
Strana 5

DPFOAv18_5

Obec

Sídlo
Ulica

PSČ

Súpisné/orientačné číslo

84 - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Právna forma

Obchodné meno (názov)

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

83

22) 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 písomné potvrdenie o výkone tejto činnosti je prílohou daňového priznania.

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

súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane
uvedenému v r. 84 podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

MF/011698/2018-721

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

2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane22)

(minimálne 3 eurá) z r. 64
zaokrúhlené na eurocenty nadol

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

spĺňam podmienky na pouká-
zanie 3 % z dane 22) (vyznačí sa x)

DIČ (Rodné číslo)

Daň na úhradu alebo daňový preplatok z r. 71 alebo r. 72 daňového
priznania alebo r. 125 alebo r. 126 daňového priznania fyzickej21)

osoby typ B a 21 ňlebo r. ročného zúčtovania preddavkov na da
z príjmov zo závislej činnosti

75 ,
Daň na úhradu (+) alebo daňový preplatok (-)
(r. 71 alebo r. 72) - r. 75 + [(r. 83 daňového priznania - 2% alebo21)

3% z r. 64) > 0] alebo (r. 71 alebo r. 72) - r. 75 + [(r. 13 vyhlásenia
o poukázaní sumy podielu zaplatenej dane - 2 % alebo 3 %
z r. 64) > 0] alebo (r. 71 alebo r. 72) - r. 75 + [(r. 141 daňového
priznania fyzickej osoby typ B - 2 % alebo 3 % z r. 64) > 0]21)

76 ,

Suma daňového bonusu podľa § 33 zákona na poukázanie
správcom dane z r. 61 daňového priznania alebo r. 110 daňového21)

priznania fyzickej osoby typ B alebo r. 12 ročného zúčtovania21)

preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

77

Rozdiel súm daňového bonusu podľa § 33 zákona na poukázanie
správcom dane átenie správcovi dane (r. 61 - r. 77)(+), na vr (-) 14)

78

,

,
Suma zamestnaneckej prémie na poukázanie správcom dane
z r. 4 da6 ňového priznania alebo r. 7 ročného zúčtovania21)

preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

79 ,
Rozdiel súm zamestnaneckej prémie na poukázanie správcom
dane (+), na vrátenie správcovi dane (-)   (r. 4 - r. 7 )6 9

80 ,

21) D ňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona alebo bezprostredne predchádzajúce dodatočné daňovéa
priznanie, ak daňovník podal ďalšie dodatočné daňové priznanie.

Suma daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona
na poukázanie správcom dane z r. 67 daňového priznania21)

alebo r. 116 daňového priznania fyzickej osoby typ B21)

alebo r. 16 ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
zo závislej činnosti

81

Rozdiel súm daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a
zákona na poukázanie správcom dane átenie správcovi(+), na vr
dane (r. 67 - r. 81)(-) 18)

82

,

,

IČO 23)
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