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Zaplatená daň, z ktorej sa vypočĺta suma
do výšky 2%, resp' 3%') zaplatenej dane ,

Suma do výśky 20Ä, resp. 3%l}zo
zaplatenej dane z r. 12 (mĺnimálne 3 eurá) ,

Z riadku 26 potvrdenia o zaplatenĺ dane' ktoré je súčasťou
Vyhlásenia. V prĺpade daňového preplatku z roěného
zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto Whlásenio podáva'

E- oatum zaplatenia dane

V r 1 2 sa uvádza daň daňovnÍka znĺżená o daňoý
bonus podl'a $ 33 zákona a daňový bonus na
zaplatené úroky podľa s 33a zákona, vypoöÍtaná
v roku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenle; uvádza
sa suma z r. 24 z potvrdeniá o zaplatenĺ dane, Koľé
'je súöasťou tohto vyhlásenia.
Vr. 13@
ňaffiáto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá
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súhlasím so zaslanÍm Údaiov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijÍmateľovi podielu zaplatenoj dane uvedenému v ll' oddiele
podľa s 50 ods. 8 zákona (vyznačĺ sa x)

Vyhlasujem, że uvedené údaie
v tomto vyhIásení sú pravdivé.
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daňovnÍka.2 0 21Dátum

Záznamy daňového úľadu
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