
Tlačivá, vzory, formuláre

Nájdete tu najčastejšie používané tlačivá a formuláre určené pre účtovnú, daňovú a mzdovú prax.
Vzory zmlúv predstavujú určitý návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy. 
 

Dátum publikácie: 1. 1. 2000

Vzory tlačív si môžete otvoriť, editovať, uložiť a vytlačiť

Vzory:

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme na rok 2021
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2021

Daňové priznania za zdaňovacie obdobie roka 2021

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby - zdaňovacie obdobie 2021
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) - zdaňovacie obdobie 2021
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) - zdaňovacie obdobie 2021

Daňové povinnosti (tlačivá, ktoré sú postupne vydávané MF SR pre zdaňovacie obdobie roka
2021)

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré
zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o
daňovom bonuse (2021)
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti na zdaňovacie obdobie roku
2021 (do 10. 3. alebo 10. 2.)
Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa §
38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie
2021
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie
2021

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2021 (je
súčasťou Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane)

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým
zamestnancom za zdaňovacie obdobie 2021
Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre
rok 2022,  2021, 2020
Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Tlačivá a formuláre Sociálnej poisťovne ako napr.:

Registračný list FO
Mesačný výkaz poistného a príspevkov
Mesačný výkaz poistného a príspevkov – príloha
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https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/oznamenie-o-pozastaveni-prevadzkovania-zivnosti-2.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/itemid14973727.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/vzor-zmluvy-a-pravneho-podania/kolektivna-zmluva-vyssieho-stupna-v-statnej-sluzbe-na-roky-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-pravnickej-osoby-zdanovacie-obdobie-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-typ-a-za-zdanovacie-obdobie-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-fyzickej-osoby-typ-b-za-zdanovacie-obdobie-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/prehlad-o-zrazenych-a-odvedenych-preddavkoch-na-dan-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/potvrdenie-o-zdanitelnych-prijmoch-fo-zo-zavislej-cinnosti-a-dalsich-udajoch-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/ziadost-o-vykonanie-rocneho-zuctovania-preddavkov-na-dan-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/rocne-zuctovanie-preddavkov-na-dan-z-prijmov-fo-zo-zavislej-cinnosti-za-zdanovacie-obdobie-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby-za-zdanovacie-obdobie-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/hlasenie-o-vyuctovani-dane-a-o-uhrne-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-poskytnutych-jednotlivym-zamestnancom-za-zdanovacie-obdobie-2021.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/vyhlasenie-na-uplatnenie-nezdanitelnej-casti-zakladu-dane-na-danovnika-a-danoveho-bonusu-na-rok-2020.htm
https://www.mzdovecentrum.sk/tlacivo-formular/rocny-vykaz-o-plneni-povinneho-podielu-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim-za-rok-2020.htm


Výkaz poistného a príspevkov
Výkaz poistného a príspevkov – príloha
si môžete stiahnuť TU.
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http://www.socpoist.sk/2149-menu/55449s

