Príloha 1a) pre:

OBEC ĎURČINÁ, Ďurčiná 77, 015 01 Ďurčiná
IČO: 00632732, DIČ: 2020638862

Potvrdenie príjmu za kalendárny rok 2020
od zamestnávateľa

Mesačný rozpis
ŽIADATEĽ(KA) o opakované uzavretie
zmluvy
o nájme bytu
Meno a priezvisko:

Meno a priezvisko:

Adresa trval. pobytu:

Adresa trval. pobytu:

Mesiac

január

čistý mesačný
príjem
bez daň. bonusu

MANŽEL(KA), DRUH(DRUŽKA)

Mesiac

daňový
bonus

čistý mesačný
príjem
bez daň. bonusu

daňový
bonus

január

február

február

marec

marec

apríl

apríl

máj

máj

jún

jún

júl

júl

august

august

september

september

október

október

november

november

december

december

SPOLU

SPOLU

Dátum vystavenia:
Pečiatka, podpis, telef. kontakt
zamestnávateľa:

Dátum vystavenia:
Pečiatka, podpis, telef. kontakt zamestnávateľa:

Príloha 1a) pre:
(ďalšie osoby)

OBEC ĎURČINÁ, Ďurčiná 77, 015 01 Ďurčiná
IČO: 00632732, DIČ: 2020638862

Potvrdenie príjmu za kalendárny rok 2020
od zamestnávateľa

Mesačný rozpis
SPOLOČNE POSUDZOVANÁ
OSOBA (DCÉRA,SYN ...)
k žiadosti o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu
Meno a priezvisko:

SPOLOČNE POSUDZOVANÁ OSOBA
(DCÉRA,SYN ...)
k žiadosti o opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu
Meno a priezvisko:

Adresa trval. pobytu:

Adresa trval. pobytu:

Mesiac

čistý mesačný
príjem
bez daň. bonusu

Mesiac

daňový bonus

január

január

február

február

marec

marec

apríl

apríl

máj

máj

jún

jún

júl

júl

august

august

september

september

október

október

november

november

december

december

SPOLU

čistý mesačný
príjem
bez daň. bonusu

daňový bonus

SPOLU

Dátum vystavenia:
Dátum vystavenia:
Pečiatka, podpis, telef. kontakt zamestnávateľa: Pečiatka, podpis, telef. kontakt zamestnávateľa:

Príloha 3 pre:

OBEC ĎURČINÁ
Ďurčiná 77, 015 01 Ďurčiná,
IČO: 00632732, DIČ: 2020638862
Potvrdenie - na účely pridelenia obecného nájomného bytu

Daňový úrad ................................................. týmto potvrdzuje, že
daňovník.............................................................................................,
narodený (á)............................., rod. číslo.........................................

,

trvale bytom
............................................................................................................................
a/ nepodal (a) k dnešnému dňu za rok 2020 daňové priznanie
podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov,1)
b/ podal (a) na tunajšom daňovom úrade priznanie k dani z príjmov
fyzických osôb
za rok 2020 podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov/ďalej len „zákon“) – daňové priznanie typ „A“,
„B“ 1), v ktorom uviedol (a):
01
Typ daňového priznania „A“
01
02
03

04
05
06
07

Základ dane z príjmov uvedených v § 5
zákona (r. 38 daňové priznanie typ „A“)
Čiastkový základ dane z príjmov podľa § 5
zákona (r. 40 daňového priznania typ „B“)
ČZD z príjmov podľa § 6, §7 a § 8
znížený o daňovú stratu z príjmov
(r. 65 + r. 68 – r. 44 + 71) daňového
priznania typ „B“)
Daň (daňová povinnosť)
(r. 56 daňového priznania typ „A“)
Daň (daňová povinnosť)
(r. 105 daňového priznania typ „B“)
Daňový bonus
(r. 57 priznania typ „A“, r. 106 daňového
priznania typ „B“)
Príjem na účely pridelenia obecného nájomného bytu
z daňového priznania typu „A“
(r. 01 – r.04 + r.06 tohto výpisu)
z daňového priznania typu „B“
(r. 02 + r. 03 – r.05 + r. 06 tohto výpisu)

02
Typ daňového priznania „B“

Správny poplatok bol zaplatený vo výške 1,50 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky č. 143 c/ sadzobníka správnych
poplatkov („eKolok“ - možnosť zakúpenia na pracoviskách Slovenskej pošty a.s.).
Žiadateľ priloží k potvrdeniu tlačivo – Ročné zúčtovanie dane od svojho zamestnávateľa,
ak mu ho zamestnávateľ vykonal.
V ........................., dňa .........................
1)

nehodiace sa škrtne

........................................................
Podpis pracovníka daňového úradu

