
Sokolská župa Dr. Jindry Vaníčka, Gajdošova 18, 615 00  Brno

P O T V R Z E N Í  PRO ROZHODČÍ

o výplatě příjmu z příležitostné činnosti podle §10, odst.1, písm. a,
zákona č.586/1992  Sb.o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

Jméno a příjmení: ……………………………………………

Bydliště: ……………………………………………………..

Druh příležitostné činnosti:  ……………….. …….…………

Číslo OP/pasu: ……………………………………………….

Název akce: ………………………………….. ……………..

Konané dne: ………………………………………………….

Náhrada dle směrnice: ………………………………..............

Náhrady věcných výdajů: - jízdné  ………………………......
- stravné ………………………….
- nocležné ………………………..
- poštovné ………………………..

Vyplacená částka : ………….Kč, slovy ………………………………..

Příjemce bere na vědomí, že vyplácený příjem nebyl jeho plátcem zdaněn. 
V důsledku toho je povinen postupovat podle ustanovení §40, odst.1, 
zákona č.337/1992 Sb. O správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů 
a dále podle ustanovení § 38 g odstavec 1, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

V ……………………                               Dne: ……………………………….

Podpis a razítko plátce ………………..    Podpis příjemce ……………………

Příležitostná činnost – činnost rozhodčích.
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