ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Podpísaný /á/ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
narodený /á/–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bytom–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo obč. preukazu ––––––––––––––––––––––––––––––––––– rodné číslo –––––––––––––––

vyhlasujem na svoju česť, že
v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov nemám povinnosť používať elektronickú registračnú
pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia:
*§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
*§ 2 písm. j) - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu,
*§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom v tomto ustanovení,
*§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby (napr. občanmi s ťažkým
zdravotným postihnutím).
*/ nehodiace sa prečiarknite/
V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam
týmto súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré som uviedol /a/ v čestnom vyhlásení.

V Šamoríne, dňa ............................

–––––––––––––––––––––––––
podpis

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
pri predaji výrobkov z vlastnej pestovateľskej a chovateľskej činnosti

Podpísaný /á/ –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
narodený /á/–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
bytom–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
číslo obč. preukazu ––––––––––––––––––––––––––––––––––– rodné číslo –––––––––––––––
vyhlasujem na svoju česť, že
v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov nemám povinnosť používať elektronickú registračnú
pokladnicu na evidenciu tržieb podľa tohto ustanovenia:
*§ 1 ods. 2 - nie som podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
*§ 2 písm. j) - neposkytujem službu uvedenú v Prílohe č. 1 k zákonu,
*§ 3 ods. 2 písm. a) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj tovaru uvedenom v tomto ustanovení,
*§ 3 ods. 2 písm. b) - povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na poskytované služby (napr. občanmi s ťažkým
zdravotným postihnutím).
*/ nehodiace sa prečiarknite/
Zároveň vyhlasujem na svoju česť, že všetky mnou predávané výrobky pochádzajú z mojej vlastnej
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti , resp. sú to lesné plodiny.
V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávam
týmto súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré som uviedol /a/ v čestnom vyhlásení.

V Šamoríne, dňa ............................
–––––––––––––––––––––––––
podpis

