
k zmluve / zmluvám o stavebnom sporení číslo:
Vyplňte, prosím, nasledujúce údaje paličkovým písmom. Vhodné označte (X).

1. Osobné údaje

Titul, meno a priezvisko:

Rodné priezvisko:

Trvalé bydlisko:

Rodinný stav: slobodný / á ženatý / vydatá rozvedený / á vdovec / vdova

Rodné číslo: Počet nezaopatrených detí:

PSČ:

2. Údaje o podnikateľskej činnosti
Druh podnikania:
(predmet hlavnej činnosti)

IČO:

3. Daňové priznanie

Potvrdzujeme, že všetky daňové povinnosti k dnešnému dňu sú

Potvrdenie platí do doby podania aktuálneho daňového priznania za ďalšie zdaňovacie obdobie.

Meno, priezvisko a funkcia pracovníka daňového úradu

nie sú splnené.

Dátum začiatku podnikania
(deň, mesiac, rok): DIČ:

100 5 0 3 2 0 1 6 0 1

Podané podľa daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok
(podľa zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)

za obdobie mesiacov.

Čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona (r. 36): EUR

Položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu) podľa § 17 zákona (r. 41): EUR

Čiastkový základ dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej
činnosti podľa § 6 odst. 1 a 2 zákona (r. 43): EUR

Čiastkový základ dane z príjmov z kapitálového majetku 
podľa § 7 zákona (r. 68): EUR

Čiastkový základ dane z ostatných príjmov podľa § 8 zákona (r. 71): EUR

Základ dane neznížený o nezdaniteľné časti (r. 72): EUR

slovom: EUR

Nezdaniteľné časti
základu dane spolu (r. 77): EUR Daň (r. 94) - daňová povinnosť

neznížená o daňový bonus:
EUR

Nárok na daňový bonus 
(r. 95):

EUR

Podpis

Súhlasím, aby dôverné informácie a osobné údaje, ktoré som poskytol PSS, a. s., v tomto dokumente, boli spracovávané spôsobom, v rozsahu a pre účely uvedené v žiadosti
o úver a v aktuálnych Všeobecných podmienkach stavebného sporenia a úverov pre fyzické osoby vydaných PSS, a. s., s ktorými som sa oboznámil a súhlasím s nimi.

Miesto a dátum

Miesto a dátum

Pečiatka a podpis daňového úradu

E-mail služobný:

Tel. služobný:
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Čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu
podľa § 6 odst. 3 a odst. 4 zákona (r. 65): EUR
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Potvrdenie o príjme 
na základe daňového 
priznania za rok 2015

(potvrdzuje daňový úrad)

spoludlžníkaručiteľa žiadateľa o úver
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