
VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

pod!a § 50 zákona ". 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor#ích predpisov ($alej len „zákon“),
ktorej bolo za zda%ovacie obdobie vykonané ro"né zú"tovanie preddavkov na da% z príjmov zo závislej "innosti
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Miesto pre eviden"né "íslo Odtla"ok prezenta"nej pe"iatky da%ového úradu
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Rok

Údaje sa vyp&%ajú pali"kov'm písmom (pod!a tohto vzoru), písacím strojom alebo tla"iar%ou, a to "iernou alebo tmavomodrou farbou.

. .
- Dátum narodenia02 vyp!"a sa, len ak ide

o da"ovníka, ktor#
nemá rodné $íslo

Adresa trvalého pobytu

09 - Obec

06 - Ulica

10 - (tát08 - PS)

04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Súpisné/orienta"né "íslo

01 - Rodné "íslo

/
I. ODDIEL - ÚDAJE O DA"OVNÍKOVI

FR SR

Uvádza sa
zda"ovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí da"

Suma do v#$ky 2%  resp. 3% zaplatenej dane, 1)

Z %, z ktorej sa vypo"íta sumaaplatená da
do v'#ky 2%, resp. 3% zaplatenej dane1) 12 ,
S , resp. 3%uma do v'#ky 2% zo1)

zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)
13 ,

V r. 12 sa uvádza da% da%ovníka zní*ená o da%ov'
bonus pod!a § 33 zákona a da%ov' bonus na
zaplatené úroky pod!a § 33a zákona, vypo"ítaná
v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza
sa suma z r. 24 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré
je sú"as+ou tohto vyhlásenia.
V r. 13 suma nesmie by+ ni*#ia ako 3 eurá.. .

- Dátum zaplatenia dane14 Z riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je sú +ou"as
vyhlásenia. V prípade da%ového preplatku z ro"ného
zú"tovania preddavkov na da% sa uvedie dátum 31. marec
zda%ovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - Ú %OVIDAJE O PRIJÍMATE
- I)O 2)15

- Obchodné meno (názov)16

Dátum . .Vyhlasujem, &e uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Podpis
da%ovníka

1) Podiel do v'#ky 3 % zaplatenej dane mo*no prijímate!ovi poukáza+, ak fyzická osoba
v zda%ovacom období vykonávala dobrovo!nícku "innos+ pod!a zákona ". 406/2011 Z. z.
v znení neskor#ích predpisov po"as najmenej 40 hodín a predlo*í o tom písomné potvrdenie,
ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

2) I)O sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 "ísiel, nepou*ité polia ostávajú prázdne.

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/

11 - Telefónne "íslo

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trval' pobyt) mnou ur"enému prijímate!ovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele
pod!a § 50 ods. 8 zákona (vyzna$í sa x)

sp&%am podmienky1)

na poukázanie 3% z dane (vyzna$í sa x)



O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ !INNOSTI
na ú!ely vyhlásenia o poukázaní sumy do v"#ky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby

pod$a zákona !. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor#ích predpisov (%alej len „zákon“)

V2Pv18_P

FR SR

Adresa trvalého pobytu

09 - Obec

06 - Ulica

10 - &tát08 - PS'

04 - Meno03 - Priezvisko

07 - Súpisné/orienta!né !íslo

05 -Titul pred menom / za priezviskom

/

Trval" pobyt (fyzická osoba) alebo sídlo (právnická osoba)

19 - Obec

16 - Ulica

20 - &tát18 - PS'

13 - Meno12 - Priezvisko

17 - Súpisné/orienta!né !íslo

14 -Titul pred menom / za priezviskom

/

11 - Da(ové identifika!né !íslo

Fyzická osoba

- Obchodné meno alebo názov15
Právnická osoba

Nárok na da(ov" bonus pod$a § 33 zákona
(z r. 09 ro!ného zú!tovania preddavkov na da()

22 ,

Da( – pod$a § 15 zákona
(z r. 06 ro!ného zú!tovania preddavkov na da()

21 ,

Da( zní)ená o da(ov" bonus (§ 33 zákona) a da(ov" bonus
na zaplatené úroky (§ 33a zákona)    (r. 21 - r. 22 - r. 23 ) > 0

24 ,
Da( na úhradu
(z r. 21 ro!ného zú!tovania preddavkov na da()

25 ,
Da( na úhradu (z r. 25 tohto potvrdenia), zrazená
zamestnancovi alebo zaplatená zamestnancom v lehote
do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej
dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume

26 ,
D(a . .

Potvrdzujeme t"mto, #e údaje
uvedené v potvrdení sú pravdivé.

Podpis a odtla!ok
pe!iatky

zamestnávate$a, ktor"
je platite$om dane. .Dátum

Potvrdenie vypracoval (a)

POTVRDENIE

Potvrdenie

I. ODDIEL - ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZAMESTNÁVATE$OVI, KTOR% JE PLATITE$OM DANE, ktor" toto potvrdenie vydáva

III. ODDIEL - ÚDAJE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ !INNOSTI - v eurách

Rok. .
vyp!"a sa, len ak ide
o zamestnanca, ktor#
nemá rodné $íslo/

Uvádza sa
zda"ovacie
obdobie,
za ktoré sa
platí da"

- Dátum narodenia0201 - Rodné !íslo

Nárok na da(ov" bonus na zaplatené úroky pod$a § 33a zákona
(z  r. 15 ro!ného zú!tovania preddavkov na da()

23 ,
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