Správca dane
Vybavuje
Číslo telefónu
Číslo konania

V
Dňa

[Daňovník
vrátane adresy]

DODATOČNÝ PLATOBNÝ VÝMER č. …………………….
Správca dane podľa § 44 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č.
511/1992 Zb.“)
daňovníkovi/zástupcovi určenému dohodou spoluvlastníkov*:
Meno a priezvisko/ Obch. meno*: ......................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu/Sídlo*: ..........................................................................................................................
Rodné číslo**/ IČO*/DIČ***: ...............................................................................................................................
vyrubuje
rozdiel dane z nehnuteľností na rok ………….............. takto:
I. Daň z pozemkov
Predmet dane
A - orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady (§ 6 ods. 1
písm. a) zákona)
B - trvalé trávne porasty (§ 6
ods. 1 písm. b) zákona)
C - záhrady (§ 6 ods. 1 písm. c)
zákona)
D - lesné pozemky, na ktorých
sú hospodárske lesy (§ 6 ods. 1
písm. d) zákona)
E - rybníky s chovom rýb a
ostatné hospodársky využívané
vodné plochy (§ 6 ods. 1 písm.
e) zákona)
F - zastavané plochy a nádvoria
(§ 6 ods. 1 písm. f) zákona)
G - stavebné pozemky (§ 6 ods.
1 písm. g) zákona)
H - ostatné plochy okrem
stavebných pozemkov (§ 6 ods.
1 písm. h) zákona)

Celkom

Daň uvedená
v daňovom priznaní*/
platobnom výmere*

Daň uvedená
v dodatočnom
daňovom priznaní

Rozdiel dane

II. Daň zo stavieb
Predmet dane

Daň uvedená
v daňovom priznaní*/
platobnom výmere*

Daň uvedená
v dodatočnom
daňovom priznaní

Rozdiel dane

Daň uvedená
v daňovom priznaní*/
platobnom výmere*

Daň uvedená
v dodatočnom daňovom
priznaní

Rozdiel dane

A – stavby na bývanie (§ 10 ods.
1 písm. a) zákona)
B – stavby na pôdohospodársku
produkciu (§ 10 ods. 1 písm. b)
zákona)
C – chaty (§ 10 ods. 1 písm. c)
zákona)
D – garáže (§ 10 ods. 1 písm. d)
zákona)
E – priemyselné stavby ( § 10
ods. 1 písm. e) zákona)
F- stavby na ost. podnik.
a zárobk. činnosť, skladovanie
a administratívu ( § 10 ods. 1
písm. f) zákona)
G – ostatné stavby ( § 10 ods. 1
písm. g) zákona)
H – viacúčelové stavby (§ 12
ods. 6 zákona)

Celkom
III. Daň z bytov
Predmet dane
A – byty (§ 14 zákona)
B – nebytové priestory (§ 14
zákona)

Celkom
IV. Rozdiel dane
Suma
Rozdiel dane z nehnuteľností na

úhradu*/na

vrátenie*

Rozdiel dane z nehnuteľností v sume ............................., slovom ......................................................
ste povinný uhradiť do 15 dní odo dňa právoplatnosti platobného výmeru na účet správcu dane č.
……………………........................., vedený v pobočke banky……………………………v ………………………,
konštantný symbol ……………., variabilný symbol ………………….... alebo v hotovosti pri platbách do
331,94 eur zamestnancovi správcu dane, ktorý je poverený prijímať platby na daň.
Rozdiel dane z nehnuteľností v sume .........................., slovom .........................................................
správca dane použije podľa § 63 zákona SNR č. 511/1992 Zb. alebo si môžete požiadať o jeho vrátenie
podľa § 63 zákona SNR č. 511/1992 Zb.
Odôvodnenie:

Poučenie:
Proti tomuto platobnému výmeru je možné podľa § 46 ods. 3 a 5 zákona SNR č. 511/1992 Zb.
podať odvolanie písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane .......................…………………. v lehote
15 dní odo dňa jeho doručenia.
Odvolanie má podľa § 46 ods. 9 zákona SNR č. 511/1992 Zb. odkladný účinok.

odtlačok úradnej pečiatky
……………………………………
podpis starostu obce alebo ním
povereného zamestnanca obce
s uvedením mena a priezviska
starostu obce

Doručuje sa:

----------------------------*Čo sa nehodí prečiarknite
**V prípade, že daňovník nemá na území SR trvalý pobyt,
uveďte dátum narodenia
*** Daňové identifikačné číslo daňovníka uveďte, ak bolo
daňovým úradom pridelené
MF/027893/2008-72

