datum obnovení činnosti.
Počet měsíců činnosti – uveďte počet měsíců, ve kterých jste provozoval činnost podle § 7 odst.1 písm. a), b) nebo c) zákona
D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona
Údaje na ř. 1 až ř. 7 se uvádějí podle § 7b zákona
K řádku 1: na konci zdaňovacího období se uvádí zůstatková cena hmotného majetku podle § 29 zákona definovaného podle § 26
odst. 2 zákona
K řádku 2: na konci zdaňovacího období uveďte stav peněžních prostředků v hotovosti a cenin podle § 7b zákona
K řádku 3: na konci zdaňovacího období uveďte stav peněžních prostředků na bankovních účtech podle § 7b zákona
K řádku 4: na konci zdaňovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav zásob k poslednímu dni zdaňovacího období
K řádku 5: na konci zdaňovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav pohledávek k poslednímu dni zdaňovacího období
K řádku 6: na konci zdaňovacího období uveďte stav ostatního majetku podle § 7b zákona
K řádku 7: na konci zdaňovacího období se uvádí zjištěný skutečný stav závazků k poslednímu dni zdaňovacího období
K řádku 8: údaje o rezervách definovaných v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, se přebírají z karet zákonných rezerv.
K řádku 9: údaje o mzdách se přebírají ze mzdové agendy (mzdové listy, rekapitulace mezd apod.). Uveďte celkový objem zúčtovaných
mezd za zdaňovací období.
Údaje uvedené v tabulce v tomto členění můžete uvést k prokázání obchodního majetku pro účely zvláštních předpisů.
E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona a ostatní úpravy podle zákona
V případě, že zvyšujete, snižujete výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o položky podle § 5, § 23 zákona a ostatní
úpravy podle zákona, uveďte jejich popis a výši v celých Kč v následujících tabulkách. V prvé tabulce uveďte položky zvyšující a v tabulce
druhé položky snižující výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji. Údaje, pro které nedostačuje vyhrazené místo, uveďte
na volný list a přiložte k tiskopisu.
F. Údaje o účastnících sdružení
Jste-li účastník sdružení, které není právnickou osobou, vyplňte předepsané údaje o ostatních účastnících sdružení.
G. Údaje o spolupracujících osobách
Jste-li osoba, která rozděluje příjmy a výdaje podle § 13 zákona, uveďte předepsané údaje o spolupracujících osobách.
H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje
Jste-li spolupracující osoba podle § 13 zákona, uveďte předepsané údaje o osobě, která na Vás rozdělila příjmy a výdaje.
I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnost
Uveďte přidělené Daňové identifikační číslo (DIČ) veřejné obchodní společnosti, kde jste společníkem, nebo komanditní společnosti, kde
jste komplementářem, a výši Vašeho podílu v procentech.
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