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VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby
neuplatňujem postup
podľa § 50 zákona (vyznačí sa x)

súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) mnou určenému
prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa § 50 ods. 8 zákona (vyznačí sa x)

Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa § 50 zákona
14)
[uvádza sa suma z r. 1080 alebo suma (r. 1080 - r. 1090) ]

1

,

Suma skutočne poskytnutého daru najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania
(minimálne 0,5 % z r. 1)

2

,

2 % z r. 1 (minimálne 8 eur)
podľa § 47 zákona, ak bol poskytnutý dar podľa r. 2

3

,

1 % z r. 1 (minimálne 8 eur)
podľa § 47 zákona, ak nebol poskytnutý dar podľa r. 2

4

,

Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane
(minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa)

5

14) V r. 1 sa uvádza suma rozdielu riadkov (r. 1080 - r.1090), ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa § 17f zákona z r. 1061 rozhodol platiť v splátkach
podľa § 17g ods. 1 zákona.

Údaje o prijímateľovi č. 1
(ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ, ďalší prijímatelia sa uvádzajú
na osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania)

0 , 00

Suma v eurách

podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby
oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu
podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa § 50 zákona

15)

IČO

50076396
Obchodné meno alebo názov

Šanca

pre

nechcených

15) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia zostávajú prázdne.

VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v § 2 písm. e) treťom bode zákona
umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa § 17 ods. 25 zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území
Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov, s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej
republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.).

Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy, uvádzajú sa v osobitnej prílohe, ktorá je súčasťou daňového priznania.
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