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	Kalendářní rok, za který DAP podáváte.: 
	Vyplňte rodné číslo. Jste-li osoba (poplatník daně), které nebylo přiděleno rodné číslo, vyplňte datum narození.: 
	Zdaňovací období ve kterém daňová ztráta vznikla: 
	Celková výše daňové ztráty vyměřené (vzniklé) nebo přiznané za zdaňovací období uvedené ve sl. 1: 
	Část daňové ztráty odečtené již v předcházejících zdaňovacích obdobích: 
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