* vyznačí sa X                                                                                                                                       Výpis platný pre rok 2010
VÝPIS
z Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: B) za rok 2009 podľa zákona
č. 595/2003  Z. z. o dani  z príjmov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“)
   daňové priznanie*
 FORMCHECKBOX    opravné daňové priznanie*
 FORMCHECKBOX    dodatočné daňové priznanie*

Daňové priznanie podané: 
 FORMCHECKBOX  v lehote na podanie daňového priznania (§ 49 ods. 2 zákona)*
 FORMCHECKBOX  v predĺženej lehote na podanie daňového priznania (§ 49 ods. 3 zákona)*

Rodné číslo  FORMTEXT      
IČ pridelené Sociálnou poisťovňou:  FORMTEXT      
Priezvisko  FORMTEXT      
Meno  FORMTEXT      
Titul  FORMTEXT      
Adresa trvalého pobytu
Ulica  FORMTEXT      
Číslo  FORMTEXT      
PSČ  FORMTEXT      
Obec  FORMTEXT      
Štát  FORMTEXT      

Tabuľka č. 1 - prehľad príjmov (výnosov) a výdavkov (nákladov) podľa  § 6 zákona v EUR
Druh príjmov (výnosov) podľa § 6 zákona
Príjmy (výnosy)
Výdavky (náklady)
01
z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva 
r. 1, stĺ. 1
r. 1, stĺ. 2


 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
02
zo živnosti 
r. 2, stĺ. 1
r. 2, stĺ. 2


 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
03
z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
r. 3, stĺ. 1
r. 3, stĺ. 2


 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
04
spoločníkov v.o.s. a komplementárov komanditnej spoločnosti
r. 4, stĺ. 1
r. 4, stĺ. 2


 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
05
z  použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo z iného duševného vlastníctva
r. 5, stĺ. 1
r. 5, stĺ. 2


 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
06
z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
r. 6, stĺ. 1
r. 6, stĺ. 2


 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
07
znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
r. 7, stĺ. 1
r. 7, stĺ. 2


 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 08
z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou
r. 8, stĺ. 1
r. 8, stĺ. 2


 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
09
z prenájmu nehnuteľností
r. 10, stĺ. 1
r. 10, stĺ. 2


 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
10
Ćiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 zákona
r. 59 daňového priznania typu B


 FORMTEXT      



11
Počet mesiacov vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v roku 2009
 FORMTEXT      
12
Výška príspevkov zaplatených samostatne zárobkovo činnou osobou v r. 2009 na jej doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie v úhrne v EUR
 FORMTEXT      

V roku 2009 som účtoval(a) v sústave:
 jednoduchého účtovníctva*
 podvojného účtovníctva*

Tento výpis slúži na účely posúdenia vzniku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a na účely stanovenia vymeriavacieho základu na určenie poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity. Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná predložiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne do 30. júna 2010 výpis z daňového priznania vrátane výpisu z opravného daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorej je predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa zákona je povinná predložiť  do 30. septembra 2010 príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne výpis z daňového priznania vrátane výpisu z opravného daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok. Dodatočné daňové priznanie, ktoré má vplyv na vznik a zánik jej nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v bežnom roku, samostatne zárobkovo činná osoba je povinná predložiť do ôsmich dní od jeho predloženia správcovi dane. 
Vyhlásenie daňovníka
Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol(la) v tomto výpise sú pravdivé a že všetky zmeny v údajoch tohto výpisu písomne oznámim najneskôr do 8 dní odo dňa, keď zmena nastala. Uvedomujem si právne následky uvedenia nepravdivých údajov. 

V       dňa  FORMTEXT      


čitateľný podpis daňovníka


