Potvrdenie
o podaní daňového priznania k dani z príjmov (FO typ: A)
za rok ..............
Potvrdenie je dokladom k žiadosti o nájom bytu / k žiadosti o opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu*)
v bytovom dome vo vlastníctve Mesta Zvolen, postaveného za podpory Štátneho fondu rozvoja bývania
pre:


žiadateľa / spolu posudzovanú osobu *)

Meno a priezvisko:

......................................................................................................

Dátum narodenia:

...................................... Číslo OP: ...............................................

Adresa trvalého pobytu:

.......................................................................................................

A. Výpis z daňového priznania (FO typ: A) k dani z príjmov za kalendárny rok ..........
V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za príslušný kalendárny rok, podanom v zmysle
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov daňový subjekt priznal:
Údaje o daňovom priznaní

Výška v EUR

Základ dane r. ....... tlačiva
Daň (daňová povinnosť) r. ...... tlačiva
Nárok na daňový bonus r. ....... tlačiva
Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus r. ....... tlačiva

Daňový úrad ................................ potvrdzuje, že daňový subjekt k dnešnému dňu má –nemá*) evidované
daňové nedoplatky.

V ......................................................
Dňa ....................................................

...........................................................
Podpis a pečiatka daňového úradu

*) Nehodiace sa škrtnúť

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F 78/2016

B. Ostatné príjmy (vyplní žiadateľ/ spolu posudzovaná osoba a doloží príslušným dokladom)
Č.

Druh príjmu

1.

2.

nemocenské dávky
(nemocenské, ošetrovné,
vyrovnávacia dávka, materské)
dávky z dôchodkového poistenia

3.

rodičovský príspevok

4.

6.

dôchodky zo starobného dôchodkového
sporenia
dôchodky
z doplnkového
dôchodkového
sporenia
príjem prijatý v rámci vyživovacej povinnosti

7.

peňažný príspevok za opatrovanie

8.

dávky za náhradnú starostlivosť

9.

prídavok na dieťa

5.

Obdobie poberania príjmu
(od-do)

Suma
v EUR

10. dávky v nezamestnanosti
11. dávky a príspevky v hmotnej núdzi
12. Iné
x

Ostatné príjmy spolu

......................................................................
Podpis žiadateľa/ spolu posudzovanej osoby*)

Prílohy:
1. Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
2. Doklady príslušnej inštitúcie, ktorá poskytovala príjmy podľa časti B.

Overil: ..................................................................................
meno a podpis overovateľa
Dňa

..................................................................................

*) Nehodiace sa škrtnúť

Mesto Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

kontakt:
+421 045 5303111
www.zvolen.sk

bankové spojenie:
SK63 0200 0000 0000 1962 8412
IČO: 320 439

formulár:
F 78/2016

