
V2PV15 1 vvHLÁ§ENIE llllilllllllllllll]lll||llll
podl,a § so zatonJölS§§á11} 9::'íHf;'Ji',.g,,?,?"oí?ií?i"J-TJ[i."rT3|SilYlo","i len .zákon.),p9dl'a § 50 zákona ö. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskoréích predpisov (d'alej len ,,zákon"),

ktorej bolo za zdaöovacie obdobie vykonané roöné zúótovanie preddavkov na daö z príjmov zo závisiej öinnosti
UOale sa vypinajr: paliökovlím písmom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaöiáifiou, a t,o óiernou alebo tmavomodrou farbou.

ÁátöaÉFe {t í,lKtlvl NOpOR§rúvxyz 0t23456789
D!- Rooné öisto

l
[Oj]- Oatum narodenia vyplúa sa, ten ak ide

o daöovnika_ kLory
nemá rodné éíslo

Uvádza sa

Rok 2016l|T"ZY:"'"
Za klore sa
platí dari

l. oDDlEL - ÚnnlE o DANovrtíxovl
l03|- Priezvisko @- tvteno [Ö5] -ritut pred menom /za priezviskom

l
Adresa trvalého pobytu

@- ulica

m- psö Pg]- ooec

lfil- Telefónne öíslo

M - Sripisne/orientaöné öíslo

[§- §tat

1) Podiel do v!§ky 3 % zaplatenej dane moáno prijímatel'ovi poukázat', akíyzická
osoba v zdaöovacom období vykonávala dobrovol'nícku öinnost'podl'a zákona
ó 4n6l)Ct11 7 z naíaq nrimonoi áö hnr]ín a nraAlnjí n {am nícnmnÁ nn+.,rÁania

Suma do vi§ky 2o/o resp.37o') zaplatenej dane ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

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

Na r. 12 sa uvádza daöová povinnost'daliovníka,
zní2ená o daóovy bonus, vypoöítaná v roku (nie daó
na úhradu). v ktorom sa podáva toto vyhlásenie;
uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane,
ktoré je súöast'ou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty
nadol, priöom táto suma nesmie byf niZ§ia ako 3 eurá.

Suma do vyéky 2% resp,3o/o" zo
zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá)

4^ll9]
,

M- Oatum zaplatenia dane Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súöast'ou vyhlásenia.
V prípade dafiového preplatku z roöného zúötovania preddavkov na daö sa uvedie dátum 31. marec
zdafiovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

ll. oDDlEL - Úon.le o PR|JíMATEIoVI
E- töo l sto íT6]- Právna íorma

35626356/ One ianske zdruZenie
ffi- OncnoOné meno (názov)

Zdr uZenie mad'arskich rodiöov na Slovensku
@- sioto - utica @- Stpisné/orientaöné öíslo

Zo lt ána Kodá lya 777
@- psö B- onec

92401 Galanta
súhlasim so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvaly pobyt) mnou uröenému prijímatel'ovi podielu zaplatenej dane uvedenému v ll. oddiele
podl'a § 50 ods. B zákona (vyznaóí sa x)

Vyhlasujem, 2e uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé. Dátum 02 Podpis

daöovníka

Záznamy dafiového úradu

Miesto pre evidenöné öíslo Odtlaöok prezentaönej peöiatky daóového úradu
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