Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů
č.586/1992 Sb. v platném znění
1) Potvrzujeme, že pan/paní: .................................................................................
jméno a příjmení
dále
"zaměstnanec"

jako

*je zaměstnancem, smluvní (zahraniční) pracovník, statutárním zástupcem, společníkem společnosti,
...................................................
..................................................................................
obchodní jméno společnosti
.................................................................................
sídlo společnosti
.....................................................
IČ společnosti
dále jako
"zaměstnavatel"
Popis závislé činnosti (ve smyslu §6 odst. (1) zákona č.586/1992): ……………….………………………..
…………………………………………………………………..…………………
Den vzniku: ………………………….
2) Zaměstnavatel tímto prohlašuje, že svěřil zaměstnanci do služebního a soukromého užívaní osobní vůz výrobní
značky ......................................................................................., SPZ/RZ ...................... .................................., a to
na
základě:
- pracovní smlouvy ze dne ....................
- dodatku k pracovní smlouvě ze dne .................
- smlouvy o užívání vozidla pro soukromé a služební účely ze dne........................
3) Zaměstnavatel dále prohlašuje, že (nehodící se škrtněte):
- je vlastníkem výše uvedeného vozu
- provozuje výše uvedený vůz za základě smlouvy o leasingu č. ............................... uzavřenou dne
.................................... se společností (jméno, sídlo, IČ) ..........................................................
................................................................................................................... na dobu do ....................
- provozuje výše uvedený vůz za základě smlouvy o pronájmu vozidla č. ....................... uzavřenou dne
.................................... se společností (jméno, sídlo, IČ) ...........................................................
................................................................................................................... na dobu do ....................
Nutno předložit originál technického průkazu, nebo jeho kopii a originál osvědčení o technickém průkazu.
4)** Tímto potvrzujeme, že zaměstnanci bylo / bude na základě výše uvedených skutečností připočítáváno
zaměstnavatelem v souladu s paragrafem 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 .............................
Za zaměstnavatele prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé:
Mzdová/ý účetní/ auditor
zástupce/pověřená osoba
Datum
Jméno a příjmení
Podpis

Statutární
Datum
Jméno a příjmení
Podpis
..............................................................
razítko zaměstnavatele

* Nehodící se škrtne, popř. se správný název pracovního zařazení (funkce) dopíše
** Nevyplňuje se v případě, že cizinec neodvádí daně na území České republiky

