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2. VZOR TABU¼KY

Výpoèet sumy regulaèného odvodu
pod¾a § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 165/1994 Z. z.
za obdobie .......... 1994

NÁZOV PODNIKATE¼SKÉHO SUBJEKTU
SÍDLO PODNIKATE¼SKÉHO SUBJEKTU (úplná adresa)
IÈO

Telefón

Fax

Riadok è.

Ukazovate¾

Merná jednotka

Rovnaké
obdobie
predch. roka

Hodnotené obdobie

a

b

c

0

1

1)

1

Základné imanie (kmeòové
imanie) 1) spolu v tom imanie

mil. Sk

%

x

2

štátu, obce, Fondu národného
majetku, investièných
privatizaèných fondov investièných
spoloèností, individuálnych
akcionárov z kupónovej privatizácie

mil. Sk

%

x

3

zahranièné

mil. Sk

%

x

4

družstva, súkromné, iné

mil. Sk

%

x

5

Hospodársky výsledok pred
zdanením (zisk +, strata -)

tis. Sk

6

Objem vyplatených miezd a
ostatných osobných nákladov

tis. Sk

7

Priemerný evidenèný prepoèítaný
poèet pracovníkov

osoby

%

8

Východisková základòa

tis. Sk

x

9

Suma prekroèenia východiskovej
základne (r. 6-r. 8)

tis. Sk

100

x

x

Stav ku koncu hodnoteného obdobia (§ 3).

Dátum
Podpis štatutárneho orgánu
podnikate¾ského subjektu
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Jednotlivé údaje v tabu¾ke sa uvedú takto:
a) Údaj v riadku 1 pod¾a r. 064 súvahy (úèet 411), 2 napr. pod¾a schváleného privatizaèného projektu,
3 a 4 pod¾a príslušných zmlúv.
b) Ïalšie údaje uvedie podnikate¾ský subjekt nadväzne na štvr•roèný podnikový výkaz P3 - 04 za
hodnotené obdobie takto:
ba) údaj v riadku 5 sa zistí súètom údajov z výkazov za hodnotené obdobie (oddiel 145, riadok 01
výkazu),
bb) údaj v riadku 6 ståpec 1 sa zistí súètom údajov z výkazov za hodnotené obdobie (oddiel 5, riadok
03 plus riadok 05, ståpec 1 výkazu),
bc)

údaj v riadku 6 ståpec 0 sa zistí

bd)

– pre subjekt, ktorého hodnoteným obdobím je ucelený štvr•rok, resp. II. polrok, súètom údajov za
rovnaké obdobie minulého roku (oddiel 5, riadok 03 plus riadok 05, ståpec 2 výkazu),
– pre subjekt, ktorého hodnoteným obdobím je 3. štvr•rok a èas• 4. štvr•roka, súètom údaja za 3.
štvr•rok za rovnaké obdobie minulého roku (oddiel 5, riadok 03 plus riadok 05, ståpec 2 výkazu)
a údaja za 4. štvr•rok za rovnaké obdobie minulého roku (oddiel 5, riadok 03 plus riadok 05,
ståpec 2 výkazu) vynásobeného redukèným koeficientom; redukèný koeficient je pomer poètu
kalendárnych dní v 4. štvr•roku 1994 do zániku subjektu k èíslu 92(celkový poèet kalendárnych
dní v 4. štvr•roku 1994),
údaje v riadku 7 (ståpce 0 a 1) sa zistia
– pre subjekt, ktorého hodnoteným obdobím je ucelený štvr•rok, resp. II. polrok, ako priemer údajov
za jednotlivé štvr•roky (oddiel 5, riadok 01 výkazu),
– pre subjekt, ktorého hodnoteným obdobím je 3. štvr•rok a èas• 4. štvr•roka, pod¾a vzorca
P 3 x 92 + P 4 x d
92 + d

P3

- priemerný evidenèný prepoèítaný poèet pracovníkov za 3. štvr•rok (oddiel 5, riadok 01 výkazu
za 3. štvr•rok),
- priemerný evidenèný prepoèítaný poèet pracovníkov za vykazovanú èas• 4. štvr•roka (oddiel
P4
5, riadok 01 výkazu za 4. štvr•rok),
d
- poèet kalendárnych dní v 4. štvr•roku 1994 do zániku subjektu.
c) Údaj v riadku 8 sa vypoèíta pod¾a bodu 1 prílohy tohto nariadenia.
d) Údaj v riadku 9 sa zistí rozdielom údajov
riadok 6 stå. 1 - riadok 8 stå. 1
(pod¾a bodu 1 prílohy tohto nariadenia).
Všetky údaje za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka uvedie podnikate¾ský subjekt metodicky
a organizaène porovnate¾ne s údajmi za hodnotené obdobie.
Údaje vyjadrené v percentách sa uvedú s presnos•ou na jedno desatinné miesto.

