
Potvrdenie o výške daňovej povinnosti
Tlačivo slúži ako podklad k posúdeniu žiadosti o úver.

Informácie o daňovníkovi (FO podnikateľ,  SZČO, PO)
Obchodné meno:   IČO:    

Sídlo (adresa) daňovníka   IČ DPH:  

Ulica a číslo:  DIČ:  

Obec:  PSČ:  Tel. kontakt: 

Osoby  oprávnené konať v mene  daňovníka (vyplňte na základe oprávnenia  na podnikanie):
Titul:  Meno:  Priezvisko:  Funkcia: Rodné číslo:

1.        

2.        

3.        

Informácie o príjme daňovníka
Podľa daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov boli 
daňovníkovi za posledné dve zdaňovacie obdobia priznané:

Za rok 2013 

Základ dane*:   €    slovom: 

Daň**:   €    slovom: 

Celkové príjmy/výnosy***:   €    slovom: 

Za rok 2012 

Základ dane*:   €    slovom: 

Daň**:   €    slovom: 

Celkové príjmy/výnosy***:   €    slovom: 

Dobrovoľne súhlasím s tým, aby spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej len „CFH, a.s.“) poskytla údaje uvedené v tomto Potvrdení o výške daňovej 
povinnosti (Potvrdenie) daňovým úradom SR za účelom overenia ich správnosti a zároveň aby príslušný daňový úrad SR poskytol výsledok overenia správnosti 
CFH, a.s.  za účelom posúdenia úverovej žiadosti. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov od podpisu tohto Potvrdenia, pričom som si vedomý svojho práva 
odvolať tento súhlas najskôr po 1 roku od podpísania tohto Potvrdenia, a to písomným oznámením doručeným  CFH, a.s. ako aj ostatných práv dotknutej 
osoby v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov.

V  dňa   ......................................................................
 podpis daňovníka

Potvrdzujeme, že všetky daňové povinnosti 
k dnešnému dňu  sú splnené       nie sú splnené.
Zodpovedný pracovník daňového úradu 
Meno:   

Tel. číslo: 

V  dňa   ......................................... ........................................................................
 pečiatka daňového úradu podpis zodpovedného pracovníka daň. úradu

Consumer Finance Holding, a.s., Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok. 
Obchodný register: Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10315/P

Potvrdenie pre Triangel, Quatro, QuatroCar, SLPO
* pre FO za rok 2013 – celkový základ dane (v Daňovom priznaní (ďalej len DP) typu B – riadok č. 78) 

pre FO za rok 2012 – celkový základ dane (v Daňovom priznaní (ďalej len DP) typu B – riadok č. 81)  
pre PO – výsledok hospodárenia pred zdanením (riadok č. 100 v DP)

** pre FO za rok 2013– celková daňová povinnosť (v DP typu B – riadok č.94) 
pre FO za rok 2012– celková daňová povinnosť (v DP typu B – riadok č.97)  
pre PO – daňová povinnosť (riadok č. 800 v DP)

*** pre FO – celkové príjmy (v DP typu B – oddiel VI., tabuľka č. 1, riadok 9, stĺpec 1). FO, ktoré účtujú 
v systéme podvojného účtovníctva toto pole nevypĺňajú  
pre PO – celkové výnosy (DP časť F – doplňujúce údaje, riadok č. 1 – súčet prevádzkových, 
finančných a mimoriadnych výnosov)
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