
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



∟∟

Príloha č.: .......

IV. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom  dome
- Rodné číslo

- Číslo parcely

- Právny vzťah  (Vyznačí sa X)

- Dátum zániku daňovej povinnosti

správcavlastník

áno nie

∟ ∟MF/021249/2014-725

P. č. Účel využitia nebytového priestoru 
v bytovom dome 

Dátum vzniku
daňovej

povinnosti

Dátum zániku 
daňovej

povinnosti

Výmera podlahových plôch 
nebytového priestoru

v bytovom dome

  Číslo nebytového 
priestoru v bytovom

dome

- IČO

- Obec

- Ulica a číslo domu

- Názov katastrálneho územia

- Spoluvlastníctvo (Vyznačí sa X)

- Počet spoluvlastníkov

- Dátum vzniku daňovej povinnosti

- Číslo súpisné

- Číslo bytu

podielové

- Spoluvlastník určený dohodou- Rodné číslo manžela/manželky

- Popis bytu

bezpodielové

- Základ dane (výmera podlahovej plochy,
u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

a) bytu b) nebytového priestoru v bytovom dome

- Výmera podlahovej plochy bytu alebo časti bytu
v bytovom dome, ktorý sa využíva na iný účel ako
na bývanie

- Byt alebo nebytový priestor v bytovom dome alebo ich časti oslobodené od dane z bytov
a) výmera podlahovej plochy bytu alebo jeho časti b) výmera podlahovej plochy nebytového priestoru v bytovom dome alebo jeho časti

(Vyznačí sa X)

Poznámka:



III. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň zo stavieb
- stavba slúžiaca na viaceré účely

∟∟

Príloha č.: .......
- Rodné číslo

- Číslo súpisné

- Číslo parcely - Právny vzťah

- Rodné číslo manžela/manželky

- Spoluvlastník určený dohodou

správcavlastník nájomca užívateľ

áno nie

- Dátum zániku daňovej povinnosti

- IČO

- Obec

- Ulica a číslo domu

- Názov katastrálneho územia

- Spoluvlastníctvo (Vyznačí sa X)

- Základ dane (výmera zastavanej plochy stavby, u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

- Celková výmera podlahových plôch všetkých podlaží stavby
(u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
- Výmera podlahových plôch časti stavby, ktorá je oslobodená od dane zo  stavieb
(u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)
- Výmera podlahových plôch časti stavby využívanej na jednotlivý účel (u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby

využívané na skladovanie  vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu

d) samostatne stojace garáže

e) stavby hromadných garáží

f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou

g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na  skladovanie  vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou

i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h)

- Počet nadzemných a podzemných podlaží stavby okrem prvého nadzemného podlažia

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Poznámka:

∟ ∟MF/021249/2014-725

(Vyznačí sa X)

(Vyznačí sa X)

- Dátum vzniku daňovej povinnosti

- Popis stavby

- Počet spoluvlastníkov

bezpodielovépodielové


	MF_strana_1
	MF_strana_1
	MF_strana_1
	MF_strana_1



	MF_strana_2
	MF_strana_2
	MF_strana_2


	MF_strana_6
	MF_strana_5
	MF_strana_5


	chbPriznanie1: Off
	chbPriznanie2: Off
	chbPriznanie3: Off
	chbPriznanie4: Off
	chbPriznanie5: Off
	PripustnyText: ÁÄBČDÉFGHÍJKLMNOPQRŠTÚVXÝŽ 0123456789
	Rok1: 20
	Rok2: 
	chbFO: Off
	chbPO: Off
	lbRodneCislo: 01
	RodneCislo1: 
	Lomitko: /
	RodneCislo2: 
	lbIco: 02
	Ico: 
	lbPravnaForma: 03
	PravnaForma: 
	lbPriezvisko: 04
	Priezvisko: 
	lbMeno: 05
	Meno: 
	lbTitul: 06
	Titul: 
	lbObchodnyNazov: 07
	ObchodnyNazov: 
	lbUlica: 08
	Ulica: 
	lbCislo: 09
	Cislo: 
	lbPSC: 10
	PSC: 
	lbObec: 11
	Obec: 
	lbStat: 12
	Stat: 
	lbTelefonneCislo: 13
	TelefonneCislo: 
	lbEmail: 14
	Email: 
	lbPriezvisko1: 15
	Priezvisko1: 
	lbMeno1: 16
	Meno1: 
	lbTitul1: 17
	Titul1: 
	lbObchodnyNazov1: 18
	ObchodnyNazov1: 
	lbPravnyVztah1: 19
	chbVztah1: Off
	chbVztah2: Off
	chbVztah3: Off
	lbUlica1: 20
	Ulica1: 
	lbCislo1: 21
	Cislo1: 
	lbPSC1: 22
	PSC1: 
	lbObec1: 23
	Obec1: 
	lbStat1: 24
	Stat1: 
	lbTelefonneCislo1: 25
	TelefonneCislo1: 
	lbEmail1: 26
	Email1: 
	Datum: 
	Odtlacok: 
	2_lbPriloh1: 01
	2_lbPriloh2: 02
	2_lbPriloh3: 03
	2_lbPriloh4: 04
	2_lbPriloh5: 05
	2_lbPriloh6: 06
	2_lbPriloh7: 07
	2_Priloha1: 
	2_Priloha2: 
	2_Priloha3: 
	2_Priloha4: 
	2_Priloha5: 
	2_Priloha6: 
	2_Priloha7: 
	2_Datum1: 
	2_Datum2: 
	2_Datum3: 20
	2_Datum4: 
	2_Poznamka: 
	2_podpis: 
	6_Priloha: 
	6_lbIco: 01
	6_Ico: 
	6_lbRodneCislo: 02
	6_RodneCislo1: 
	6_Lomitko: /
	6_RodneCislo2: 
	6_lbObec: 03
	6_Obec: 
	6_lbUlica: 04
	6_lbCisloSupisne: 05
	6_Ulica: 
	6_CisloSupisne: 
	6_lbNazovUzemia: 06
	6_lbCisloParcely: 07
	6_lbCisloBytu: 08
	6_NazovUzemia: 
	6_CisloParcely: 
	6_CisloBytu: 
	6_lbPravnyVztah: 09
	6_lbSpoluvlastnictvo: 10
	6_chbVlastnik: Off
	6_chbSpravca: Off
	6_chbSpolPodiel: Off
	6_chbSpolBezpodiel: Off
	6_lbRodneCislo2: 11
	6_lbPocetSpol: 12
	6_lbDohodaSpol: 13
	6_RodneCislo3: 
	6_Lomitko1: /
	6_RodneCislo4: 
	6_PocetSpol: 
	6_chbDohodaSpolAno: Off
	6_chbDohodaSpolNie: Off
	6_lbPopisBytu: 14
	6_PopisBytu: 
	6_lbDatumVzniku: 15
	6_lbDatumZaniku: 16
	6_DatumVzniku: 
	6_DatumZaniku: 
	6_lbZDane: 17
	6_lbVymera: 18
	6_ZDBytu: 
	6_ZDNebytu: 
	6_Vymera: 
	6_lbBytNebyt: 19
	6_BytVymera: 
	6_BytVymeraNebytu: 
	6_Pc1: 
	6_Cislo Priest1: 
	6_UcelVyuzitia1: 
	6_VymeraPozemku1: 
	6_DatumVzniku1: 
	6_DatumZaniku1: 
	6_Pc2: 
	6_Cislo Priest2: 
	6_UcelVyuzitia2: 
	6_VymeraPozemku2: 
	6_DatumVzniku2: 
	6_DatumZaniku2: 
	6_Pc3: 
	6_CisloPriest3: 
	6_UcelVyuzitia3: 
	6_VymeraPozemku3: 
	6_DatumVzniku3: 
	6_DatumZaniku3: 
	6_Pc4: 
	6_CisloPriest4: 
	6_UcelVVyuzitia4: 
	6_VymeraPozemku4: 
	6_DatumVzniku4: 
	6_DatumZaniku4: 
	6_Pc5: 
	6_CisloPriest5: 
	6_UcelVVyuzitia5: 
	6_VymeraPozemku5: 
	6_DatumVzniku5: 
	6_DatumZaniku5: 
	6_Pc6: 
	6_CisloPriest6: 
	6_UcelVVyuzitia6: 
	6_VymeraPozemku6: 
	6_DatumVzniku6: 
	6_DatumZaniku6: 
	6_Pc7: 
	6_CisloPriest7: 
	6_UcelVVyuzitia7: 
	6_VymeraPozemku7: 
	6_DatumVzniku7: 
	6_DatumZaniku7: 
	6_Pc8: 
	6_CisloPriest8: 
	6_UcelVVyuzitia8: 
	6_VymeraPozemku8: 
	6_DatumVzniku8: 
	6_DatumZaniku8: 
	6_Pc9: 
	6_CisloPriest9: 
	6_UcelVVyuzitia9: 
	6_VymeraPozemku9: 
	6_DatumVzniku9: 
	6_DatumZaniku9: 
	6_Pc10: 
	6_CisloPriest10: 
	6_UcelVVyuzitia10: 
	6_VymeraPozemku10: 
	6_DatumVzniku10: 
	6_DatumZaniku10: 
	6_Pc11: 
	6_CisloPriest11: 
	6_UcelVVyuzitia11: 
	6_VymeraPozemku11: 
	6_DatumVzniku11: 
	6_DatumZaniku11: 
	6_Pc12: 
	6_CisloPriest12: 
	6_UcelVVyuzitia12: 
	6_VymeraPozemku12: 
	6_DatumVzniku12: 
	6_DatumZaniku12: 
	6_Pc13: 
	6_CisloPriest13: 
	6_UcelVVyuzitia13: 
	6_VymeraPozemku13: 
	6_DatumVzniku13: 
	6_DatumZaniku13: 
	6_Pc14: 
	6_CisloPriest14: 
	6_UcelVVyuzitia14: 
	6_VymeraPozemku14: 
	6_DatumVzniku14: 
	6_DatumZaniku14: 
	6_Pc15: 
	6_CisloPriest15: 
	6_UcelVVyuzitia15: 
	6_VymeraPozemku15: 
	6_DatumVzniku15: 
	6_DatumZaniku15: 
	6_Poznamka: 
	5_Priloha: 
	5_lbIco: 01
	5_lbRodneCislo: 02
	5_Ico: 
	5_RodneCislo1: 
	5_Lomitko: /
	5_RodneCislo2: 
	5_lbObec: 03
	5_Obec: 
	5_lbUlica: 04
	5_lbCisloSupisne: 05
	5_Ulica: 
	5_CisloSupisne: 
	5_lbNazovUzemia: 06
	5_lbCisloParcely: 07
	5_lbPravnyVztah: 08
	5_NazovUzemia: 
	5_CisloParcely: 
	5_chbVlastnik: Off
	5_chbSpravca: Off
	5_chbNajomca: Off
	5_chbUzivatel: Off
	5_lbSpoluvlastnictvo: 09
	5_lbRodneCislo2: 10
	5_chbSpolPodiel: Off
	5_chbSpolBezpodiel: Off
	5_RodneCislo3: 
	5_Lomitko1: /
	5_RodneCislo4: 
	5_lbPocetSpol: 11
	5_lbDohodaSpol: 12
	5_PocetSpol: 
	5_chbDohodaSpolAno: Off
	5_chbDohodaSpolNie: Off
	5_lbPopisStavby: 11
	5_PopisStavby: 
	5_lbDatumVzniku: 13
	5_lbDatumZaniku: 14
	5_DatumVzniku: 
	5_DatumZaniku: 
	5_lbZakladDane: 16
	5_ZakladDane: 
	5_lbCelkovaVymera: 17
	5_CelkovaVymera: 
	5_lbVymeraOslobodena: 18
	5_VymeraOslobodena: 
	5_lbVymeraPloch: 19
	5_VymeraPloch1: 
	5_VymeraPlochK1: 
	5_VymeraPloch2: 
	5_VymeraPlochK2: 
	5_VymeraPloch3: 
	5_VymeraPlochK3: 
	5_VymeraPloch4: 
	5_VymeraPlochK4: 
	5_VymeraPloch5: 
	5_VymeraPlochK5: 
	5_VymeraPloch6: 
	5_VymeraPlochK6: 
	5_VymeraPloch7: 
	5_VymeraPlochK7: 
	5_VymeraPloch8: 
	5_VymeraPlochK8: 
	5_VymeraPloch9: 
	5_VymeraPlochK9: 
	5_lbPocetPodlazi: 20
	5_PocetPodlazi: 
	5_Poznamka: 


