
PRIZNANIE

∟Príloha k opatreniu č. MF/021249/2014-725∟

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa nechávajú prázdne.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Druh priznania priznanie
čiastkové priznanie 
čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti 
opravné priznanie
dodatočné priznanie
(Vyznačí sa X)

Na rok:

1. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI                     Fyzická osoba (FO)           Právnická osoba (PO)

- Rodné číslo - Právna forma PO

- Priezvisko

- IČO

- Meno - Titul

- Obchodné meno alebo názov alebo dodatok obchodného mena

Adresa trvalého pobytu FO alebo sídlo PO

- Meno - Titul

štatutárny zástupca zástupca správca

- Priezvisko

- Obchodné meno alebo názov

- Právny vzťah k PO

Trvalý pobyt oprávnenej osoby alebo sídlo oprávnenej osoby

- Ulica - Číslo

- PSČ - Obec - Štát

- Telefónne číslo - E-mailová adresa

- Ulica - Číslo

- PSČ - Obec - Štát

- Telefónne číslo - E-mailová adresa

Záznamy obce

Dátum Odtlačok prezentačnej pečiatky správcu dane

∟ ∟MF/021249/2014-725

k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov

Oprávnená osoba na podanie priznania za FO alebo PO



SÚHRN PRÍLOH

∟∟

∟ ∟MF/021249/2014-725

- Počet príloh II. oddielu

- Počet príloh III. oddielu

- Počet príloh IV. oddielu

- Počet príloh V. oddielu

- Počet príloh VI. oddielu

- Počet príloh VII. oddielu

- Počet iných príloh

Poznámka:

Vyhlasujem, že  všetky údaje uvedené v priznaní sú správne a úplné.

Dátum:             .             .

podpis daňovníka
alebo zástupcu alebo správcu alebo štatutárneho 

orgánu daňovníka



V. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI ZA PSA

∟∟

Príloha č.: .......
- IČO

- Obec, kde je pes chovaný

- Právny vzťah (Vyznačí sa X)

- Rodné číslo

- Základ dane (počet psov)

vlastník psa držiteľ psa

- držiteľ preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím áno
alebo držiteľ preukazu FO s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

Porad.
 číslo

Evidenčné 
číslo psa

Ulica a číslo domu, 
kde je pes chovaný

Vek 
psa

Plemeno 
psa

Miesto držania psa (byt, rodinný 
dom, objekt na podnikanie, 

iná stavba)

Účel držania psa 
(napr. služobný, 
domáci, zvláštny)

Dátum vzniku
daňovej 

povinnosti

Dátum zániku 
daňovej 

povinnosti

∟ ∟MF/021249/2014-725

Poznámka:
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