DOHODA O NEVYBRATÍ ZRÁŽKOVEJ DANE
podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení účinnom k 1.1.2016
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)
medzi:

UMELEC (meno a priezvisko):
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliska:
(ďalej len ako „umelec“)
a

SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a
zvukovoobrazových záznamov
č. registrácie na Ministerstve vnútra SR: VVS/1-900/90-3742
sídlo: Jakubovo námestie č. 14, 813 48 Bratislava
IČO: 173 105 98, DIČ: 2020848973
Zastúpený: Natália Škvareninová, riaditeľka
(ďalej len ako „SLOVGRAM“)

1/ Umelec a SLOVGRAM sa v nadväznosti na § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov dohodli, že
SLOVGRAM z príjmov podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov nezrazí daň z príjmov podľa § 43
ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.
2) Daňovú povinnosť z vyplatených príjmov vysporiada umelec osobne podaním daňového priznania.
3) Platnosť tejto dohody je na dobu účinnosti predmetného ustanovenia § 43 ods. 14 zákona o dani z
príjmov alebo povinnosti zrážať daň podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov.
4) Túto dohodu môže každá zo zmluvných strán ukončiť, a to písomnou výpoveďou doručenou druhej
zmluvnej strane. Po podaní písomnej výpovede sa dohoda ukončí uplynutím výpovednej lehoty.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola druhej strane doručená výpoveď.
5) Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží jeden jej rovnopis.
6) Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
7) Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, prejav ich vôle je zrozumiteľný a určitý a uskutočnený v zákonom
predpísanej forme. Ďalej vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony ani zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, a na znak súhlasu s obsahom tejto dohody a jej právnymi následkami túto dohodu
potvrdzujú svojimi podpismi.

V ______________, dňa __________

V Bratislave, dňa __________

_______________________________
Podpis umelca

_____________________________________
Natália Škvareninová, riaditeľka SLOVGRAMu

