
EUR

Podľa daňového priznania z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 

boli daňovníkovi priznané: 

Potvrdenie o výške daňovej povinnosti

Informácie o daňovníkovi

Titul: Meno: Priezvisko:

Trvalé bydlisko/ulica: Mesto:

PSČ:

Rodné číslo: IČO: Podnikateľskú činnosť vykonáva od:

Informácie o príjme daňovníka

Za posledné zdaňovacie obdobie:

Základ dane:* Daň:**

Celkové príjmy/výnosy:***

EUR

Za aktuálne zdaňovacie obdobie k dátumu: Celkové príjmy/výnosy:***

EUR

V Dňa:
Podpis zodpovedného 

pracovníka

Pečiatka daňového 

úradu

Týmto udeľujem súhlas so sprístupnením údajov uvedených v tomto Potvrdení o výške daňovej povinnosti príslušnému daňovému úradu 

na účel overenia ich správnosti a aby príslušný daňový úrad SR poskytol výsledok overenia ich správnosti Amico Finance a. s. na účel 

posúdenia mojej úverovej žiadosti.

V Dňa: Podpis daňovníka:

Potvrdzujeme, že všetky daňové povinnosti k dnešnému dňu sú splnené nie sú splnené

Potvrdzujeme, že daňovník podal riadne daňové priznanie opravné daňové priznanie

Meno zodpovedného pracovníka: Telefónne číslo:

* celkový základ dane v daňovom priznaní (ďalej len DP) typu A - riadok č. 36; v DP typu B - za rok 2016 a 2017 riadok č. 72
** celková daňová povinnosť (v DP typu A - riadok č. 58; v DP typu B - za rok 2016 a 2017 riadok č. 107)
*** celkové príjmy (v DP typu A - riadok č. 32; v DP typu B - riadok č. 37)

Potvrdenie vydané pre potreby Amico Finance a. s., sídlo Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava,  IČO 48 113 671,  tel.: 0850 111 999,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6128/B
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