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POTVRDENIE O VÝŠKE DANE NA ZÁKLADE PODANÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
A POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
(pre fyzické osoby)

Evidenčné číslo: ...........
01_2019

Identifikačné údaje daňového subjektu
Titul, Meno, Priezvisko
Adresa trvalého bydliska, PSČ, Mesto
IČO

DIČ

Dátum narodenia
Rodné číslo (ak nie je pridelené DIČ)
Údaje z daňového priznania
Podľa daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov typ A / typ B*
Výpis z daňového priznania za rok

2017

2018

SK NACE
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov (2017 - r.32, 2018 - r.36) (pre typ A)
Základ dane § 5 (2017 – r.36 - typ A a typ B, 2018 – r. 38 - typ A, r. 40 - typ B)
Zamestnanecká prémia (r.46) (pre typ A)
Príjmy podľa § 6 zákona (tab. 1, stĺp. 1, r.10 + tab. 1, stĺp. 1, r.13) (pre typ B)
Príjmy z tabuľky č. 1, stĺ. 1, r.10 (2017 - r.37, 2018 – r.41) (pre typ B)
Položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu) podľa §17 zákona
(2017 - r.41, 2018 – r.45) (pre typ B)
Čiastkový základ dane § 6 ods. 1 a 2 (2017 - r.43, 2018 – r.47) (pre typ B) (+)
Daňová strata z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (2017 - r.44, 2018 – r.48) (pre typ B) (-)
Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona (r.65) (pre typ B)
Osobitný základ dane § 7 (r.68) (pre typ B)
Čiastkový základ dane § 8 (r.71) (pre typ B)
Základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 (r.72) (pre typ B)
Suma - nezdaniteľné časti základu dane spolu (r.77) (pre typ B)
Suma príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a § 52
pre rok 2017, podľa §11 ods.9 a 13 pre rok 2018 ze zákona (r.79) (pre typ B)
Základ dane zistený podľa § 4 (r.80) (pre typ B)
Celkový základ dane (r.68+r.80) (pre typ B)
Daň zo základu dane zisteného podľa § 4 (r.81) (pre typ B)
Daň (19%) z osobitného základu dane z príjmov podľa §7 (r.91) (pre typ B)
Daň (daňová povinnosť) zo základu dane zisteného podľa § 4 zákona a z osobitného
základu dane podľa § 7 zákona (a z osobitného základu dane podľa §51e zákona)
(typ A – r.56, typ B –r.105)
Nárok na daňový bonus podľa § 33 (typ A - r.57, typ B - r.106)
Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus (typ A - r.58, typ B - r.107)
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Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky podľa §33a zákona
(2018 – r. 63 – typ A, r. 112 – typ B)
Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus podľa §33 zákona a o daňový
bonus na zaplatené úroky podľa §33a zákona (2018 – r. 64 – typ A, r.113 – typ B)
01_2019

Daň na úhradu (2017 – r.65 – typ A, r.120 – typ B, 2018 – r.71 – typ A, r.125 – typ B)
Daňový preplatok (2017 – r.66 – typ A, r.121 – typ B, 2018 – r.72 – typ A, r. 126 – typ B)
Výnosy podľa §6 ods. 1 a 2 (ak vedie daňovník podvojné účtovníctvo)
(príloha č. 3, r. 15) (pre typ B)
* 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, z toho odklad/splátky vo výške ................ EUR.
Druh podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie
2017
riadne

2018
riadne

opravné

opravné

dodatočné

dodatočné

po kontrole

po kontrole

V ............................................... dňa ..............................
Meno, priezvisko a podpis
zodpovedného pracovníka DÚ

(Tel. č. zodpovedného pracovníka daňového úradu)
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