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o poukázanĺ
podl'a $ 50 zákona č' 595/2003
ktorej bolo za zdaňovacie obdobie
Udaje sa vypĺRajÚ paličkovým písmom (podľa tohto rrzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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l0Tl- Rodne čĺslo

T

Oatum narodenia

vypĺňa sa, len ak ide

o daňovnĺka,

I
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_

ÚVx ý Ž 0 l
Koý

Rok

nemá rodne čislo

345 67 89

2

Uvádza sa
zdaňovacie
obdobie,
za ktoré sa
daň

2 0 18

ÚoRle o DAŇovNĺxovI

163- Priezvisko

[oz!]-

@-ĺitul pred menom/za

Meno

priezviskom

I
Adresa trvalého pobytu
- Ulica

PsČ
l1Tl- TelefÓnne

_

@- ouec

Štat

číslo

í)Podiel do uýšky 3o/o zaplatenej dane moŽno prijímateľovi poukázať, ak ýzická osoba
vzdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosťpodľa zákona č.40612011 z. z.
v

Suma do

2o/o,

IES

zaplate

3o/"

@

Suma do ýšky 2'/o, resp. 37o') zo
zaplatenej danez r. 12 (minimálne 3 eurá)
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lCo sa zarovnáva sprava

a ak obsahuje menej ako

1

2

čĺsiel,nepoužité polia ostávajú prázdne.

spĺňam podmienky')
na poukázanie 3oÄzdane (vyznačí sa x)

,

V r. 'ĺ2 sa uvádza daň daňovníka znížená o daňouý
bonus podľa $ 33 zákona a daňový bonus na
zaplatené úroky podľa $ 33a zákona, vypoóítaná
V Ioku, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza
sa suma z r. 24 z povrdenia o zaplatení dane, ktoré
je súčasťoutohto vyhlásenia.
V r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty
nadol, pričom táto suma nesmie byť niŽšia ako 3 eurá.

Úorue o PRIJĺMATEĽoVI
lí6l_ Právna forma

30858151

@-

2)

z riadku 26 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou
vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného
zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 3ĺ. marec
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto Vyhlásenie podáVa

oatum zaplatenia dane

ll. oDDlEL
E- lČo"

znení neskoršĺchpredpisov počas najmenej 40 hodín a predloŽí o tom písomné potvrdenie,
prílohou tohto vyhlásenia.

k-toré je

dane

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočĺtasuma
do rnýšky 2o/o, resp.3%') zaplatenej dane
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Súpisné/orientačnéčísĺo

oBČlANsKE ZDRUŽEN\E

obchodné meno (názov)

oNE FoR ALL, oBČlANsKE ZDRUŽEN\E

@- sĺolo - Ullca

[í9 - súpisne/orientačnéčíslo

KVAČAL)VA

10

@- esČ
82708

E-

oĺec

BRATISLAVA

sÚhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobý) mnou určenémuprijímateľovi podielu zaplatenei dane uvedenému v ll. oddiele
podľa $ 50 ods. 8 zákona (vyznači sa x)

Vyhlasujem, že uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé.

Dátum

20

Podpis

daňovníka

Záznamy daňového úradu
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