Potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania
a potvrdenie o zaplatení dane
(pre právnické osoby)
Evidenčné číslo:
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE DAŇOVÉHO SUBJEKTU
Názov spoločnosti....................................................................................................................................................................................
Adresa sídla firmy, PSČ, Mesto.................................................................................................................................................................
IČO............................................................................................ DIČ........................................................................................................
ÚDAJE Z DAŇOVÉHO PRIZNANIA
Podľa daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Výpis z daňového priznania za zdaňovacie obdobie

2016

2017

SK NACE
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r.100)
Základ dane (+) alebo daňová strata (-) (r.400)
Základ dane znížený o odpočet daňovej straty (r.500) (+)
Osobitný základ dane podľa § 17f (z r. 27 IV. časti tlačiva DP PO) (pre ZO 2017)
Osobitný základ dane podľa § 51e (z r. 7 V. časti tlačiva DP PO) (pre ZO 2017)
Daň znížená o úľavu na dani (r.700)
Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (r.710)
Celková suma preddavkov na daň (r.1040)
Daň alebo daňová licencia (r.1050) (pre ZO 2016)
Celková daň alebo daňová licencia (r. 1080) (pre ZO 2017)
Daň z osobitného základu dane podľa § 17f), ktorú bude daňovník platiť v splátkach
podľa § 17g zákona (r. 1090 tlačiva DP PO) (pre ZO 2017)
Daň alebo daňová licencia na úhradu (r.1100) (+)
Daňový preplatok (r.1101) (-)
F-Doplňujúce údaje: Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti
(r. 1)
*Podfarbené riadky za príslušné ZO sa nevypĺňajú
*Ak daňový subjekt podal daňové priznanie skôr ako je termín ustanovený zákonom, môžu byť údaje ešte zmenené podaním opravného
daňového priznania
ÚDAJE O DAŇOVÝCH NEDOPLATKOCH
Daňový úrad..............................................................potvrdzuje, že vyššie uvedený daňovník ku dňu vystavenia tohto potvrdenia:
nemá evidované daňové nedoplatky
má evidované daňové nedoplatky vo výške...............................EUR
Druh podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie
2016
riadne
dodatočné
opravné
po kontrole

2017

riadne
opravné

V...................................................................dňa.........................................

dodatočné
po kontrole
....................................................................
Podpis a odtlačok pečiatky daňového úradu

.........................................................................................................................................
(Meno, priezvisko, tel. č. zodpovedeného pracovníka daňového úradu)
Udeľujem súhlas s poskytnutím uvedených informácií daňovým úradom banke Poštová banka, a.s. a súhlasím s ich následným overením zo
strany banky Poštová banka, a.s. na daňovom úrade.
..............................................................
Podpis daňového subjektu

Meno daňového subjektu FO, názov daňového subjektu PO, adresa trvalého bydliska FO, sídlo daňového subjektu PO

..............................................................................................................................................................................................................
Rodné číslo (ak nie je pridelené DIČ):
DIČ:
IČO:
Kontakt tel. č.:
Daňový úrad ........................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

VEC: Žiadosť

Týmto Vás žiadam o vystavenie potvrdenia o výške dane na základe daňového priznania k dani z príjmov pre FO/PO* za zdaňovacie
obdobie .................................. a potvrdenia o zaplatení dane.
K žiadosti prikladám správny poplatok vo výške ............EUR
Poštová banka, a.s.
Udeľujem súhlas s poskytnutím uvedených informácií daňovým úradom banke ...........................................................................
Poštová
banka,
a.s.
(názov banky) a súhlasím s ich následným overením zo strany banky ..............................................................
(názov banky) na
daňovom úrade.

V .............................................. dňa .......................

............................................................
podpis daňového subjektu
(v prípade právnickej osoby uviesť aj meno, priezvisko, funkciu
štat. zástupcu tlačeným písmom)

* Nehodiace sa prečiarknite

