DAÒOVÉ PRIZNANIE
DAÒ Z PRIDANEJ HODNOTY
pod¾a zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov (ïalej len "zákon")
Èíselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu z¾ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vypåòajú palièkovým písmom (pod¾a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaèiaròou, a to èiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B È D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý 
Daòové identifikaèné èíslo

Druh priznania

/

0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9

(vyznaèí sa x)

riadne

Zdaòovacie obdobie

Mesiac

Štvrrok

(01 - 12)

(1 - 4)

Rok

opravné

Daòový úrad

dodatoèné
ochraòovate¾ štátnych
hmotných rezerv
Obchodné meno platite¾a dane z pridanej hodnoty (ïalej len "platite¾ dane")
(uvádza sa v súlade so zápisom v Obchodnom registri, t. j. aj s pouitím malých písmen)

Sídlo (právnická osoba), trvalý pobyt (fyzická osoba)
Èíslo

Ulica

Obec

PSÈ

Èíslo faxu

Èíslo telefónu

0

0

/

/

Meno a priezvisko platite¾a dane alebo osoby oprávnenej kona za platite¾a dane

Vyhlasujem, e uvedené údaje sú
správne a úplné.
Dátum

.

.

2 0 0

Daòové priznanie sa podáva do 25. dòa
po skonèení zdaòovacieho obdobia.

Podpis platite¾a dane alebo osoby oprávnenej kona
za platite¾a dane a odtlaèok peèiatky platite¾a dane

Záznamy daòového úradu

Miesto pre evidenèné èíslo
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Odtlaèok prezentaènej peèiatky daòového úradu
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/

DIÈ

V zdaòovacom období nevznikla daòová
povinnos ani nárok na odpoèítanie dane

01

Údaje sa zaokrúh¾ujú na celé Sk smerom nahor (§ 42 ods. 4 zákona).
Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne, nepouívajú sa èiarky, bodky a pomlèky.

Uskutoènené zdanite¾né plnenia bez dane
oslobodené od dane (§ 26 zákona)

vývoz tovaru a sluieb (§37, 38, 39 zákona) v zahranièí bez monosti odpoèítania dane

02

04

plnenia bez dane
[§ 14 ods. 2 písm. c) zákona]

06

v zahranièí s monosou odpoèítania dane

03

05

plnenia uskutoènené do èlenských krajín
Európskej únie a do asociovaných krajín
07

Uskutoènené zdanite¾né plnenia v tuzemsku

áno

nie

(vyznaèí sa x)

Daò na výstupe

19% 08

09

Prijaté zdanite¾né plnenia v tuzemsku

19% 10

Daò na vstupe
11

Dovoz tovaru

19% 12

13

Daò na vstupe a daò na výstupe celkom

14

Odpoèítanie dane

16

Odpoèítanie dane pod¾a § 4 ods. 5 a 7 zákona

17

Daò vrátená pod¾a § 38b zákona

18

15

Odvod dane pod¾a § 20 ods. 8, 12 a
§ 43 zákona

19

Úprava odpoèítanej dane pri investiènom
majetku pod¾a § 21a zákona

20

21

Roèné vysporiadanie odpoèítanej dane

22

23

Celkom

24

25
Nadmerný odpoèet (r. 24 - 25)

26

Vlastná daòová povinnos (r. 25 - 24)

27
Nadmerný odpoèet
po úprave pod¾a § 46a zákona

28

Vlastná daòová povinnos
po úprave pod¾a § 46a zákona
29

Nadmerný odpoèet odpoèítaný od vlastnej daòovej povinnosti

30

Vlastná daòová povinnos k úhrade (r. 27 - 30) alebo (r. 29 - 30)

31

ÚDAJ DODATOÈNÉHO DAÒOVÉHO PRIZNANIA

Výsledok dodatoèného daòového priznania
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