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jú paličkovým písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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@ - Patum narodenia

Rodné číslo

l.

345 67 89
Uvádza sa
zdaňovacie

vypíňa sa, len ak ide
o daňovnika, ktot!
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Rok2Oqqobdobie.
' J za ktoré sa

nemá rodné číslo

platí daň
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-Titul pred menom/za priezviskom

l

Adresa trvalého

@_

psč

lTTl- Telefónne

@- onec
číslo

1)Podiel do výšky 3% zaplatenej dane možno prijímatel'ovi poukázať, ak fyzická osoba
vzdaňovacom období vykonávala dobrovol'nícku činnosťpodl'a zákona č.40612011 Z. z,
vznení neskoršíchpredpisov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomnépotvrdenie,

Suma do výšky 2o/., resp. 3%') zaplatenej dane
Zaplatená daň, z ktorej sa vypočítasuma

2)

ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.
a ak obsahuje menej ako

lČO sa zarovnáva sprava

Suma do výšky 2%, resp, 37o') zo
zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)
Z riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčast'ou
Vyhlásenia. V prípade daňového prep|atku z ročného
zúčtovaniapreddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhláseni

oDD!EL
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_

dane (vyznači sa

x)

V r. 12 sa uvádza daň daňovníka zníženáodaňový
bonus pod|'a § 33 zákona a daňový bonus na
zaplatené úroky podl'a § 33a zákona, Vypočítaná
v roku, v ktorom sa podáVa toto vyhlásenie; uvádza
sa suma z í. 24 z po|vídenia o zaplateni dane, ktoré
.|e sůčasťoutohto Vyhlásenia.
V r. ,13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty
nadol, pričom táto suma nesmie byt'nižšia ako 3 eurá.

Úon.le o PRlJiMATELoVt

0062908E

0 DC

l

iIsl(E

ZDR,rJžrnt E

Br N § - a}ružrrqtt ?RE výsxu/t\ l ocflR.NNu,
ŠtR.rNtrTIADIčNS) * ťuDorrJ Ku§§R,

OUcrroOné meno (názov)

LU

*

@-

sídlo - Ulica

@-

psč

9??,l

E-

?RoPAq§clu

ouec

6 PotuvslE

Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

L

2 čísiel,nepoužité polia ostávajú prázdne.

spíňam podmienky1)
na poukázanie 3Yo z

do výšky 2o/o, resp.3%o'| zaplatenej dane
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Podpis

daňovníka

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
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