OZNÁMENIE PLATITEĽA DANE
O ODVEDENÍ DANE VYBERANEJ ZRÁŽKOU
Oznámenie o splnení povinnosti zraziť a odviesť daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území
Slovenskej republiky daňovníkovi uvedenému v § 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktoré je platiteľ dane
podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov povinný predložiť príslušnému správcovi dane

Platiteľ dane 1)
01 Názov/Meno a priezvisko
Adresa (ulica, číslo, PSČ, obec)
IČO

DIČ

Daňovník 2)
Názov/Meno a priezvisko
02 Adresa (ulica, číslo, PSČ, obec, štát)
IČO

DIČ

Dátum narodenia (len u fyzickej osoby)
03 Druh zdaniteľného príjmu 3)
04

05
06
07
08

Suma zdaniteľného príjmu (základu
dane) uhradená v prospech daňovníka
v EUR
Sadzba dane v % 4)
Suma zrazenej dane v EUR
[(r. 04 x r. 05 ) : 100]
Dátum úhrady zdaniteľného príjmu
v prospech daňovníka 5)
Dátum odvedenia zrazenej dane na účet
správcu dane 6)

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené
v oznámení sú správne a úplné.
Dátum
Vypracoval

Podpis a odtlačok pečiatky platiteľa dane
Dátum

Číslo telefónu
/

Číslo faxu
/

Vysvetlivky k vyplneniu oznámenia:
1) Platiteľ dane uvedený v § 5 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2) Daňovník uvedený v § 2 písm. e) zákona o dani z príjmov.
3) § 16 zákona o dani z príjmov.
4) § 43 zákona o dani z príjmov alebo príslušná medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia.
5) Uvádza sa dátum výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území
Slovenskej republiky v prospech daňovníka.
6) Podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov sa zrazená daň odvádza do pätnásteho dňa každého mesiaca za
predchádzajúci kalendárny mesiac miestne príslušnému správcovi dane platiteľa dane.

