Město Uherské Hradiště
Odbor správy majetku města

Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů
č. 586/1992 Sb. v platném znění
1) Potvrzujeme, že pan/paní:
je (vyberte z možností, příp. uveďte správný název pracovního zařazení/funkce)
zaměstnanec

smluvní (zahraniční) pracovník

statutární zástupce

společník ve společnosti

Obchodní jméno:
Sídlo:
IČO:

dále jako "žadatel"
Popis závislé činnosti (ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb.):

Datum vzniku:

2) Zaměstnavatel tímto prohlašuje, že svěřil žadateli do služebního a soukromého užívaní osobní vůz
výrodní značky:

SPZ/RZ:

- pracovní smlouvy ze dne:

a to na základě:

nebo dodatku k pracovní smlouvě ze dne:

- smlouvy o užívání vozidla pro soukromé a služební učely ze dne:

3) Zaměstnavatel dále prohlašuje, že (vyberte z možností):
je vlastníkem výše uvedeného vozu
provozuje výše uvedený vůz za základě smlouvy o leasingu č.
uzavřenou se společností (název, sídlo, IČO)

ze dne

na dobu do

provozuje výše uvedený vůz za základě smlouvy o pronájmu vozidla č.

uzavřenou se společností (název, sídlo, IČO)

ze dne

na dobu do

4)* Tímto potvrzujeme, že žadateli bylo/bude na základě výše uvedených skutečností připočítáváno
zaměstnavatelem v souladu s § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. k základu daně
z příjmů ze závislé činnosti 1 % pořizovací ceny výše uvedeného vozidla, a to od data
* Nevyplňuje se v případě, že cizinec neodvádí daně na území České republiky
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Za zaměstnavatele prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé:
Mzdová/ý účetní/auditor

Statutární zástupce/pověřená osoba

Jméno, příjmení:

Jméno, příjmení:

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Razítko zaměstnavatele ....................................................

Masarykovo náměstí 19

T

+420 572 525 111

686 01 Uherské Hradiště

E

epodatelna@mesto-uh.cz

www.mesto-uh.cz

00291471
DIČ CZ00291471

Č. Ú. 19–1543078319/0800
DS

ef2b3c5

2/2

