Nevpisujte text - miesto pre podateľňu

Nevpisujte text - miesto pre čiarový kód

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, SR
IČO: 31 351 026, DIČ: 2020806304
IČ pre DPH: SK 2020806304
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 529/B
Tel.: +421 850 60 60 60
www.wuestenrot.sk
Potvrdenie o príjme na základe daňového priznania

WSS 01/2019

FO typ: A

/ 7 9 3 0

Číslo zmluvy o stavebnom sporení:
Vyplniť paličkovým písmom!

žiadateľa o úver/ manželky (-a):
Meno, priezvisko, titul:

ručiteľa / manželky (-a):
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Trvalý pobyt
(ulica, číslo domu):
Profesia:1)

Pracovné odvetvie: 2)

Dosiahnuté vzdelanie:3)

Telefón:

DIČO:
Preukaz totožnosti č.:

spoludlžníka / manželky (-a):
Rodinný stav:
Počet nezaopatrených detí:

PSČ, Mesto:

E-mail:

Vznik živnostenského oprávnenia, resp. IČO SZČO:
podnikania:
Platný od:
Vydal:

Klient nechce byť kontaktovaný inak ako poštou:
POTVRDENIE DAŇOVÉHO ÚRADU O VÝŠKE PRÍJMU:
Podané podľa daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok ..................2018................. za obdobie ..................................... mesiacov.
Základ dane (r. 38) ............................................................................ EUR

slovom ......................................................................................... EUR

Daň (r. 56 resp. 58 v prípade nároku na daňový bonus) .................... EUR

slovom ......................................................................................... EUR

Potvrdzujem, že všetky daňové povinnosti k dnešnému dňu

sú

nie sú splnené.

.....

Meno a priezvisko pracovníka daňového úradu: ............................................................................................................................................................
Telefónne číslo pracovníka daňového úradu: ..................................................................................................................................................................
E-mail pracovníka daňového úradu: ..............................................................................................................................................................................

....................................................................................
Pečiatka a podpis zodpovedného pracovíka daňového úradu
V ..................................................................................
1) 2) 3) Vyplniť podľa vysvetliviek na ďalšej strane.

....................................................................................
Podpis žiadateľa o potvrdenie

dňa ...........................................................
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VYSVETLIVKY:

1. Profesia
1. právnik, notár, audítor/-ka, daňový poradca, konzultant, architekt, geodet
2. chemický inžinier, chemický laborant
3. elektrikár, elektromechanik, elektroinžinier, elektrotechnický inžinier, elektrotechnik, strojný inžinier, strojný technik, servisný inžinier, servisný technik, výpravca
4. farmaceut/ka, lekár, psychológ
5. finančný analytik, finančný manažér, finančný riaditeľ, ekonóm/ka, ekonomický riaditeľ, personalista, personálny manažér, poistný matematik, analytik
6. grafik, web dizajnér, dizajnér, fotograf
7. IT manažér, IT konzultant, informatik, programátor, správca informačného systému, správca počítačovej siete, systémový administrátor, technik PC
8. kaderník/čka, kozmetička, masér/ka, zlatník, klenotník
9. sprievodca v cestovnom ruchu, tlmočník, prekladateľ
10. konštruktér, vývojový pracovník, projektant, pilot
11. učiteľ/ka, lektor, školiteľ, vychovávateľ, starosta, knihovník
12. ekológ, lesník, zoológ
13. manažér, account manažér, projektový manažér, manažér kvality, logistik
14. marketingový manažér, pracovník, brand manažér, produktový manažér
15. mäsiar, pekár, kuchár/ka, barman/ka, čašník/-čka
16. obchodník, obchodný manažér, obchodný referent, obchodný riaditeľ, obchodný zástupca, vedúci obchodnej skupiny, realitný maklér
17. poisťovací poradca, finančný poradca, investičný poradca
18. pomocné práce, upratovačka, au-pair, opatrovateľ/ka
19. vedúci maloobchodnej predajne, predajca, predavač/ka, pokladník/čka
20. redaktor, novinár
21. administratívny pracovník, colný deklarant, mzdový účtovník, asistent/ka, referent
22. office manažér, účtovník/čka, fakturant/ka, sekretárka, recepčná, operátor/ka, telefonistka, pracovník strážnej služby, bezpečnostný technik, hasič, vojak, policajt
23. stavbyvedúci, stavebný inžinier
24. stolár, tesár, murár, záhradník, údržbár, opravár, zámočník, inštalatér, zvárač, automechanik, frézar, sústružník, nástrojár, krajčír/ka, šička, robotník, tlačiar, prepravca, špeditér,
vodič, baník
25. zásobovač, nákupca, skladník, vedúci skladu
26. zdravotná sestra, laborant/ka

2. Pracovné odvetvie

1. armáda a polícia
2. bankovníctvo a poisťovníctvo
3. cestovný ruch a gastronómia
4. doprava, špedícia a logistika
5. drevospracujúci priemysel
6. ekonomika a financie, účtovníctvo a audit
7. elektrotechnika a energetika
8. chemický priemysel
9. informatika
10. ľudské zdroje a personalistika
11. manažment a konzulting, vrcholový manažment
12. marketing a reklama
13. obchod
14. poľnohospodárstvo a potravinárstvo
15. právo a legislatíva
16. služby, prekladateľstvo a tlmočníctvo
17. stavebníctvo a reality
18. strojárenstvo
19. školstvo a vzdelávanie
20. šport a relax
21. štátna správa
22. telekomunikácie
23. umenie a kultúra
24. veda a výskum
25. výroba
26. zdravotníctvo a farmácia, veterinárne lekárstvo
27. životné prostredie
28. žurnalistika a médiá
29. iné ..........................

3. Dosiahnuté vzdelanie
1. základné
2. stredoškolské
3. stredoškolské s maturitou
4. vysokoškolské bakalárske
5. vysokoškolské úplné
.....
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