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o poukázaní podielu zaplatenej dane z prümov íyzickej osoby
podl'a § 50 zákona ö.59512003 z. z. o dani z prijmov V znení neskor§ích predpisov (dalej len ,,zákon"),

ktorei bolo za zdaiovacie obdobie wkonané roöné zúötovanie preddavkov na dali z príimov zo závislei óinnostibolo za zdaiovacie obdobie zúötovanie preddavkov na dan z clnnostlzo

tlldale sa vypÍialrj paliókovym pismom (podl'a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaóiariou, a to öiernöu alebo tmavomodrou farbou.

ÁÁsioÉr eH í J KtMNOpOB§rúvxy Z 0 l 2345ó789
@_ nodné ölslo

l
@- Dátum narodenia vyplha sa,len ak ide

o daáovnlka, l<toú
nemá rodné éislo

UváíJza sa
zdaáovacieRok2020*r#""
platí dai

l. oDDlEL - úonle o onr.tovttíxovl
@- Priezvisko @- Meno @ -Titul pred menom/Za priezviskom

l
Adresa trvalého pobytu

@- Ulica

@- psó @- ouec

l-1íl- Telefónne öislo

LQZ - súpisné/onentaöné óislo

l]O- Stát

1)Podael do Vy5ky 3% zaplatenej dane mozno prijímatelovi poukázaf, ak fyzická osoba
Vzdaliovacom období VykonáVala dobrovolnícku óinnost podía zákona ó.40612011 z. z.
Vznénínéskor§ach predpisov poöas najmenej40 hodín a predlozíolom pisomné potvrdenie,
Lt^rÁ iA 

^.íl^h^,,t^hl^vwhlá§cniÁ
suma do vú§kY 2%, resp. 37o" zaplatenei dane 2) lÖo sá zarovnáva sprava a akobsahuje menejako í2öisiel, nepouzité polia oslávajú prázdne-

Zaplatená dai, z ktorej sa Vypoöíta suma
do w§ky 2%, resp. 3%" zaplatenej dane

spíöam podmienky'}
na poukázanie 3"/o z dane (vyznaóí sa X)

SUma do vy§ky 2%, resp. 3%" zo
zaplatenej dane z r, 12 (minimálne 3 eurá)

bonus podla § 33 zákona a daóo\.i,bonus na
7aplatené úloky podl'., § 33a zákona, vypoöílaná
v roku, v Rorom sa podáVa toto Vyhlásenae; uvádza

@- Dátum zaplatenia dane Z riadku 26 potvrdenia o zaplateni dane, ktoré je súóastbu
vyhlásenia. V prípade dafrového preplatku z roöného
zúótovania preddavkov na dafr sa uvedie dátum 31. maíec
zdafiovacieho obdobia, V ktoíom sa toto vyhlás€nie podáVa.

§a 6uma z r. 24 z pofurdenia o zaplatenl dane, kloré
je súóastbu tohto Vyhlásenia,
V r. 13 sa uvádza suma zaoknlhlená na €urocenty
nadol, p öom láto suma nesmie byt nizéiá áko 3 eurá.

ll. oDDlEL - Úon.le o PRlJiMATEEoVl
E- löoa !§]- Právna forma

356263560008 Oböianske zdruZenie
E- obchodné meno (názov)

Zdru Zenie mad'arskf ch rodiöov na Slovensku
pri Základnej §kole s VJM Topol'níky
@- sidto - Utica E- súpisné/orientaöné óíslo

Hlavná 1621115
@- psö E- ooec

93011 Topol'níky
súhlasím so zasianím ildajov (meno, priezvisko a trvaly pobyt) mnou uröenému prüimateíovi podielu zaplatenej dane uvedenému v ll. oddiele
podra § 50 ods. 8 zákona (vyznaöí sa X)

Vyhlasujem, ie uvedené údaje
v tomto vyhlásení sú pravdivé. 02Dátum Podpis

daiovnika

záznamy dafiového úradu

Miesto pre evidenöné öíslo odtlaöok prezentaónej peöiatky daiového úradU

Tl3óivo vytlaögné z iítelnelU slrana í


