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-1
podla § 50 zákona ö. 595/2003 Z, z. o dani z príjmov v znení neskor§Ích predpisov (d'alej len ,,zákon"),

ktorej bolo za zdaíovacie obdobie vvkonané roöné zúötovanie preddavkov na dafi z oríimov io závislei öií-rnostibolo za zclaRovacie obdobie vykonané roöné zúötovanie preddavkov na dafi z príjmov zo závislej öinnosti
Údale sa vypínalú paliökovlim písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strolom alebo tlaöiaróou, a to öiernou alebo tmavomodrou farbou.
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Rok 2 0 obdo.bie,
za ktoré sa
platí daá

l. oDDlEL - úoale o DANoVNíxovl
|03|- Priezvisko @- Meno @ -ritut pred menom/za priezviskom
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Adresa trvalého pobytu
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1)Podiel do vli§ky 3% zaplatenej dane moZno prijímaterovi poukázaí, ak fyzická osoba
vzdafiovacom období vykonávala dobrovol'nícku öinnost'podl'a zákona é.40612011 Z, z,
vznení neskor§lch predpisov poöas najmenej 40 hodín a predloZí o tom písomné potvrdenie,
ktnró ic nrílnhnr r lnhln rrrrhlácanil

Suma do ví§ky 2%, resp. 3%l)zaplaten9j dane 
]

2) lÖO sá zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 1 2 öísiel, nepouZité polia ostávajú prázdne

Zaplatená dafr, z ktorej sa vypoöíta suma
do vli§ky 2oÁ, resp.3%') zaplatenej dane ,

spífiam podmienky')
na poukázanie 3o/o z dane (vyznaéí sa x)

Suma do v!§ky 2o/o, resp. 3%') zo
zaplatenej dane z r, 12 (minimálne 3 eurá) ,

V r. 12 sa uvádza dan daöovníka zníZená o daÉov!
bonus podl'a § 33 zákona a daÉov! bonus na
zaplatené úroky podl'a § 33a zákona, vypoöítaná
v roku. v ktorom sa oodáva toto whlásénie: uvádza

Z riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane, ktoréje súöastbu
vyhlásenia. V prípade daöového preplatku z roöného
zt]ötovania preddavkov na dali sa uvedie dátum 31. marec
zdaöovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

E- Oatum zaplatenia dane sa suma z r. 24 z potvdenia o zaplateni dane, ktoré
je súöast'ou tohto vyhlásenia.
V r. 13 suma nesmie byt ni2§ia ako 3 eurá.
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súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trval! pobyt) mnou uröenému prijímatelbvi podielu zaplatenej dane uvedenému v ll. oddiele
podl'a § 50 ods. 8 zákona (vyznaéí sa x)

Vyhlasujem, ie uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé. Dátum 02 Podpis

dafiovníka

Záznamy dafiového úradu

Miesto pre evidenöné öíslo Odtlaóok prezentaönej peöiatky daiového úradu
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