
DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon”)„
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Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Za rok

opravné daňové priznanie

dodatočné daňové priznanie
1)

(vyznačí sa x)

daňové priznanie

Druh daňového priznania

Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného daňového priznania

. .. .
- Dátum narodenia02 Riadok 02 sa vypĺňa, len ak

ide o daňovníka, ktorý
nemá pridelené DIČ ani
rodné číslo

Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí

10 - Obec

07 - Ulica

11 - Štát09 - PSČ

05 - Meno04 - Priezvisko

08 - Súpisné/orientačné číslo

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Adresa bydliska alebo adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daňovník zdržiaval v zdaňovacom období 4)

17 - Obec

14 - Ulica

16 - PSČ

15 - Súpisné/orientačné číslo

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e)
bod 1 a 2 zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia2) áno

01 - DIČ (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné číslo)

. .
03 - SK NACE Hlavná,

prevažná
činnosť

Ekonomické, personálne alebo iné
prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona3) áno

II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO
SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE (ďalej len “zástupca”)

12 13

06 -Titul pred menom / za priezviskom

/

27 - Telefónne číslo5) 28 - Emailová adresa5)

18 - Priezvisko

/

19 - Meno

22 - Ulica21 - Rodné číslo

20 -Titul pred menom / za priezviskom

/
23 - Súpisné/orientačné číslo

25 - Obec 26 - Štát24 - PSČ
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DIČ (Rodné číslo)
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Obec

Sídlo
Ulica

PSČ

Súpisné/orientačné číslo

Právna forma

Obchodné meno (názov)

,
neuplatňujem postup podľa
§ 50 zákona (vyznačí sa x)

2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane37)

(minimálne 3 eurá) z r. 113
zaokrúhlené na eurocenty nadol

, podpis daňovníka (zástupcu)
podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona

141

142 - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

37) Podiel do výšky 3 % dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala
dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z.z. počas
najmenej 40 hodín, pričom kópia písomného potvrdenia o výkone tejto činnosti je prílohou daňového priznania.

38) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.

spĺňam podmienky na pouká-
zanie 3 % z dane 37)

(vyznačí sa x)

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane
uvedenému v r. 142 podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

XIII. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Uvádzam osobitné záznamy

Údaje o príjmoch a výdavkoch dosahovaných daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú
súčasťou základu dane, osobitného základu dane podľa § 7 a § 51e zákona

Kód štátu Výdavky

,,

Druh príjmu
Príjmy

§ ods.

,

z toho výdavky 39)

,, ,

,, ,

,, ,

,, ,

,, ,

písm.

39) Z toho výdavky na povinné zahraničné poistenie preukázateľne zaplatené z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona.

IČO
38)
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