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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/10561/2009-75
o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky

a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci
a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením
č. 284 zo dňa 7. mája 2008 súhlasila s návrhom
na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej re-
publiky a vládou Azerbajdžanskej republiky
o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otáz-
kach (ďalej len „dohoda“). Dohodu podpísali
dňa 27. júna 2008 v Bruseli za slovenskú stranu
veľvyslanec Slovenskej republiky v Belgickom
kráľovstve Peter Sopko a za azerbajdžanskú
stranu predseda štátneho colného výboru Azer-
bajdžanskej republiky Aydin A. Alyiev.

Podľa článku 24 ods. 1 dohoda nadobudne
platnosť šesťdesiatym dňom po vzájomnom pí-
somnom oznámení oboch zmluvných strán diplo-
matickou cestou, že boli splnené všetky podmien-
ky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi
na nadobudnutie jej platnosti, t. j. 6. apríla 2009.

Zámerom tejto dohody je prostredníctvom ad-
ministratívnej spolupráce medzi colnými správa-
mi zabrániť porušovaniu colných predpisov a za-
bezpečiť správne vymeriavanie a vyberanie cla
a iných platieb, ako aj správne určenie nomen-
klatúrneho zatriedenia tovaru, jeho colnej hod-
noty a pôvodu.

Dohoda umožňuje vzájomnú výmenu infor-
mácií medzi colnými orgánmi, ktoré súvisia s po-
rušovaním colných predpisov, týkajúcich sa hlav-
ne osôb, tovaru a dopravných prostriedkov, ale
aj informácií o činoch spáchaných alebo pláno-
vaných, ktorými sa porušujú, alebo by sa mohli
porušiť colné predpisy. Výmena informácií sa
týka aj nových metód a prostriedkov používa-
ných pri porušovaní colných predpisov, ako aj to-
varu, o ktorom je známe, že je predmetom závaž-
ného porušovania colných predpisov na území
štátu druhej zmluvnej strany. V súlade s ustanove-
niami tejto dohody si colné orgány zmluvných
strán obidvoch štátov budú vzájomne poskytovať
pomoc a všetky informácie bez meškania, z vlast-
ného podnetu alebo na požiadanie, a to v rámci
svojich právomocí a možností. Dohoda určuje
spôsob použitia a ochrany informácií, písomností
a iných oznámení získaných na jej základe.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
v nadväznosti na uvedené uverejňuje text doho-
dy v úplnom znení.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie daňovej a colnej
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D o h o d a
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky

o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Vláda Slovenskej republiky a vláda Azerbajdžanskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

b e r ú c d o ú v a h y existujúce priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou
republikou;

b e r ú c d o ú v a h y dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní
a iných platieb pri dovoze alebo vývoze tovaru, správneho určenia nomenklatúrneho zatriedenia, col-
nej hodnoty a pôvodu tovaru, ako aj správneho uplatňovania ustanovení o zákazoch, obmedzeniach
a kontrole;

b e r ú c d o ú v a h y, že porušovanie colných predpisov pôsobí negatívne na hospodárske, finanč-
né, obchodné a sociálne záujmy ich štátov, ako aj na oprávnené záujmy obchodu;

u v e d o m u j ú c s i potrebu spoločného postupu v boji proti nezákonnému obchodu s omamnými lát-
kami, psychotropnými látkami a ich prekurzormi;

v p r e s v e d č e n í, že úsilie zamerané na zabránenie porušovania colných predpisov a úsilie zame-
rané na správne vyberanie dovozného a vývozného cla, daní a iných platieb je možné vynakladať
účinnejšie prostredníctvom úzkej spolupráce medzi colnými orgánmi ich štátov;

r e š p e k t u j ú c odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej pomoci
z 5. decembra 1953;

r e š p e k t u j ú c tiež ustanovenia Jednotného dohovoru o omamných látkach z 30. marca 1961 zme-
neného a doplneného protokolom z 25. marca 1972, Dohovoru o psychotropných látkach z 21. feb-
ruára 1971 vypracovaného pod záštitou Organizácie Spojených národov, ako aj Dohovoru Organi-
zácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami
z 20. decembra 1988;

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody

a) „colný orgán“ je v Slovenskej republike Col-
né riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Azer-
bajdžanskej republike Štátny colný výbor
Azerbajdžanskej republiky;

b) „colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté
vo vnútroštátnych právnych predpisoch
oboch zmluvných strán, ktoré upravujú do-
voz, vývoz a tranzit tovaru, alebo akýkoľvek
iný colný režim, ktorý sa týka cla, daní alebo
iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány,
alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach
alebo kontrole, vykonávaných colnými or-
gánmi;

c) „porušenie colných predpisov“ je akékoľvek
porušenie colných predpisov, ako aj akýkoľ-
vek pokus o ich porušenie;

d) „omamné látky“ sú akékoľvek látky, prírodné
alebo syntetické, uvedené v zoznamoch I a II
Jednotného dohovoru o omamných látkach
z 30. marca 1961 s príslušným dodatkom;

e) „psychotropné látky“ sú akékoľvek látky, prí-
rodné alebo syntetické, uvedené v zozna-
moch I, II, III a IV Dohovoru o psychotropných
látkach z 21. februára 1971 vypracovaného
pod záštitou Organizácie Spojených náro-
dov;

f) „prekurzory“ sú kontrolované chemické látky
používané na výrobu omamných látok a psy-
chotropných látok, uvedené v zoznamoch I
a II Dohovoru Organizácie Spojených náro-
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dov proti nedovolenému obchodu s omamný-
mi a psychotropnými látkami z 20. decembra
1988;

g) „dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný
orgán štátu zmluvnej strany, ktorý žiada o po-
moc v colných otázkach;

h) „dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný
orgán štátu zmluvnej strany, ktorý prijíma žia-
dosť o pomoc v colných otázkach;

i) „osoba“ je akákoľvek fyzická osoba a/ale-
bo právnická osoba;

j) „informácie” sú najmä správy, záznamy, do-
klady a písomnosti, a to aj v elektronickej for-
me a taktiež ich overené kópie;

k) „osobné údaje“ sú akékoľvek údaje vzťahu-
júce sa na určenú fyzickú osobu alebo určiteľ-
nú fyzickú osobu;

l) „sledovaná dodávka” je postup, ktorý umož-
ňuje, aby nezákonné alebo podozrivé zásiel-
ky omamných látok, psychotropných látok
a ich prekurzorov, ohrozených druhov voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,
ako aj iný tovar, boli prepustené z území, cez
územia alebo na územia štátov zmluvných
strán s vedomím a pod kontrolou príslušných
orgánov v záujme zistenia osôb zúčastne-
ných na nezákonnej preprave týchto omam-
ných látok, psychotropných látok a ich pre-
kurzorov, ohrozených druhov voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín alebo iné-
ho tovaru.

Článok 2

Rozsah dohody

1. Zmluvné strany si prostredníctvom colných or-
gánov a v súlade s ustanoveniami tejto doho-
dy navzájom poskytnú pomoc

a) v záujme zabezpečenia správneho uplat-
ňovania colných predpisov;

b) v záujme zabezpečenia správneho vy-
meriavania cla, daní a iných platieb,
ako aj správneho určenia nomenklatúr-
neho zatriedenia, colnej hodnoty a pô-
vodu tovaru;

c) pri prijímaní opatrení v záujme uľahče-
nia a urýchlenia pohybu cestujúcich
a tovaru;

d) v záujme predchádzania, zisťovania
a boja proti porušovaniu colných pred-
pisov;

e) v prípadoch doručovania písomností tý-
kajúcich sa uplatňovania colných pred-
pisov;

f) pri výmene technických skúseností s cie-
ľom podporovať prácu príslušných col-
ných orgánov.

2. Pomoc podľa tejto dohody sa poskytuje v sú-
lade s právnymi predpismi platnými na území
štátu dožiadanej zmluvnej strany a v rámci
právomoci a možností dožiadaného colného
orgánu.

3. Vykonávaním ustanovení tejto dohody nie sú
dotknuté záväzky zmluvných strán, ktoré vy-
plývajú z medzinárodných dohovorov alebo
dohôd, ktorými sú viazané.

4. Ustanovenia tejto dohody neoprávňujú žiad-
nu osobu brániť vybaveniu žiadosti o poskyt-
nutie pomoci.

Článok 3

Dohľad nad osobami, tovarom,
dopravnými prostriedkami a miestami

Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany
z vlastného podnetu alebo na požiadanie colné-
ho orgánu štátu druhej zmluvnej strany, v rámci
svojej právomoci a svojich možností, vykoná do-
hľad nad

a) pohybom osôb, najmä ich vstupom na úze-
mie a výstupom z územia svojho štátu, o kto-
rých je známe, alebo ktoré sú dôvodne podo-
zrivé, že porušili, alebo môžu porušiť colné
predpisy platné na území štátu druhej zmluv-
nej strany;

b) pohybom tovaru, ktorým by podľa oznáme-
nia colného orgánu štátu druhej zmluvnej
strany mohlo dôjsť k nezákonnej preprave na
územie alebo z územia jeho štátu;

c) dopravnými prostriedkami a kontajnermi,
o ktorých je známe, alebo sú dôvodne podo-
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zrivé, že sa používajú na porušenie colných
predpisov;

d) miestami používanými na nezákonné usklad-
nenie tovaru na území štátu príslušnej zmluv-
nej strany.

Článok 4

Postupy proti nezákonnej preprave
niektorých druhov tovaru

Colné orgány si navzájom bez meškania z vlast-
ného podnetu alebo na požiadanie, po konzultácii
a koordinácii s inými príslušnými orgánmi, poskytnú
potrebné informácie o činnostiach, ktoré predstavu-
jú, alebo by mohli predstavovať porušenie colných
predpisov platných na území štátu jednej zo zmluv-
ných strán, týkajúcich sa

a) nezákonnej prepravy omamných látok, psy-
chotropných látok a ich prekurzorov;

b) nezákonnej prepravy zbraní, streliva a vý-
bušnín;

c) nezákonného pohybu citlivého a strategické-
ho tovaru, ktorý je predmetom osobitnej kon-
troly v súlade s príslušnými medzinárodnými
zmluvami, mnohostrannými dohovormi a prí-
slušnými záväzkami týkajúcimi sa zákazu
jeho šírenia, ktorými sú štáty oboch zmluv-
ných strán viazané;

d) nezákonnej prepravy umeleckých predmetov
a starožitností, ktoré majú významnú historic-
kú, kultúrnu alebo archeologickú hodnotu pre
jednu zo zmluvných strán;

e) nezákonného pohybu jedov, vecí alebo látok
nebezpečných pre životné prostredie a zdra-
vie ľudí;

f) nezákonnej prepravy tovaru, ktorý podlieha
vysokej sadzbe cla, daní alebo iných platieb.

Článok 5

Sledovaná dodávka

1. Colné orgány môžu po vzájomnej dohode
a v rámci svojej právomoci, v súlade s vnútro-
štátnymi právnymi predpismi, využiť sledova-
nú dodávku, aby zistili totožnosť osôb zapo-
jených do nezákonnej prepravy omamných
látok, psychotropných látok a ich prekurzo-
rov, ohrozených druhov voľne žijúcich živočí-

chov a voľne rastúcich rastlín alebo iného
tovaru a prijali právne opatrenia proti nim.

2. Rozhodnutia o využití sledovanej dodávky sa
budú vydávať jednotlivo pre každý prípad
a podľa potreby v súlade s akýmikoľvek
opatreniami alebo dohodami, ktoré mohli
byť dosiahnuté v konkrétnom prípade. Ak je
to nevyhnutné a je to v súlade s vnútroštátny-
mi právnymi predpismi zmluvných strán, mož-
no vziať do úvahy uzavreté finančné dohody
a dohovory medzi oboma zmluvnými strana-
mi.

3. Nezákonné zásielky uznané ako sledovaná
dodávka, môžu byť po vzájomnej dohode
príslušných orgánov zadržané a následne
ponechané, aby pokračovali v nezmenenom
stave s obsahom omamných látok, psycho-
tropných látok a ich prekurzorov alebo iného
tovaru, alebo v prípade, ak to podmienky do-
voľujú, s odstráneným obsahom alebo obsa-
hom čiastočne, prípadne úplne vymeneným.

Oznamovanie informácií

Článok 6

Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na
požiadanie navzájom poskytnú všetky informá-
cie, ktoré môžu pomôcť zabezpečiť

a) správne vyberanie dovozného a vývozného
cla, daní a iných platieb vymeraných colnými
orgánmi;

b) správne určenie hodnoty tovaru na colné
účely a stanovenie jeho nomenklatúrneho za-
triedenia;

c) uplatňovanie zákazov a obmedzení pri do-
voze, vývoze a tranzite;

d) použitie pravidiel pôvodu tovaru, ktoré nie sú
predmetom dohôd o preferenčnom sadzob-
nom zaobchádzaní uzavretých jednou alebo
obidvoma zmluvnými stranami.

Článok 7

Colné orgány si z vlastného podnetu alebo na
požiadanie navzájom poskytnú informácie o tom,

a) či tovar dovezený na územie štátu jednej
zmluvnej strany bol zákonne vyvezený z úze-
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mia štátu druhej zmluvnej strany a do akého
colného režimu bol prepustený;

b) či tovar vyvezený z územia štátu jednej
zmluvnej strany bol zákonne dovezený na
územie štátu druhej zmluvnej strany a do aké-
ho colného režimu bol prepustený;

c) či tovar, ktorému bola udelená výhoda pri vý-
voze z územia štátu jednej zmluvnej strany,
bol riadne dovezený na územie štátu druhej
zmluvnej strany; to znamená, že sa zároveň
poskytne informácia o akýchkoľvek colných
kontrolných opatreniach, ktorým bol tento to-
var podrobený.

Článok 8

Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany po-
skytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie
colnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany
všetky informácie, ktoré by mohol potrebovať,
a ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov,
týkajúce sa najmä

a) osôb, o ktorých je známe alebo sú dôvodne
podozrivé, že porušujú alebo porušili colné
predpisy platné na území štátu druhej zmluv-
nej strany;

b) tovaru, o ktorom je známe, alebo existuje dô-
vodné podozrenie, že je predmetom porušo-
vania colných predpisov;

c) dopravných prostriedkov a kontajnerov, o kto-
rých je známe alebo existuje dôvodné podo-
zrenie, že sa použili na porušenie colných
predpisov platných na území štátu druhej
zmluvnej strany;

d) nových spôsobov a prostriedkov používa-
ných pri porušovaní colných predpisov;

e) miest používaných na nezákonné uskladne-
nie tovaru na území štátu druhej zmluvnej
strany.

Článok 9

1. Ak dožiadaný colný orgán nemá požadova-
nú informáciu, pokúsi sa ju získať podľa vlast-
ného uváženia v súlade s právnymi predpismi
platnými na území štátu dožiadanej zmluvnej
strany.

2. Dožiadaný colný orgán pri získavaní infor-
mácie postupuje vo vlastnom mene, pričom
koná v rámci svojej právomoci a svojich mož-
ností a v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi.

Článok 10

Informácie a doklady

1. Colné orgány si z vlastného podnetu alebo
na požiadanie navzájom poskytnú informá-
cie o zistených alebo pripravovaných činnos-
tiach, ktorými sa porušili alebo sa môžu poru-
šiť colné predpisy.

2. Colné orgány budú požadovať originály in-
formácií vrátane spisov a dokladov len v prí-
padoch, ak by boli overené kópie nepostaču-
júce. Na základe žiadosti colného orgánu
štátu jednej zo zmluvných strán sa kópie spi-
sov, dokladov a iných materiálov náležite
overia.

3. Poskytnuté originály informácií vrátane spi-
sov a dokladov sa musia vrátiť čo najskôr.

4. Informácie poskytnuté podľa tejto dohody
možno prenášať elektronicky v akejkoľvek
forme na rovnaký účel. Súčasne sa poskytnú
príslušné vysvetlivky potrebné na výklad
a použitie týchto informácií.

Článok 11

Forma a obsah žiadosti
o poskytnutie pomoci

1. Žiadosť o poskytnutie pomoci podľa tejto do-
hody sa vyhotovuje v písomnej forme. K žia-
dosti sa prikladajú doklady nevyhnutné na jej
vybavenie. V naliehavej situácii možno prijať
ústnu žiadosť, ktorá musí byť bezodkladne pí-
somne potvrdená.

2. Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje nasledujú-
ce informácie:

a) označenie dožadujúceho colného orgánu;

b) požadované opatrenie;

c) predmet a účel žiadosti;

d) zákony, nariadenia a iné právne predpi-
sy, ktoré sa na prípad vzťahujú;
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e) presné a podrobné údaje o osobách,
ktoré sú predmetom zisťovania;

f) prehľad dôležitých skutočností, ktoré sa
týkajú predmetu žiadosti;

g) vzťah medzi požadovanou pomocou
a záležitosťou, ktorej sa to týka.

3. Žiadosť sa predkladá v anglickom jazyku
alebo v inom jazyku prijateľnom pre dožia-
daný colný orgán.

4. Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požia-
davkám podľa odsekov 2 a 3, dožiadaný
colný orgán môže požadovať jej opravu ale-
bo doplnenie; prijatie predbežných opatrení
tým nie je dotknuté.

Článok 12

Úradné zisťovanie

1. Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany za-
čne na žiadosť colného orgánu štátu druhej
zmluvnej strany úradné zisťovanie týkajúce
sa činností, ktoré sú alebo by mohli byť v roz-
pore s colnými predpismi platnými na území
štátu dožadujúcej zmluvnej strany. Výsledky
zisťovania sa bez meškania oznámia doža-
dujúcemu colnému orgánu, najneskôr však
v lehote desiatich mesiacov od prijatia žia-
dosti.

2. Vo výnimočných prípadoch, ak v lehote uve-
denej v odseku 1 nie je možné vykonať všet-
ky úkony na ukončenie administratívneho ale-
bo iného zisťovania, dožiadaný colný orgán
pred uplynutím lehoty písomne oznámi túto
skutočnosť dožadujúcemu colnému orgánu
a zároveň uvedie novú lehotu, v ktorej sa úko-
ny vykonajú. Nová lehota nemôže prekročiť
15 mesiacov od prijatia žiadosti.

3. Tieto zisťovania sa vykonávajú v súlade
s právnymi predpismi platnými na území štátu
dožiadanej zmluvnej strany. Dožiadaný col-
ný orgán postupuje vo vlastnom mene.

4. Dožiadaný colný orgán môže v osobitných
prípadoch na požiadanie a so súhlasom col-
ného orgánu štátu druhej zmluvnej strany po-
voliť, aby úradníci dožadujúceho colného or-
gánu boli prítomní na území štátu dožiadanej
zmluvnej strany vrátane ich prítomnosti pri
úradnom zisťovaní, keď jeho úradníci zisťujú

porušenie colných predpisov, ktoré je predme-
tom záujmu dožadujúceho colného orgánu.

5. Úradníci colného orgánu štátu dožadujúcej
zmluvnej strany prítomní na území štátu do-
žiadanej zmluvnej strany v súlade s touto do-
hodou konajú len v poradnej funkcii a za
žiadnych okolností sa nemôžu aktívne zúčas-
tňovať úradného zisťovania alebo uplatňo-
vať akúkoľvek zákonnú alebo vyšetrovaciu
právomoc, ktorú majú úradníci dožiadaného
colného orgánu v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej
strany.

6. Dožadujúci colný orgán, ak o to požiada,
bude oboznámený o čase a mieste úkonu,
ktorý sa vykoná na základe žiadosti tak, aby
úkon mohol byť koordinovaný.

7. Úradníci dožadujúceho colného orgánu, kto-
rí sú oprávnení zisťovať porušenie colných
predpisov, môžu žiadať, aby dožiadaný col-
ný orgán prešetril príslušné účtovné zázna-
my, evidencie a iné doklady alebo dátové
nosiče a poskytol ich overené kópie, alebo
poskytol akékoľvek informácie vzťahujúce sa
na porušenie colných predpisov.

8. V prípadoch vymedzených touto dohodou,
keď sa úradníci colného orgánu štátu jednej
zmluvnej strany nachádzajú na území štátu
druhej zmluvnej strany, sú povinní kedykoľ-
vek sa preukázať úradným splnomocnením.
Nesmú byť uniformovaní a nesmú mať pri
sebe zbraň.

Použitie informácií

Článok 13

1. Informácie a iné oznámenia získané podľa
tejto dohody sa môžu použiť len na účely
uvedené v tejto dohode vrátane ich použitia
pri vyšetrovaní, súdnom alebo správnom ko-
naní. Takéto informácie alebo iné oznámenia
sa môžu použiť na iné účely len s predchá-
dzajúcim písomným súhlasom dožiadaného
colného orgánu a za podmienok a obmedze-
ní, ktoré môže uplatniť tento colný orgán.

2. Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa nepo-
užije pri informáciách týkajúcich sa porušenia
colných predpisov v súvislosti s omamnými lát-
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kami, psychotropnými látkami a ich prekurzor-
mi. Tieto informácie možno poskytnúť orgá-
nom štátu dožadujúcej zmluvnej strany, ktoré
sú priamo zapojené do boja proti nezákonné-
mu obchodu s omamnými a psychotropnými
látkami. Tieto informácie sa však neposkytnú
tretím krajinám bez predchádzajúceho písom-
ného súhlasu dožiadaného colného orgánu.

3. Všetky informácie poskytnuté v akejkoľvek
forme v rámci tejto dohody majú dôvernú po-
vahu. Sú predmetom služobného tajomstva
a sú chránené takým istým spôsobom, ako
rovnaký druh informácií a dokladov podľa
vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej
strany, ktorá ich prijala.

4. Bez toho, aby boli dotknuté články 13 a 14,
dohoda nebráni vykonávaniu právnych ak-
tov Európskych spoločenstiev a Európskej
únie, ktoré upravujú výmenu informácií v col-
ných otázkach medzi príslušnými útvarmi Ko-
misie Európskych spoločenstiev, príslušnými
orgánmi členských štátov Európskej únie
a colnými orgánmi Slovenskej republiky, kto-
ré by mohli byť predmetom záujmu Európske-
ho spoločenstva a Európskej únie.

Článok 14

1. Colné orgány štátov zmluvných strán môžu
v súlade s účelom a v rozsahu tejto dohody
použiť ako dôkaz vo svojich záznamoch,
správach, svedectvách a konaniach pred
súdmi informácie a dokumenty získané v súla-
de s touto dohodou.

2. Použitie takýchto informácií a dokladov ako
dôkazu na súdoch a význam, ktorý im bude
prisúdený, sa určia v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi zmluvných strán.

Článok 15

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov prenášaných do-
žadujúcemu colnému orgánu na účely ustanove-
né touto dohodou sa bude riadiť zásadami uve-
denými v prílohe 1 k tejto dohode, ktorá je neod-
deliteľnou súčasťou tejto dohody.

Článok 16

Doručovanie písomností

Dožiadaný colný orgán na základe žiadosti
a v súlade s právnymi predpismi platnými na úze-
mí štátu dožiadanej zmluvnej strany doručí fyzic-
kým osobám s trvalým pobytom alebo právnic-
kým osobám so sídlom na území jeho štátu všetky
doklady v rozsahu tejto dohody, ktoré vydal do-
žadujúci colný orgán.

Článok 17

Znalci a svedkovia

1. Na žiadosť colného orgánu štátu jednej
zmluvnej strany colný orgán štátu druhej
zmluvnej strany môže splnomocniť svojich
úradníkov, ak s tým súhlasia, aby vystúpili
ako znalci alebo svedkovia v súdnom alebo
správnom konaní týkajúcom sa porušovania
colných predpisov, prebiehajúcom na území
štátu dožadujúcej zmluvnej strany a predloži-
li predmety, listiny a iné doklady, alebo ich
overené kópie potrebné pri tomto kona-
ní. Títo úradníci poskytnú svedectvo o skutoč-
nostiach, ktoré zistili pri výkone svojich povin-
ností.

2. Dožadujúca zmluvná strana je povinná prijať
potrebné opatrenia na ochranu osobnej bez-
pečnosti úradníkov počas ich pobytu na úze-
mí jej štátu podľa odseku 1. Dopravu a den-
né výdavky spojené s pobytom týchto
úradníkov hradí dožadujúci colný orgán.

3. Žiadosť o vystúpenie úradníka musí presne
stanovovať, v akom prípade a v akom posta-
vení bude úradník vystupovať.

4. Úradník, ktorý má vystúpiť ako svedok alebo
znalec, má právo odmietnuť poskytnutie sve-
dectva alebo výpovede, ak je oprávnený ale-
bo povinný tak urobiť na základe vnútroštát-
nych právnych predpisov dožiadanej
zmluvnej strany alebo dožadujúcej zmluvnej
strany.

5. Žiadosť o vystúpenie úradníka ako svedka
alebo znalca sa vyhotovuje v súlade s práv-
nymi predpismi platnými na území štátov
zmluvných strán.
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Článok 18

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Ak dožiadaný colný orgán dôjde k záveru,
že vybavenie žiadosti o pomoc by mohlo
spôsobiť porušenie suverenity, bezpečnosti
alebo iných zásadných záujmov jeho štátu,
alebo by spôsobilo porušenie priemyselné-
ho, obchodného alebo služobného tajom-
stva, alebo by bolo v rozpore so základnými
princípmi vnútroštátneho právneho poriadku,
môže poskytnutie pomoci požadovanej na
základe tejto dohody zamietnuť úplne, alebo
ju poskytnúť čiastočne alebo po splnení urči-
tých podmienok alebo požiadaviek.

2. Ak colný orgán štátu jednej zmluvnej strany
žiada o pomoc, ktorú by sám nebol schopný
poskytnúť colnému orgánu štátu druhej
zmluvnej strany, upozorní na túto skutočnosť
vo svojej žiadosti. Vyhovenie takejto žiadosti
sa posúdi podľa právnych predpisov plat-
ných na území štátu dožiadanej zmluvnej
strany.

3. Ak sa pomoc zamietne, rozhodnutie a dôvod
zamietnutia sa neodkladne písomne ozná-
mia dožadujúcemu colnému orgánu.

4. Poskytnutie pomoci môže byť odložené kvôli
prebiehajúcemu úradnému zisťovaniu, trest-
nému konaniu alebo súdnemu konaniu. V ta-
komto prípade dožiadaný colný orgán bude
konzultovať s dožadujúcim colným orgánom,
či pomoc poskytne za podmienok, ktoré
môže požadovať dožiadaný orgán.

Článok 19

Náklady

1. Colné orgány štátov zmluvných strán sa
zrieknu všetkých nárokov na úhradu nákla-
dov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto doho-
dy, s výnimkou nákladov na znalcov, sved-
kov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nie sú
zamestnancami štátnych orgánov.

2. Ak si vybavenie žiadosti vyžiada podstatné
a mimoriadne náklady, colné orgány sa do-
hodnú na určení podmienok, za akých bude
žiadosť vybavená, ako aj spôsobe, akým sa
budú tieto náklady znášať.

Článok 20
Technická pomoc

Colné orgány si navzájom poskytnú technickú
pomoc v colných otázkach, ktorá môže zahŕňať:

a) výmenu informácií a skúseností o kontrolných
metódach, nových spôsoboch a technických
zariadeniach používaných pri colnej kontrole;

b) výmenu úradníkov s cieľom oboznámenia sa
s technickým zariadením, ktoré používajú col-
né orgány;

c) školenia a pomoc pri zdokonaľovaní technic-
kých zručností úradníkov colných orgánov
oboch zmluvných strán;

d) výmenu odborníkov v rôznych oblastiach col-
ných záležitostí;

e) výmenu informácií týkajúcich sa colných pred-
pisov, colných postupov a formalít;

f) výcvik, výmenu skúseností a úradníkov v ob-
lasti colnej kynológie.

Článok 21
Vykonávanie

1. Vykonávanie tejto dohody zabezpečujú col-
né orgány štátov zmluvných strán. Colné or-
gány sa navzájom dohodnú o podrobnos-
tiach vykonávania tejto dohody.

2. Colné orgány určia úradníkov zodpoved-
ných za vzájomnú komunikáciu a vymenia si
zoznamy obsahujúce ich meno a priezvisko,
funkciu, telefónne číslo a faxové číslo.

3. Spory a konflikty, ktoré nemožno vyriešiť na
úrovni colných orgánov, sa budú riešiť diplo-
matickou cestou.

Článok 22
Územná pôsobnosť

Dohoda sa uplatňuje na štátnom území Slo-
venskej republiky a na štátnom území Azerbaj-
džanskej republiky.

Článok 23
Revízia dohody

Po písomnom súhlase zmluvných strán sa všet-
ky dodatky a zmeny upravené v samostatných
protokoloch stávajú neoddeliteľnou časťou tejto
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dohody a nadobudnú platnosť v súlade s postup-
mi uvedenými v článku 24.

Článok 24
Nadobudnutie platnosti

a ukončenie platnosti

1. Táto dohoda podlieha schváleniu zmluvnými
stranami v súlade s vnútroštátnymi právnymi
predpismi oboch zmluvných strán a nado-
budne platnosť šesťdesiatym (60) dňom po
vzájomnom písomnom oznámení oboch
zmluvných strán diplomatickou cestou, že
boli splnené všetky podmienky ustanovené

vnútroštátnymi právnymi predpismi na nado-
budnutie jej platnosti.

2. Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.
Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu
vypovedať zaslaním písomného oznámenia
o úmysle ukončiť platnosť tejto dohody dru-
hej zmluvnej strane diplomatickou cestou.
Platnosť dohody sa skončí po uplynutí troch
mesiacov odo dňa prijatia oznámenia.

3. Konania prebiehajúce v čase ukončenia plat-
nosti tejto dohody dokončia zmluvné strany
v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Na dôkaz toho riadne na to poverení splnomocnenci podpísali túto dohodu.

Dané v Bruseli dňa 27. júna 2008 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku,
azerbajdžanskom jazyku a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade
rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Peter Sopko v. r. Aydin A. Alyiev v. r.
Za vládu Za vládu

Slovenskej republiky Azerbajdžanskej republiky
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Príloha 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky
o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov sa pri ich prenose riadi týmito zásadami:

1. Účelom spracúvania osobných údajov je v súlade s ustanoveniami tejto dohody predchádzanie,
zisťovanie a boj proti porušovaniu colných predpisov zvýšením efektívnosti spolupráce a kontrol-
ných postupov colných orgánov zmluvných strán, a to prostredníctvom rýchleho šírenia informácií.

2. Osobné údaje sa môžu poskytnúť len v takom prípade, ak colný orgán, ktorý údaje prijme, zabez-
pečí primerané opatrenia na ich ochranu aspoň na takej úrovni, akú musí dodržať colný orgán,
ktorý ich poskytuje.

3. Osobné údaje podľa tejto dohody sa neposkytnú, ak by ich prenos spôsobil prekážku vykonaniu
nevyhnutného opatrenia na zaistenie bezpečnosti štátu, obrany, verejnej bezpečnosti, pri preven-
cii, vyšetrovaní, objasňovaní a stíhaní trestných činov alebo porušenia etiky u regulovaných povo-
laní, dôležitého ekonomického alebo finančného záujmu štátu alebo na ochranu dotknutej osoby
alebo práv a slobôd iných osôb. Na žiadosť colného orgánu poskytujúceho osobné údaje bude
colný orgán, ktorý ich prijal, informovať poskytujúci colný orgán o využití získaných informácií
a dosiahnutých výsledkoch.

4. Osobné údaje možno poskytnúť len colným orgánom a na účely trestného konania orgánom čin-
ným v trestnom konaní a súdu. Tieto údaje môže dožadujúci colný orgán poskytnúť iným než uve-
deným subjektom len s výhradou predchádzajúceho súhlasu dožiadaného colného orgánu, a ak
to právne predpisy na území dožadujúceho colného orgánu dovoľujú.

5. Dožiadaný colný orgán je povinný poskytnúť len pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. Ak
dožiadaný colný orgán zistí, že poskytol nepravdivé, nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje,
je povinný o tom bezodkladne informovať dožadujúci colný orgán; dožadujúci colný orgán v ta-
kom prípade tieto osobné údaje opraví, doplní alebo zabezpečí ich likvidáciu.

6. Lehota na likvidáciu údajov sa určí podľa právnych predpisov platných na území štátov zmluvných
strán. Likvidáciu osobných údajov zabezpečí dožadujúci colný orgán bezodkladne po splnení
účelu spracúvania, najneskôr však v deň, keď uplynie lehota na likvidáciu osobných údajov.

7. Dožiadaný colný orgán je povinný poskytovať dožadujúcemu colnému orgánu osobné údaje vý-
lučne na účel stanovený v odseku 1 najviac v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko a krycie
meno (prezývka), dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, pohlavie, akékoľvek špecifické
vonkajšie a trvalé telesné znaky, dôvod na zaradenie údajov, navrhnuté opatrenia, poznávacia
značka dopravného prostriedku, varovný kód označujúci akýkoľvek záznam o tom, že daná oso-
ba bola v minulosti ozbrojená, páchala násilie alebo bola na úteku a údaj o tom, či je podozrivá
osoba predmetom trestného stíhania, a to bez možnosti priradiť k nim akýmkoľvek spôsobom ďal-
šie osobné údaje zo strany dožiadaného orgánu. Osobitné kategórie osobných údajov (citlivé
údaje) nemôžu byť predmetom prenosu.

8. Dožiadaný colný orgán sa zaručuje, že v primeranom čase a v primeranom rozsahu odpovie na
žiadosti dozornej autority na ochranu osobných údajov ohľadne informácií o spracúvaní osob-
ných údajov dožadujúcim colným orgánom a na akékoľvek žiadosti dotknutej osoby ohľadne in-
formácií týkajúcich sa spracovania týchto osobných údajov dožadujúcim orgánom.

9. Dožadujúci colný orgán je povinný splniť nasledujúce podmienky pri spracúvaní osobných údajov:

a) spracúvať osobné údaje iba na účel stanovený v odseku 1 a najviac v rozsahu osobných úda-
jov stanovených v odseku 7,
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b) spracúvať len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje vo vzťahu k účelu
spracúvania,

c) prijať primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré zodpovedajú rizi-
kám neoprávneného prístupu k osobným údajom,

d) riadne a promptne vybavovať všetky relevantné žiadosti dožiadaného colného orgánu alebo
dotknutej osoby týkajúce sa spracúvania osobných údajov podliehajúcich prenosu a spolu-
pracovať s príslušnou dozornou autoritou na ochranu osobných údajov v priebehu všetkých
jej vyšetrovaní,

e) umožniť dotknutej osobe právo prístupu ku všetkým údajom vzťahujúcim sa na ňu, ktoré sa
spracovávajú a podľa potreby umožniť jej opravu, likvidáciu a blokovanie údajov. Toto prá-
vo môže byť dočasne obmedzené v období, počas ktorého prebieha pozorovanie, podáva-
nie hlásení, operačná analýza údajov alebo zisťovanie.

10. Ďalší prenos osobných údajov od dožadujúceho colného orgánu inému dožadujúcemu colnému
orgánu do krajiny nezaručujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov sa zakazuje.

11. Colné orgány vedú evidenciu o poskytnutých alebo prijatých osobných údajoch a účinne ochraňu-
jú osobné údaje pred neoprávneným prístupom k nim a pred neoprávneným vykonávaním akých-
koľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi.

12. Dožiadaný a dožadujúci colný orgán súhlasia, že budú mať spoločnú a nerozdielnu zodpoved-
nosť za škodu dotknutej osoby, ktorá vznikne v dôsledku porušenia ich povinností.

13. Žiadnym ustanovením tejto dohody nie sú dotknuté príslušné vnútroštátne právne predpisy, pravid-
lá ani iné právne prostriedky upravujúce trestné veci alebo súdne konanie, vrátane vzájomnej
právnej pomoci.
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26

Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/11585/2009-72
na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti

základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12
nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) oznamuje:

Podľa § 35 ods. 1písm. b) zákona o dani z príjmov sa pri výpočte zdaniteľnej mzdy za príslušný ka-
lendárny mesiac zohľadňuje za ustanovených podmienok 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na
daňovníka uvedenej v § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov.

1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka uvedená v § 11 ods. 2 písm. a) v znení § 52g
ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov je s účinnosťou od 1. marca 2009 za rok 2009 suma
4 025,70 eura.

2. Na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov sa 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane
na daňovníka uvedenej v bode 1 tohto oznámenia vypočíta a zaokrúhli na eurocenty nadol takto:

4025,70 : 12 = 335,475 eura, zaokrúhlene 335,47 eura.

3. Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac január a február 2009 sa
pri uplatňovaní 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka použije suma podľa bodu
2 oznámenia č. MF/030427/2008-72 zo dňa 25. novembra 2008, t. j. suma 286,27 eura.

4. Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac marec až december
2009 sa pri uplatňovaní 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka použije suma pod-
ľa bodu 2 tohto oznámenia, t. j. suma 335,47 eura.

5. Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy, vypočítanej a zaokrúhlenej podľa bodu 2 tohto
oznámenia predstavuje sumu 4 025,64 eura (335,47 x 12 = 4 025,64) a za mesiace január
a február 2009 bola uplatnená 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane v nižšej sume, na konci
roka 2009 sa uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške uvedenej v bode 1
tohto oznámenia, t. j. vo výške 4 025,70 eura, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhle-
ním pri výpočte podľa bodu 2 tohto oznámenia (0,06 eura za zdaňovacie obdobie) a rozdiel
vzniknutý zmenou výšky nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na zdaňovacie obdobie
roku 2009 s účinnosťou od 1. marca 2009.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie daňovej a colnej

272 5/2009FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Referent: Ing. Viera Mezeiová, tel.: 02 / 59 58 24 36, odbor priamych daní



27

Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/11952/2009-72
o vydaní vzoru tlačiva prehľadu podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

Na zabezpečenie jednotného postupu pri po-
užívaní tlačív v súvislosti s príjmami podľa § 5 zá-
kona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, Ministerstvo financií Slo-
venskej republiky podľa § 39 odseku 10 cit. zá-
kona vydáva vzor tlačiva „Prehľad o zrazených
a odvedených preddavkoch na daň, dani vybe-
ranej podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) z vyplatených príjmov zo zá-
vislej činnosti a o daňovom bonuse (§ 33 záko-
na) za uplynulý kalendárny štvrťrok“.

Vzor tlačiva, ktoré je prílohou tohto oznáme-
nia, uverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej
republiky aj na internetovej stránke: www.finan-
ce.gov.sk.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie daňovej a colnej
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Poučenie

na vyplnenie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň,
dani vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

v znení neskorších predpisov z vyplatených príjmov zo závislej činnosti
a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny štvrťrok

(ďalej len „prehľad“)

Prehľad je podľa § 39 ods. 9 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je plati-
teľom dane* miestne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí
kalendárneho štvrťroka (§ 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov). Peňažné údaje v prehľade sa vypl-
ňujú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

* Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov platiteľom dane je osoba, ktorá od-
vádza správcovi dane daň vybranú od daňovníka alebo zrazenú daňovníkovi a majetkovo za ňu
zodpovedá.

Prvá strana tlačiva obsahuje identifikačné údaje, ktoré sa vyplnia podľa predtlače. Ak zamestná-
vateľ, ktorý je platiteľom dane prehľad, ktorý vyznačil krížikom „riadny“ vystavil chybne, má možnosť
podať opravný prehľad, ktorý vyznačí krížikom „opravný“. Rovnako podá opravný prehľad s vyplne-
ním všetkých príslušných údajov aj pri oprave chyby v žiadosti podľa II. časti prehľadu.

Upozornenie: v opravnom prehľade podanom v deň alebo po dni zavedenia eura (1. 1. 2009
a neskôr), ktoré sa týka zdaňovacích období, ktoré končia predo dňom zavedenia eura sa peňažné
údaje vykazujú v slovenských korunách na tlačivách platných pre tieto zdaňovacie obdobia. Na pre-
počet sumy, ktorá bude vypočítaná (vyčíslená) v týchto prehľadoch v slovenských korunách (odvede-
né preddavky na daň, resp. daň vyberaná zrážkou) a bude odvedená správcovi dane v roku 2009
a neskôr, sa použije konverzný kurz 30,1260 koruny za 1 euro. Táto suma sa zaokrúhli na eurocenty
nadol.

Druhá strana tlačiva obsahuje rozčlenenie sumy zrazenej a odvedenej na preddavkoch na daň, na
dani vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len
„mzda“) a sumy daňového bonusu za príslušný kalendárny mesiac (resp. za príslušné časové obdobie,
za ktoré sa vyúčtovanie miezd vykonáva) vykazovaného štvrťroka v príslušnom kalendárnom roku.

Riadok 1� dátum � uvádza sa dátum výplaty miezd za príslušné kalendárne mesiace vykazované-
ho štvrťroka. Napríklad, ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie miezd zamest-
nancom k dobru za mesiac február dňa 10. marca roku 2009, uvedie sa v stĺpci „február“ dátum
10. 3. 2009. Ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie miezd zamestnancom
k dobru vo viacerých výplatných termínoch, uvedie sa dátum posledného výplatného termínu za prí-
slušné obdobie.

� neuvádza sa dátum poskytnutia preddavku na mzdu (záloha) v termíne dohod-
nutom v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve (§ 130 ods. 3 Zákonníka práce).

� suma � uvádza sa – úhrn zrazených preddavkov na daň (bez vplyvu daňového bonu-
su), ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zrazil za príslušné kalendárne mesiace vykazova-
ného štvrťroka zo zúčtovaných a skutočne vyplatených miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu)
v peňažnej a v nepeňažnej forme plnenia,

– úhrn zrazených preddavkov na daň z miezd, ktoré zamestnáva-
teľ, ktorý je platiteľom dane, doplatil zamestnancovi za predchádzajúce kalendárne mesiace bežné-
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ho zdaňovacieho obdobia alebo za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v príslušnom kalendár-
nom mesiaci vykazovaného štvrťroka (napr. doplatky miezd za mesiac november 2008, vyplatené po
31. januári roku 2009, kedy zamestnávateľ vyberal preddavky na daň z úhrnu zdaniteľnej mzdy),

– oprava už zrazených preddavkov na daň, ktoré sa týkajú bežné-
ho zdaňovacieho obdobia,

� neuvádza sa – úhrn súm nedoplatkov dane za predchádzajúce zdaňovacie
obdobia, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zrazil a neodviedol správcovi dane, o ktorý
zvýšil odvod preddavkov na daň v príslušnom kalendárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka. Tieto ne-
doplatky dane boli vyčíslené v časti I ročného hlásenia (riadok 9) pri výpočte splnenia odvodovej po-
vinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,

– úhrnná suma, o ktorú boli naviac odvedené preddavky na daň
a daň (preplatok dane) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, o ktorú bol znížený odvod pred-
davkov za príslušné kalendárne mesiace vykazovaného štvrťroka. Tieto preplatky dane už boli vyčísle-
né v časti I ročného hlásenia (riadok 8) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa
voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,

– suma vyčísleného preddavku na daň zo mzdy, ktorá sa v skutoč-
nosti nevyplatila,

– oprava zrazených preddavkov na daň, resp. dane u zamestnan-
ca, ktoré sa týkajú príjmov vyplatených v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 40 zá-
kona o dani z príjmov. Tieto opravy vykonané u jednotlivých zamestnancoch sa uvedú v riadku 3,

– nedoplatky, ktoré predpísal pri kontrole správca dane, vyrubený
sankčný úrok, pokuty za správne delikty a pod.

Riadok 2� uvádza sa suma zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových preplatkov
(-) z ročného zúčtovania preddavkov na daň (bez vplyvu daňového bonusu) za predchádzajúce zda-
ňovacie obdobie, o ktoré bol zvýšený (znížený) odvod preddavkov na daň za príslušný kalendárny
mesiac vykazovaného štvrťroka.

Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +.

Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko -.

O vrátený rozdiel (preplatok) z ročného zúčtovania sa zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do
konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, avšak len do výšky sumy uvede-
nej v riadku 1, upravenej (zvýšenej) o nedoplatky z ročného zúčtovania (riadok 2), resp. o kladný
rozdiel súm v riadku 3.

Ak nie je možné znížiť odvod preddavkov na daň o preplatok z ročného zúčtovania, zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane, požiada o jeho vrátenie miestne príslušného správcu dane (daňový úrad)
podľa § 40 ods. 8 zákona o dani z príjmov. Správcom dane vrátený preplatok na dani z vykonaného
ročného zúčtovania sa v prehľade neuvádza.

Riadok 3� uvádza sa rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových pre-
platkov (-) zistených u zamestnanca za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +.

Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko -.

Ide o prípadné opravy už zrazených alebo vybratých a odvedených preddavkov na daň a dane vy-
beranej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach
u zamestnanca. Oprava sa vykoná v jednotlivých mesiacoch vykazovaného štvrťroka príslušného
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zdaňovacieho obdobia, v ktorých bola skutočne vykonaná (napr. oprava chybne vykonaného ročné-
ho zúčtovania v kalendárnom roku 2008 sa vykoná v kalendárnom roku 2009).

Riadok 4� uvádza sa úhrn riadkov 1 až 3, čo predstavuje daňovú povinnosť zamestnávateľa, ktorý
je platiteľom dane, upravenú o daňové preplatky a daňové nedoplatky, nezníženú resp. nezvýšenú
o daňový bonus.

Riadok 5� uvádza sa – úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu za príslušný ka-
lendárny mesiac vykazovaného štvrťroka všetkým oprávneným zamestnancom,

– úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu, ktorú si zamest-
nanec uplatnil dodatočne pri ročnom zúčtovaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,

– úhrnná suma opráv v prípade priznania a vyplatenia vyššej alebo nižšej
sumy daňového bonusu v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. v bežnom zdaňovacom
období.

Suma daňového bonusu sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4. Ak úhrnná suma vypla-
teného daňového bonusu v riadku 5 je vyššia ako suma uvedená v riadku 4, táto suma rozdielu daňo-
vého bonusu sa uvedie na riadku 9 prehľadu a následne sa zníži suma dane vybranej zrážkou z riad-
ku 8. Ak aj po tomto postupe zostane rozdiel na daňovom bonuse, tento rozdiel zamestnávateľ, ktorý
je platiteľom dane, vyplatí z vlastných prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ, ktorý je platite-
ľom dane, môže znižovať sumu odvodu preddavkov na daň (dane) a dane vyberanej zrážkou podľa
§ 43 zákona o dani z príjmov v nasledujúcich mesiacoch alebo požiada miestne príslušného správcu
dane (daňový úrad) o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu ( § 35 ods. 7 zákona
o dani z príjmov) vyplnením žiadosti v II. časti prehľadu.

Riadok 6 � uvádza sa daňová povinnosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, znížená resp.
zvýšená o daňový bonus.

Riadok 7� dátum � uvádza sa skutočný dátum odvodu preddavkov na daň v príslušných kalendár-
nych mesiacoch vykazovaného štvrťroka. Ak sa vykonali odvody vo viacerých termínoch, uvedie sa
dátum posledného odvodu za príslušné obdobie.

� suma � uvádza sa skutočne odvedená suma preddavkov na daň za príslušné mesiace
vykazovaného štvrťroka.

Riadok 8� uvádza sa úhrnná suma dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43
zákona o dani z príjmov, vrátane opráv už vykonaných zrážok dane vyberanej zrážkou z týchto príj-
mov podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia, v prísluš-
nom kalendárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka. Napríklad, ak zrážka dane podľa § 43 zákona
o dani z príjmov bola vykonaná 10.02.2009, uvedie sa v stĺpci „február“ dátum 10.02.2009 [neuvá-
dza sa daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. l) zákona o dani z príjmov] .

Riadok 9� uvádza sa úhrnná suma vyplateného daňového bonusu, o ktorú sa znižuje úhrnná suma
dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z príjmov, o ktorú ne-
bola znížená suma z riadku 4. Suma daňového bonusu sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej
v riadku 8.

Riadok 10 � uvádza sa úhrnná suma dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa
§ 43 zákona o dani z príjmov zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, znížená resp. zvýšená o da-
ňový bonus.
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Riadok 11� dátum � uvádza sa skutočný dátum odvodu dane vybranej zrážkou z príjmov zo závis-
lej činnosti podľa § 43 zákona o dani z príjmov v príslušných mesiacoch vykazovaného štvrťroka. Ak
sa vykonali odvody vo viacerých termínoch, uvedie sa dátum posledného odvodu v príslušnom kalen-
dárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka.

� suma � uvádza sa skutočne odvedená suma dane vybranej zrážkou z príjmov zo závis-
lej činnosti podľa § 43 zákona o dani z príjmov v príslušnom kalendárnom mesiaci vykazovaného
štvrťroka.

Riadok A � uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplatená
z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane), dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti pod-
ľa § 43 zákona o dani z príjmov a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok B � uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplatená
z úhrnu zrazených preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti
podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Riadok C � uvádza sa úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplatená
z vlastných prostriedkov zamestnávateľa v prípade, ak úhrnná suma preddavkov na daň (dane)
a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z príjmov, zrazená
všetkým zamestnancom je nižšia, ako úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnan-
cov. Zamestnávateľ podľa § 35 ods. 7 zákona o dani z príjmov vzniknutý rozdiel vyplatí zamestnan-
com zo svojich prostriedkov.

Riadok D� uvádza sa úhrnná suma rozdielu daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vy-
plateného z prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,
znížiť odvod preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa
§ 43 zákona o dani z príjmov za kalendárne mesiace vykazovaného štvrťroka.

V prípade, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nebude o tento rozdiel daňového bonusu zni-
žovať odvod preddavkov na daň (dane) a dane vyberanej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti pod-
ľa § 43 zákona o dani z príjmov v nasledujúcich kalendárnych mesiacoch (štvrťrokoch) do konca prí-
slušného kalendárneho roka, požiada miestne príslušného správcu dane (daňový úrad) o poukázanie
tejto sumy podaním žiadosti, uvedenej v II. časti prehľadu.

Žiadosť o poukázanie sumy daňového bonusu – vyplní sa podľa predtlače. Číselné údaje sa za-
rovnávajú vpravo.

Potvrdenie o podaní prehľadu správca dane potvrdí v prípade, ak bol doručený osobne. Ak bol pre-
hľad podaný poštou alebo elektronicky, správca dane potvrdenie o podaní prehľadu nepotvrdzuje.
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/12020/2009-721
o uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v súvislosti

s výpočtom poslednej známej daňovej povinnosti podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na
zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňova-
ní nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
v súvislosti s výpočtom poslednej známej daňovej
povinnosti podľa § 34 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „zákon o dani z príjmov“) oznamuje:

Na účely platenia preddavkov na daň v súla-
de s § 34 zákona o dani z príjmov v preddavko-
vom období začínajúcom v roku 2009 a končia-
com v roku 2010 sa pri výpočte poslednej známej
daňovej povinnosti podľa § 34 ods. 5 zákona
o dani z príjmov uplatní nezdaniteľná časť zákla-
du dane na daňovníka v sume 4 025,70 eur, kto-
rá je platná v zdaňovacom období roka 2009
podľa § 52g ods. 1 písm. a) prvého bodu záko-
na č. 60/2009 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od

1. marca 2009 mení a dopĺňa zákon o dani z príj-
mov.

Na základe uvedeného sa nepoužije nezda-
niteľná časť základu dane na daňovníka v sume
3 435,27 eur, ako sa uvádza v „Poučení na vypl-
nenie daňového priznania k dani z príjmov fyzic-
kej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
typu B“ za rok 2008 v časti „Preddavky na daň
z príjmov fyzickej osoby platené do 31. marca
2009 a od 1. apríla 2009 do 31. marca 2010,
za predpokladu, že lehota na podanie daňové-
ho priznania za zdaňovacie obdobie roka 2008
nebola predĺžená podľa § 49 zákona“ v príkla-
de č. 2 – preddavky platené po lehote na poda-
nie daňového priznania za rok 2008 v preddav-
kovom období začínajúcom 1. apríla 2009.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie daňovej a colnej
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Oznámenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

č. MF/012334/2009-721
o aktualizácii poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na
zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní
daňových priznaní k dani z príjmov podávaných
za zdaňovacie obdobie končiace po 31. decem-
bri 2008 oznamuje, že vydalo v súlade so záko-
nom č. 60/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zne-
ní neskorších predpisov, aktualizované poučenia
k jednotlivým daňovým priznaniam.

Poučenia k jednotlivým daňovým priznaniam
sú súčasťou tohto oznámenia.

Ing. Adrián Belánik, v. r.
generálny riaditeľ

sekcie daňovej a colnej
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Poučenie na vyplnenie priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

v znení neskorších predpisov – typ A

Upozornenie:

V roku 2009 v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti typu
A a v poučení na vyplnenie tohto daňového priznania všade tam, kde sa uvádza postup
podľa § 11 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon“), sa použijú sumy a výpočty podľa § 11 ods. 2 a 3 zákona v zne-
ní účinnom podľa § 52g ods. 1 zákona č. 60/2009 Z. z.

1. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A podáva daňovník, ktorému plynú v prí-
slušnom zdaňovacom období peňažné aj nepeňažné príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zá-
kona, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov od dane oslobodených a tento daňovník
neuplatňuje postup podľa § 52b ods. 11 zákona.

2. Daňovník, ktorý má v príslušnom zdaňovacom období zdaniteľné príjmy len zo závislej čin-
nosti podľa § 5 zákona, ktorých úhrn nepresiahol v zdaňovacom období 50 % sumy podľa
§ 11 ods. 2 písm. a) zákona (nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka) nie je povinný
podať daňové priznanie. Daňové priznanie je však povinný podať daňovník v prípade, ak
ho správca dane vyzve na podanie daňového priznania [§ 38 ods. 1 zákona Slovenskej národ-
nej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných or-
gánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 511/1992 Zb.“)].

3. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A (ďalej len „priznanie“) je povinný
podľa § 32 zákona podať každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona)
presahujúce 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a) záko-
na], okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane a príjmov od dane oslobodených, ak

– plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,

– plynú zo zdrojov v zahraničí,

– nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň (§ 35 zákona),

– daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o vykonanie ročného zúčtovania
preddavkov na daň (§ 38 zákona),

– požiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepred-
ložil v ustanovenom termíne zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, požadované doklady,

– neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 ods. 9 až
11 zákona.

Ak poberal daňovník v zdaňovacom období aj iné zdaniteľné príjmy (okrem príjmov zo
závislej činnosti podľa § 5 zákona), alebo ak uplatňuje postup podľa § 52b ods. 11 zákona,
podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

4. Priznanie podáva daňovník miestne príslušnému správcovi dane podľa svojho trvalého pobytu,
v lehote na podanie priznania podľa § 49 zákona do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho ob-
dobia, ak cit. zákon neustanovuje inak. V priznaní vypočíta daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorá je
splatná v lehote na podanie priznania. Ak daňovník v tejto lehote daň nezaplatí, správca dane vypočí-
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ta a vyrubí sankčný úrok podľa § 35b zákona č. 511/1992 Zb. Pred uplynutím tejto lehoty môže da-
ňovník podať opravné priznanie podľa § 39 ods. 1 zákona č. 511/1992 Zb., v ktorom vyznačí, že
ide o opravné priznanie.

Upozornenie: v opravnom daňovom priznaní podávanom za zdaňovacie obdobie roka 2008 sa vy-
pĺňajú údaje v Sk na tlačivách platných pre zdaňovacie obdobie 2008. Konverzným kurzom
30,1260 sa prepočíta na euro daň na úhradu. Táto suma sa zaokrúhli na eurocent nadol (na dve de-
satinné miesta). Výpočet sa vykoná v XII. oddiele - Pomocné výpočty.

5. Ak daňovník zistí po uplynutí lehoty na podanie priznania, že jeho daňová povinnosť je vyššia,
ako bola uvedená v priznaní alebo vyrubená správcom dane, je povinný podať do konca mesiaca na-
sledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie a v rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň
splatná. Rovnako, ak daňovník zistí po uplynutí lehoty na podanie priznania, že mal okrem príjmov zo
závislej činnosti (§ 5 zákona) za príslušné zdaňovacie obdobie aj iný druh zdaniteľných príj-
mov podľa zákona, je povinný podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej
osoby typu B. Na dodatočnom priznaní (typu A alebo B) vyznačí na prvej strane, že ide o dodatoč-
né priznanie a zároveň vyznačí aj deň, v ktorom zistil skutočnosti na podanie dodatočného priznania.

Upozornenie: v dodatočnom daňovom priznaní podávanom za zdaňovacie obdobie roka 2008
a predchádzajúce zdaňovacie obdobia sa vypĺňajú údaje v Sk na tlačivách platných pre zdaňovacie
obdobie, za ktoré sa dodatočné daňové priznanie podáva. Konverzným kurzom 30,1260 sa prepo-
číta na euro daňový nedoplatok. Táto suma sa zaokrúhli na eurocent nadol (dve desatinné miesta). Vý-
počet sa vykoná v XII. oddiele - Pomocné výpočty.

6. Súčasťou priznania sú všetky kópie dokladov preukazujúce výšku príjmov zo závislej čin-
nosti daňovníka, výšku zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a výšku nedoplatku dane z ne-
peňažných príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), z ktorých nebolo možné podľa § 35 ods. 3
písm. a) zákona vykonať zrážku preddavku na daň, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republi-
ky ako aj zo zdrojov v zahraničí v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie a vyplatený
daňový bonus. V osobitnom prípade je súčasťou priznania aj doplnený doklad o vykonanom roč-
nom zúčtovaní (§ 39 ods. 6 zákona). Ak sa daňovník rozhodne využiť postup podľa § 43 ods. 7 záko-
na a daň vybranú zrážkou bude považovať za preddavok na daň, súčasťou daňového priznania je aj
doklad o vyplatených príjmoch a zrazenej dani.

7. Podľa § 9 ods. 2 písm. t) zákona zamestnaneckou prémiou je suma priznaná a vyplatená za-
mestnancovi podľa § 32a zákona. Podľa § 32a zákona nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné
zdaňovacie obdobie daňovníkovi

a) vzniká, ak

1. dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f) zákona , vy-
konávanej len na území Slovenskej republiky (ďalej len „posudzované príjmy“), v úhrnnej výš-
ke aspoň 6-násobku minimálnej mzdy,

2. poberal posudzované príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov,

3. neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
okrem príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. j) zákona - príjmy zo závislej činnosti ,

4. nepoberal príjmy uvedené v § 3 ods. 2 písm. c) a d), § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h), § 5
ods. 3 a § 5 ods. 7 písm. i) zákona,

5. nepoberal iné zdaniteľné príjmy (§ 6 až 8zákona) okrem príjmov uvedených v treťom bode,
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6. nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (§ 11 ods. 7
zákona) alebo dôchodok nebol tomuto daňovníkovi priznaný spätne k začiatku príslušného
zdaňovacieho obdobia.

b) nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v písmene a), ale ide o zamestnanca, na kto-
rého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok
podľa osobitného predpisu. Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za kalendárny mesiac
len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tento mesiac sa do
obdobia šiestich kalendárnych mesiacov nezapočíta. Na účely uplatnenia zamestnaneckej pré-
mie sa vypočítaná daň rovná nule a uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane podľa § 11 zá-
kona sa nepoužije.

Postup na vyplnenie priznania

Pred vyplnením každého riadku je potrebné si pozorne prečítať s ním súvisiacu predtlač v priznaní.
Priznanie vyplniť čitateľne, strojom alebo paličkovým písmom. Riadky priznania sa vyplnia podľa
predtlače, nevyplnené riadky sa neprečiarkujú.

Riadky č. 25 až 27 – vyplňuje len zákonný zástupca alebo zástupca, ktorý podáva priznanie za
daňovníka v súlade so zákonom č. 511/1992 Zb. V prípade, ak je právnym nástupcom daňovníka fy-
zická osoba, ktorá nemôže v daňovom konaní vystupovať samostatne, a musí byť zastúpená zákon-
ným zástupcom alebo opatrovníkom, uvedú sa údaje o zákonnom zástupcovi (opatrovníkovi), ktorý
podáva priznanie a údaje o právnom nástupcovi v členení riadkov č. 25 až 27 sa uvedú v IX. oddiele
priznania ako osobitný záznam.

Riadky č. 28 a 29 – vyplňuje len daňovník - poberateľ dôchodku (ov) uvedených v § 11 ods. 7 zá-
kona, alebo daňovník, ktorému bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku (k 1. januáru) zda-
ňovacieho obdobia, za ktoré podáva priznanie a ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane
na daňovníka v ustanovenej výške (§ 11 ods. 7 zákona ) - ak suma dôchodku (ov) v úhrne nepresahuje
sumu, o ktorú sa znižuje vypočítaný základ dane na daňovníka, zníži sa základ dane len vo výške roz-
dielu medzi a vypočítanou sumou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a vyplatenou su-
mou dôchodku(ov) podľa pomôcky.

Riadok č. 30 – do stĺpca „Vlastné príjmy (v eurách)“ sa uvádza úhrn vlastných príjmov manžela
(manželky) na ktorého (ktorú) si daňovník, ktorý podáva daňové priznanie uplatňuje nezdaniteľnú
časť základu dane, znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bol manžel (manželka) povinný za-
platiť. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) slúži pomôcka, ktorá je
súčasťou poučenia k daňovému priznaniu. Do vlastných príjmov manžela (manželky) sa nezahrnuje:
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky, štipendium poskytované študujúcim sús-
tavne sa pripravujúcim na budúce povolanie a daňový bonus (11 ods. 5 zákona).

Riadok č. 31 – uvedie sa meno, priezvisko a rodné číslo vyživovaného dieťaťa (detí), žijúceho
s daňovníkom v (spoločnej) domácnosti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona.
Vzhľadom na skutočnosť, že suma daňového bonusu sa v priebehu zdaňovacieho obdobia mení,
v prípade, ak sa uplatňuje nárok za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí sa okienko 1-12. Ak sa nárok
uplatňuje len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí sa krížikom len okienko príslušného mesiaca.
Ak daňovník uplatňuje daňový bonus na viac detí ako obsahuje tabuľka priznania, nárok si uplatní
v IX. oddiele – Miesto na osobitné záznamy daňovníka, v členení údajov podľa tabuľky uvedenej
v priznaní.

Riadky č. 32, 33a, 33b, 34 – vyplní sa podľa údajov uvedených v potvrdeniach o všetkých príj-
moch zo závislej činnosti zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí,
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o zaplatenom povinnom poistnom (na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie) za zdaňovacie ob-
dobie, za ktoré sa podáva priznanie. Do úhrnu príjmov v riadku 32 sa uvedú aj nepeňažné príjmy
podľa § 5, z ktorých nebolo možné v zdaňovacom období zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3
písm. a) zákona], vrátené poistné, o ktoré si daňovník znížil základ dane z príjmov zo závislej činnosti
podľa § 5 ods. 8 zákona, príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou v prípade, ak sa daňovník roz-
hodol daň vybranú zrážkou z týchto príjmov považovať za preddavok podľa § 43 ods. 7 zákona. Príj-
my zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí v brutto výške, bez odpočítateľných položiek, resp. ne-
zdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí (uvedené v úhrne príjmov na
riadku 32) a poistné, charakteru povinného poistného a príspevkov, preukázateľne zaplatené v za-
hraničí (uvedené v úhrne povinného poistného na riadku 33a), sa uvedú v prepočte na eurá podľa
§ 31 ods. 2 zákona. U zamestnanca, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára,
sestry alebo pôrodnej asistentky, sa po odpočítaní poistného a príspevkov môžu znížiť príjmy zo závis-
lej činnosti aj o úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanoviz-
ni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný ministerstvom zdravotníctva preukázateľne zaplate-
né v príslušnom zdaňovacom období, a to do výšky ustanovenej osobitným predpisom (§ 5 ods. 8 zá-
kona). Toto zníženie sa uvádza v riadku 33b.

Poznámka (prepočítací kurz podľa § 31 ods. 2 zákona) – pri príjmoch zo závislej činnosti,
plynúcich zo zdrojov v zahraničí na prepočet cudzej meny na eurá sa použije kurz:

– priemerný, za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo

– platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, alebo

– priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo aj

– priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príj-
my, za ktoré podáva daňové priznanie.

Riadok č. 35 – vyplní sa len v prípade, ak daňovník nesplnil podmienky uvedené v § 11 ods. 10
až 11 zákona a je povinný zvýšiť základ dane (§ 11 ods. 12 a 13 zákona) alebo podmienky uvede-
né v § 5 ods. 8 zákona (§ 5 ods. 9 zákona).

Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane. Ak základ dane najmenej zo 6-násobku minimálnej
mzdy � suma v riadku 36 � nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2
písm. a) zákona, potom môže vzniknúť daňovníkovi nárok na zamestnaneckú prémiu.

Upozornenie: Ak daňovníkovi vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu riadky 38 až 44 sa
nevyplňujú a na riadok 45 sa vyplní 0 (nula).

Riadok č. 37 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – uvedie sa suma vypočítaná
v XII. oddiele daňového priznania, pričom na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
slúži pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania.

Riadok č. 38 – vyplní sa v prípade, ak sa vyplnil riadok č. 30 priznania a uvedie sa suma vypočíta-
ná v XII. oddiele daňového priznania podľa pomôcky na výpočet nezdaniteľných častí základu dane,
ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania. O túto nezdaniteľnú časť základu dane sa znižuje
základ dane u daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom na území Slo-
venskej republiky alebo u daňovníka, ktorý sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalen-
dárnom roku, ale aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príj-
mov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí
najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej
republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 8 zákona).
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Riadky č. 39 až 41 – uvedú sa sumy zaplatené v zdaňovacom období na príspevky na doplnkové
dôchodkové sporenie, účelové sporenie a poistné na životné poistenie v úhrne najviac 398,33 eur
[len v prípade, ak boli splnené podmienky podľa § 2 písm. u) a v) a § 11 zákona]. O nezdaniteľné
časti základu dane (§ 11 ods. 4 zákona) sa znižuje základ dane aj u daňovníka s obmedzenou daňo-
vou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16
zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka,
ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 8 záko-
na).

Riadok č. 45a – uvádza sa základ dane na uplatňovanie zamestnaneckej prémie z riadku 36
v prípade, ak je úhrn príjmov v riadku 32 najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy a zároveň
základ dane v riadku 36 nižší ako suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa § 11
ods. 2 písm. a) zákona. Ak je úhrn príjmov z riadku 32 nižší ako suma 12-násoboku minimálnej mzdy
ale súčasne aspoň v úhrnnej sume 6-násobku minimálnej mzdy, uvádza sa ako základ dane na výpo-
čet zamestnaneckej prémie základ dane zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy.

Riadok č. 45b – uvádza sa počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie za-
mestnaneckej prémie. Číslo uvádzané v tomto riadku nemôže byť nižšie ako 6.

Riadok č. 45c – vyplňuje sa suma zamestnaneckej prémie, ktorá sa vyplňuje aj v žiadosti o pouká-
zanie zamestnaneckej prémie aj v XI. oddiele.

Riadok č. 45d – vyplňuje sa len v prípade, ak daňovník podáva opravné alebo dodatoč-
né daňové priznanie a mení sumu zamestnaneckej prémie. Do tohto riadku sa uvedie suma ne-
správne vyplatenej zamestnaneckej prémie na základe vykonaného ročného zúčtovania (vyplatil za-
mestnávateľ) alebo podaného daňového priznania (vyplatil správca dane).

Riadky č. 46 až 48 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva pri-
znanie, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo
zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane sa
úhrn týchto príjmov zníži o zaplatené poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (vzťahu-
júce sa k týmto príjmom) a na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné za-
hraničné poistenie rovnakého druhu ako povinné poistenie na území Slovenskej republiky (§ 5 ods. 8
zákona).

Riadky č. 49 až 53 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva prizna-
nie, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí,
v prepočte eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. Na účely výpočtu dane uznanej na zápočet na tuzemskú
daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí, sa môže úhrn týchto príjmov znížiť o zaplatené poist-
né a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec (vzťahujúce sa k týmto príjmom) a na zahraničné po-
istenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu ako povin-
né poistenie (§ 5 ods. 8 zákona) na území Slovenskej republiky. Výpočet percenta dane na účely zápo-
čtu sa vykonáva s presnosťou na dve desatinné miesta (§ 47 ods. 2 zákona).

Riadok č. 54 – uplatní sa postup podľa § 46 zákona aj u daňovníka s obmedzenou daňovou po-
vinnosťou uvedeného v § 11 ods. 7 zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území
Slovenskej republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všet-
kých príjmov tohto daňovníka, ktoré plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v za-
hraničí.
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Riadok č. 55 – uvedie sa suma daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) žijúce v (spoločnej)
domácnosti s daňovníkom na ktoré vznikol nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona. Ak podmien-
ky nároku na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov, môže si počas zdaňovacieho ob-
dobia uplatniť daňový bonus na všetky deti len jeden z nich, prípadne si môže pomernú časť daňové-
ho bonusu uplatniť na všetky deti po časť zdaňovacieho obdobia jeden z daňovníkov a po zostávajú-
cu časť druhý z daňovníkov (§ 33 ods. 4 zákona). Daňový bonus si môže uplatniť aj daňovník s obme-
dzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej
republiky (§ 16 zákona) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov
tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí
(§ 33 ods. 10 zákona).

Riadok č. 57 – uvedie sa suma vyplateného daňového bonusu z kópií potvrdení od všetkých za-
mestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, so sídlom alebo bydliskom na území Slovenskej republiky, kto-
ré sú súčasťou priznania.

Riadok č. 58 – uvedie sa rozdiel riadkov č. 55 a 57. Ak zamestnávateľ nevyplatil celú sumu daňo-
vého bonusu a daňovník si uplatňuje nárok na zostávajúcu pomernú časť daňového bonusu, na ktorú
mu za zdaňovacie obdobie vznikol nárok, tento rozdiel je vždy väčší ako 0.

Riadok č. 59 – uvedie sa rozdiel riadkov č. 58 a 54. Vyplňuje sa v prípade, ak je suma dodatočne
uplatneného daňového bonusu z riadku 58 vyššia ako suma daňovej povinnosti z riadku 54.

Riadok č. 60 – uvedie sa rozdiel riadkov 57 a 55.

Riadok č. 61 – uvedie sa úhrn zaplatených preddavkov na daň podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona.

Riadok č. 62 – uvedie sa úhrn zrazených preddavkov na daň z kópií potvrdení od všetkých za-
mestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, ktoré sú súčasťou priznania.

Riadok č. 63 – uvedie sa suma dane vybratá zrážkou z príjmov zo závislej činnosti, zahrnutých
v riadku 32, pri ktorých sa daňovník rozhodol daň vybratú zrážkou považovať za preddavok na daň
(§ 43 ods. 7 zákona).

Riadky č. 64 a 65 – ak po vykonaní výpočtu uvedeného v texte riadkov vychádza kladné číslo,
uvedie sa na riadku č. 64 (daň na úhradu vrátane nesprávne vyplateného daňového bonusu). Ak vy-
chádza záporné číslo, uvedie sa na riadku č. 65 (preplatok).

Riadky č. 66, 67, 68, 69 – vyplňuje sa len v prípade, ak sa podáva dodatočné daňové priznanie.

Riadky č. 70 a 71 – vyplňuje sa v prípade, ak daňovník uplatňuje postup vyplývajúci z § 50 záko-
na, t. j. využije možnosť použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovi, kto-
ré sa uvádzajú na riadku 71, daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje
Notárska komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka. Ak má prijímateľ pride-
lené IČO, ktoré obsahuje aj rozlišovací znak (SID), uvádza IČO/SID (t. j. aj toto číslo). Riad-
ky 70 a 71 sa nevypĺňajú, ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie. [Podiel zaplatenej
dane, poukázaný správcom dane prijímateľovi, nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňo-
vá povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods. 10 zákona). Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani,
o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou podielu zaplatenej dane
z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na dani (uvedené sa uvádza na riadku
67 dodatočného daňového priznania)].
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Riadok č. 72 – uvedie sa počet príloh, ktoré sa prikladajú k priznaniu. Povinnou súčasťou prizna-
nia sú kópie potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň a o nedoplat-
ku dane z nepeňažných príjmov podľa § 5 zákona, z ktorých zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,
nemohol vykonať zrážku podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona, ktoré v zdaňovacom období, za ktoré sa
podáva priznanie plynuli daňovníkovi zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahra-
ničí, o zaplatenom povinnom poistnom a príspevkoch, tiež aj potvrdenie o zaplatenom poistnom v za-
hraničí, ktoré je rovnakého druhu ako povinné poistné na území Slovenskej republiky a ktoré je povin-
ný platiť zamestnanec podľa osobitných predpisov (zdravotné poistenie, sociálne poistenie) – § 5
ods. 8 zákona, o daňovom bonuse.

IX. oddiel – v tomto oddiele sa uvádzajú osobitné záznamy daňovníka (napr. k riadkom 25 až 27
a riadok 31).

X. oddiel – žiadosť o vyplatenie daňového bonusu sa vyplní len v prípade, ak suma na riadku 59
priznania je väčšia ako 3,31 eura. Pri podaní dodatočného daňového priznania sa uvedie len kladný
rozdiel z riadku č. 69 dodatočného daňového priznania.

XI. oddiel – vyplní sa v prípade preplatku na dani, ktorý daňovník žiada podľa § 63 zákona
č. 511/1992 Zb. vrátiť a nároku na zamestnaneckú prémiu.

Základné údaje podľa zákona na rok 2009

Sadzba dane podľa § 15 zákona: 19 %

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a na manželku (manžela) podľa zákona:
podľa pomôcky

Daňový bonus mesačne na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti je za I. – VI.
mesiac 19,32 eura , za VII.–XII. mesiac suma upravená v závislosti od zvýšenia životného minima

6-násobok minimálnej mzdy: 295,50 x 6=1773,00 eur

12-násobok minimálnej mzdy: 295,50 x 12 = 3 546,00 eur

Poznámky:

1. Poučenie dopĺňa predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť zákona. Poučenie
má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné zásady, ktoré je po-
trebné dodržať pri správnom výpočte daňovej povinnosti, sumy dane na úhradu a daňového bo-
nusu.

2. Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac január a február 2009 sa
pri uplatňovaní 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka použila suma 286,27 eura.

3. Pri výpočte preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za mesiac marec až december
2009 sa pri uplatňovaní 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka použila suma
335,47 eura.

4. Napriek skutočnosti, že dvanásťnásobok sumy podľa bodu 3 predstavuje sumu 4 025,64 eura
(335,47 x 12 = 4 025,64) a za mesiace január a február 2009 bola uplatnená 1/12 nezdaniteľ-
nej časti základu dane v nižšej sume, za zdaňovacie obdobie 2009 sa podľa § 11 ods. 2 písm. a)
v znení § 52g ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona uplatní nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
vo výške 4 025,70 eura, v ktorej sa zohľadní rozdiel vzniknutý zaokrúhlením pri výpočte podľa
bodu 3 (0,06 eura za zdaňovacie obdobie) a rozdiel vzniknutý zmenou výšky nezdaniteľnej časti
základu dane na daňovníka na zdaňovacie obdobie roku 2009 s účinnosťou od 01.03.2009.
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Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2009
pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane

(Číselné údaje sa uvádzajú v eurách, s presnosťou na dve desatinné miesta.)

1. Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa zákona

§ 11 ods. 2 zákona

písm. Ak základ dane daňovníka (r. 36) Nezdaniteľná časť na daňovníka

a) – sa rovná alebo je nižší ako 15 387,12 4 025,70

b) – je vyšší ako 15 387,12 7 872,48 – (základ dane : 4)

Príklad 1:
Základ dane = 15 000,00
Nezdaniteľná časť základu dane = 4 025,70

Príklad 2:
Základ dane = 16 000,00
Nezdaniteľná časť základu dane = 7 872,48 – (16 000,00 : 4) = 7 872,48 – 4 000,00 = 3 872,48

Príklad 3:
Základ dane = 31 489,92
Nezdaniteľná časť základu dane = 7 872,48 – (31 489,92 : 4) = 7 872,48 – 7 872,48 = 0,00

2. Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

§ 11 ods. 3 písm. a) zákona

Ak základ dane daňovníka (r. 36) Príjmy manželky Nezdaniteľná časť na manželku

– sa rovná alebo je nižší ako 31 489,92 0 4 025,70

menej ako 4 025,70 4 025,70 – príjmy manželky

4 025,70 a viac 0

Príklad 4:
Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 20 000,00

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 4 025,70

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 4 025,70 – 1 500,00 = 2 525,70

3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0

§ 11 ods. 3 písm. b) zákona

Ak základ dane
daňovníka (r. 36)

Príjmy
manželky

Nezdaniteľná časť na manželku

– je vyšší ako 31 489,92 Nepoberala 11 898,18 – (základ dane daňovníka : 4)

Poberala 11 898,18 – (základ dane daňovníka : 4) – príjmy manželky
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Príklad 5:
Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 35 000,00

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 11 898,18 – 8 750,00 = 3 148,18

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku =11 898,18 – 8 750,00 – 1 500,00 = 1 648,18
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Poučenie na vyplnenie daňového priznania
k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – Typ: B

Upozornenie: V roku 2009 v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B a v pou-
čení k tomuto daňovému priznaniu všade tam, kde sa uvádza postup podľa § 11 ods. 2 a 3 zá-
kona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa
použijú sumy a výpočty podľa § 11 ods. 2 a 3 zákona v znení účinnom podľa § 52g ods. 1 zá-
kona č. 60/2009 Z. z.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (ďalej len “priznanie typ B”) vypĺ-
ňa daňovník, ktorý má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 5
až § 8 zákona a nie sú oslobodené od dane. Daňové priznanie typ A je určené pre daňovníka,
ktorý má príjmy len zo závislej činnosti.

1. Príjmom na zdanenie podľa zákona sa rozumie peňažné plnenie a nepeňažné plnenie, dosiah-
nuté aj zámenou. Podľa § 32 zákona sa podáva daňové priznanie, ak ročné zdaniteľné príjmy v prí-
slušnom zdaňovacom období presiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona za ustanove-
ných podmienok, v lehote podľa § 49 zákona do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňova-
cieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak (lehota podľa § 49 zákona sa vzťahuje aj na daňovníka,
ktorý podáva daňové priznanie podľa § 32 ods. 5 zákona). V daňovom priznaní sa vypočíta daň
z príjmov fyzickej osoby a táto daň je aj v lehote na podanie daňového priznania splatná. Ak daňov-
ník v ustanovenej lehote túto daň nezaplatí, správca dane vyrubí sankčný úrok podľa § 35b zákona
SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgá-
nov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 511/1992 Zb.“). Daň sa nevyrubí a nepla-
tí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 16,60 eur, alebo celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie
obdobie nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona. To neplatí, ak daňovník uplatňu-
je podľa § 33 zákona daňový bonus. Daňové priznanie sa predkladá miestne príslušnému správcovi
dane podľa trvalého pobytu daňovníka (§ 3 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb.).

Daňové priznanie je povinný podať tiež daňovník, ktorého na to vyzve správca dane.

2. Pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (v tomto prípade priznanie typ B)
môže daňovník podať opravné daňové priznanie podľa § 39 ods. 1 zákona SNR č. 511/1992 Zb.,
v ktorom vyznačí, že ide o opravné daňové priznanie.

3. Ak daňovník zistí po uplynutí lehoty na podanie priznania typ B, že jeho daňová povinnosť
má byť vyššia ako bola ním priznaná v priznaní typ B alebo správcom dane vyrubená, je povinný
podať do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné daňové priznanie [typ B alebo
typ A, ak zistí, že si môže podať tento typ daňového priznania] a v tejto lehote aj daň doplatiť (§ 39
zákona SNR č. 511/1992 Zb.). Dodatočné daňové priznanie typ B podáva aj daňovník, ktorý podal
daňové priznanie typ A a dodatočne zistil, že mal aj iné druhy príjmov, t. j., že nemal podať priznanie
typu A. Na prvej strane daňového priznania vyznačí, že ide o dodatočné daňové priznanie a vyznačí
zároveň aj deň, keď zistil skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné da-
ňové priznanie môže podať aj daňovník, ktorý zistí, že jeho daňová povinnosť je nižšia, ako ju uviedol
v daňovom priznaní, alebo ako bola správcom dane vyrubená (§ 39 zákona SNR č. 511/1992 Zb.).
Daňovník vypĺňa v dodatočnom daňovom priznaní všetky potrebné riadky a rozdiely oproti pôvod-
ne podanému daňovému priznaniu. Uvedené vyznačí v XI. ODDIELe dodatočného daňového pri-
znania na riadkoch 106 až 111.
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4. Daň z príjmov fyzickej osoby sa vypočíta zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezda-
niteľné časti základu dane podľa § 11 zákona zaokrúhleného na eurocenty nadol. Sadzba tejto
dane je podľa § 15 zákona 19 %. Vypočítaná daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

5. Takto vypočítaná daň sa zníži o daňový bonus, ak daňovníkovi vznikne nárok na jeho uplatne-
nie podľa § 33 zákona. Daňový bonus môže uplatniť daňovník s neobmedzenou daňovou povinnos-
ťou s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ak splní podmienky ustanovené v § 33 ods. 1
zákona, ale aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo
zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 %
zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo
zdrojov v zahraničí (§ 33 ods. 10 zákona). Podľa tohto ustanovenia si môže uplatniť daňovník daňo-
vý bonus na každé vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti (prechodný pobyt dieťaťa mimo do-
mácnosti nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu). Na daňový bonus má nárok daňovník, ktorý
mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej čin-
nosti a z prenájmu (§ 6 zákona) aspoň vo výške 6 násobku minimálnej mzdy a aj vykázal z týchto
príjmov základ dane (čiastkový základ dane). Na daňový bonus má nárok tiež daňovník, ktorý mal
v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona) aspoň vo výške 6 násob-
ku minimálnej mzdy. Daňovník, ktorý podáva priznanie, si môže uplatniť daňový bonus (§ 33 ods. 1,
6 až 9, § 36 ods. 5 a § 38 ods. 1 zákona), ak

5.1 v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ale v tomto zdaňova-
com období dosiahol zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z pre-
nájmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a aj vykázal základ dane (čiastkový základ dane)
z týchto príjmov, alebo

5.2 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti v sume nižšej ako 6-násobok minimálnej mzdy
a v tomto zdaňovacom období dosiahol aj zdaniteľné príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárob-
kovej činnosti a z prenájmu aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ale aj vykázal základ dane
(čiastkový základ dane) z týchto príjmov,

5.3 poberal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, pri-
znal daňový bonus len v pomernej časti a v tomto zdaňovacom období vykázal aj základ dane z príj-
mov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu; v tomto prípade si daňovník
môže v priznaní uplatniť len zostávajúcu časť daňového bonusu nepriznanú zamestnávateľom,

5.4 nepoberal za kalendárny mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnosti v peňažnej alebo nepe-
ňažnej forme aspoň v sume polovice minimálnej mzdy u zamestnávateľa, u ktorého si uplatňuje nezda-
niteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, ale úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo závis-
lej činnosti za celé zdaňovacie obdobie dosiahol aspoň 6-násobok minimálnej mzdy; v tomto prípade
si môže zostávajúcu časť daňového bonusu uplatniť v priznaní za podmienky, že si ju neuplat-
nil pri ročnom zúčtovaní,

5.5 poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti a neuplatňoval daňový bonus u žiadneho za-
mestnávateľa, ale v zdaňovacom období dosiahol tieto príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej
mzdy a nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania.

Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdo-
bie podľa zákona. Ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma
uplatňovaného daňového bonusu, požiada daňovník miestne príslušného správcu dane v XIV. OD-
DIELe o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočíta-
nou za príslušné zdaňovacie obdobie. Správca dane postupuje pri vrátení uvedenej sumy ako pri vrá-
tení daňového preplatku podľa § 63 zákona SNR č. 511/1992 Zb. (§ 33 ods. 6 zákona).
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POSTUP PRI VYPĹŇANÍ PRIZNANIA – TYP B

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Prvú stranu priznania riadky 01 až 25 vypĺňa daňovník podľa predtlače. Ak má daňovník pridele-
né DIČ, uvádza sa na riadok 01 DIČ, v ostatných prípadoch sa uvádza rodné číslo. Nevyplnené riad-
ky nielen na prvej strane v I. ODDIELe, ale aj vo všetkých ostatných oddieloch priznania, daňovník po-
nechá prázdne. Pozorne je potrebné si všímať aj upozornenia pod jednotlivými riadkami alebo tabuľ-
kami v príslušných oddieloch priznania.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

Riadky 26 až 28 vyplní len zákonný zástupca alebo zástupca podľa § 9 zákona SNR
č. 511/1992 Zb., ktorý podáva priznanie za daňovníka. Ak je právny nástupca daňovníka fyzic-
ká osoba, ktorá nemôže v daňovom konaní vystupovať samostatne a musí byť zastúpená zákonným
zástupcom alebo opatrovníkom, uvádzajú sa na riadkoch 26 až 28 údaje o zákonnom zástupcovi
(opatrovníkovi), ktorý podáva priznanie a údaje o právnom nástupcovi v členení riadkov 26 až 28, sa
uvádzajú v XIII. ODDIELe ako osobitný záznam.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Riadky 29 a 30 vypĺňa podľa predtlače daňovník, ktorý poberal v zdaňovacom období, za ktoré
podáva priznanie, dôchodok (ky) uvedené v § 11 ods. 7 zákona. Riadok 31 vypĺňa daňovník podľa
predtlače, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona na manželku
(manžela), ak s ňou (s ním) žije v domácnosti. Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manže-
la) žijúcu s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť, ak manžel (manželka) nemá vlastné
príjmy presahujúce sumu 22,5 násobku platného životného minima len za ustanovených podmienok
podľa § 11 ods. 3 zákona. Do vlastného príjmu sa nezahrnuje daňový bonus podľa § 33 zákona,
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sús-
tavne sa pripravujúcim na budúce povolanie, pričom vlastný príjem manželky (manžela) sa znižuje
o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola
(bol) povinná zaplatiť (§ 11 ods. 5 zákona). Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na
manželku (manžela) slúži pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia k daňovému priznaniu. Pod-
ľa § 11 ods. 4 písm. a) až c) zákona je možné uplatniť nezdaniteľné časti základu dane, a to príspev-
ky na doplnkové dôchodkové sporenie (doplnkové dôchodkové poistenie), finančné prostriedky na
účelové sporenie a poistné na životné poistenie v úhrne najviac 398,33 eur ročne. Tieto si priamo da-
ňovník uvedie v X. oddiele tohto priznania.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Riadok 32 vypĺňa daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus a uplatňuje si ho podľa § 33
zákona (bližšie k daňovému bonusu v bode 5 tohto poučenia). Uvádzajú sa tu vyživované deti (die-
ťa), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný daňovník.
Vzhľadom na to, že suma daňového bonusu sa v priebehu zdaňovacieho obdobia mení, ak sa uplat-
ňuje nárok za 12 kalendárnych mesiacov, vyznačí sa krížikom okienko 1-12. Ak sa nárok uplatňuje
len za niektoré kalendárne mesiace, vyznačí sa krížikom len okienko príslušného mesiaca. Ak uplatňu-
je daňovník daňový bonus na viac ako na 4 deti, v rovnakom členení ako je uvedené na riadku 32, sa
uvedú ostatné vyživované deti v XIII. ODDIELe (vyznačí sa riadok 33). Za zdaňovacie obdobie roka
2009 si môže daňovník uplatniť za podmienok ustanovených v § 33, resp. § 52 ods. 48 zákona, da-
ňový bonus na vyživované dieťa v sume 19,32 eur mesačne za január až jún a júl až december v zá-
vislosti od zvýšenia životného minima - § 52 ods. 48 zákona).
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V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane)
Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Riadky 34 až 37 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol v predchádzajúcom zdaňovacom období, za
ktoré sa vyrovnáva daň (daňová povinnosť), príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od jedného
zamestnávateľa alebo od viacerých zamestnávateľov [vrátane príjmov, z ktorých sa daň vybrala pod-
ľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona, pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za predda-
vok podľa § 43 ods. 7 zákona]. Z týchto príjmov sa v tomto oddiele vypočítava základ dane (čiastko-
vý základ dane). Uvádzajú sa tu aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, a to prepočítané na eurá, pričom za
príjmy zo zdrojov v zahraničí sa považujú hrubé (brutto) príjmy (bez odpočítateľných položiek a ne-
zdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí). Pri príjmoch zo závislej činnos-
ti sa použije podľa § 31 ods. 2 zákona prepočítací kurz, ktorý sa určí ako priemerný kurz za kalendár-
ny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou
bankou Slovenska posledný deň každého mesiaca zdaňovacieho obdobia alebo sa použije kurz
platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, alebo sa použije
ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použi-
je priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príj-
my, za ktoré podáva daňové priznanie. Na účely výpočtu dane sa úhrn týchto príjmov zníži na riadku
35 o poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, alebo príspevky na zahraničné poiste-
nie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu (§ 5 ods. 8
zákona) a ak ide o zamestnanca, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, ses-
try alebo pôrodnej asistentky, tak sa po odpočítaní poistného a príspevkov môžu na riadku 36 znížiť
príjmy zo závislej činnosti aj o úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelá-
vacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný ministerstvom zdravotníctva preuká-
zateľne zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, a to do výšky ustanovenej osobitným predpisom
(§ 5 ods. 8 zákona). Do úhrnu príjmov zo závislej činnosti sa zahrnie aj vrátené poistné, o ktoré si da-
ňovník znížil príjmy podľa § 5 ods. 8 zákona v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, z ktorých
sa daň vybrala podľa § 43 ods. 3 písm. l) zákona, ak sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať
za preddavok podľa § 43 ods. 7 zákona.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV
Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI A Z PRENÁJMU

Tento oddiel vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárob-
kovej činnosti alebo z prenájmu (§ 6 zákona). Ak daňovník dosiahol príjmy pri spoločnom podnikaní
alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe písomnej zmluvy o združení
(§ 829 až 841 Občianskeho zákonníka), alebo písomného vyhlásenia o združení sa (§ 10 zákona
č. 181/1995 Z. z.), uvedie v tomto oddiele tú časť príjmov a výdavkov, ktorá na neho pripadá.

Uvádzajú sa tu aj príjmy rovnakého druhu zo zdrojov v zahraničí (napr. z podnikania, autorský ho-
norár, z prenájmu), ktoré sa v prepočte na eurá uvádzajú spoločne s príjmami dosiahnutými na našom
území (v tuzemsku). Príjmy zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú bez prípadných odpočítateľných polo-
žiek podľa zákonov platných v zahraničí a výdavky vzťahujúce sa k týmto príjmom sa môžu uplatniť
len podľa zákona. Ak daňovník je účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny na eurá sa použije
referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska, platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve, ak zákon neustanovuje
inak. Pri kúpe a predaji cudzej meny za eurá sa uplatní postup podľa § 24 ods. 3 zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1 zákona). Ak daňovník nie
je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol po-
skytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo
bol pripísaný bankou (§ 31 ods. 2 zákona). Súčasťou príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 sú aj príjmy z aké-
hokoľvek nakladania s obchodným majetkom (napr. príjem z prenájmu takéhoto majetku), úroky z pe-
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ňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z pod-
nikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Súčasťou týchto príjmov je aj príjem z predaja podni-
ku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku podľa § 476 až 488 Obchodného zákonní-
ka (§ 17 ods. 11 zákona) a výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je
dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

Ak ide o príjmy z prenájmu dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z titulu spolu-
vlastníctva k veci alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, za-
bezpečenie a udržanie, každý spoluvlastník uvedie v daňovom priznaní príjmy a výdavky vo výške
svojho podielu na riadku 10 tabuľky č. 1. Ak príjmy z prenájmu plynú manželom z bezpodielového
spoluvlastníctva, zdaňuje sa tento príjem v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodli inak.
V takomto pomere sa delia aj výdavky. Každý z manželov podáva priznanie, kde zahrnie dohodnutý
podiel.

Tabuľku č. 1 vypĺňa každý daňovník, ktorý dosiahol príjmy podľa § 6 zákona a ktorý účtuje v sús-
tave jednoduchého účtovníctva, alebo ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov, alebo ktorý ve-
die evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona. Ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (§ 6
ods. 10 zákona), uvedie sa suma výdavku pri jednotlivých druhoch príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2
úhrnom na riadku 9 tejto tabuľky vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov,
pričom pod tabuľkou č. 1 sa vyznačí táto skutočnosť a zároveň sa uvedie suma zaplateného poistného
a príspevku v eurách v príslušnom zdaňovacom období. Na riadku 10 sa uvedie suma výdavku pri
príjmoch podľa § 6 ods. 3 oddelene. Znamená to, že sa môžu uplatniť pri príjmoch podľa § 6 ods. 1
a 2 v kombinácii s príjmami podľa § 6 ods. 3 aj kombinácia výdavkov percentom z príjmov s daňový-
mi výdavkami podľa § 19, napr. pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 sa uplatnia daňové výdavky podľa
§ 19 zákona a pri príjmoch z prenájmu percentom z príjmov. Ak sa uplatňujú daňové výdavky podľa
§ 19 zákona, môžu sa tieto uviesť úhrnom na riadku 9 tejto tabuľky, ak sa vzťahujú len k príjmom uve-
deným na riadkoch 1 až 8 (t. j. okrem príjmov z prenájmu uvedených na riadku 10 tejto tabuľky). Na
riadku 10 stĺ. 1 sa uvádza podľa § 9 ods. 1 písm. h) zákona kladný rozdiel medzi príjmom z prená-
jmu nehnuteľnosti a päťnásobkom sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňova-
cieho obdobia (ďalej len „päťnásobok sumy platného životného minima“). Výdavky priraďované
k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 10 stĺ. 2 zistia rov-
nakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane
k celkovým takýmto príjmom [§ 9 ods. 1 písm. h) zákona], napríklad: daňovník v roku 2009 dosiahol
príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 zákona) vo výške 9948 eur, výdavky percentom z príjmu
podľa § 6 ods. 10 sú vo výške 3979,2 eur. Na riadku 10 stĺ. 1 sa uvedie suma 9053,4 eur [9948 –
894,6 (v roku 2009 je suma päťnásobku sumy platného životného minima 894,6 eur)]. Na riadku
10 stĺ. 2 sa uvedie suma výdavku 3621,36 eur [(9053,4 : 9948) x 3979,2]. Z tabuľky 1 sa prenáša-
jú údaje (spolu) z riadku 11 na stranu 4 do riadku 38 (príjmy) a riadku 39 (výdavky). Na riad-
ku 45 po vyplnení predchádzajúcich riadkov sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane). Riad-
ky 42 a 43 vypĺňa daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Daňovník, ktorý účtuje
v sústave jednoduchého účtovníctva, riadky 42 a 43 nevypĺňa, nakoľko položky znižujúce alebo zvy-
šujúce základ dane (daňovú stratu) sú v nadväznosti na § 8 ods. 4 postupov účtovania pre jednodu-
ché účtovníctvo súčasťou príjmov a výdavkov na riadkoch 38 a 39. Daňovník, ktorý vypĺňa riadky 42
a 43, v ODDIELe XIII. uvedie položky, o ktoré konkrétne základ dane zvýšil, resp. znížil.

Daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva tabuľku č. 1 nevypĺňa; vypĺňa len riadky
40 až 45. Údaje daňovník uvádza podľa účtovníctva. Ak daňovník účtujúci v sústave podvojného úč-
tovníctva dosiahol príjmy pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej
činnosti (§ 10 ods. 2 zákona), na riadkoch 40 až 45 uvedie už len podiel, ktorý na neho pripadá.
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VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane)
Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie,
príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona), vypĺňa skôr, ako si vypočíta základ dane (čiastkový zá-
klad dane) z týchto príjmov na riadkoch 46 až 48, aj tabuľku č. 2 na riadkoch 1 až 10, resp. riadok
11. Ak výdavky v stĺpci 2 na riadku 7 tabuľky č. 2 sú vyššie ako príjem na tomto riadku, uvedú sa tieto
výdavky len do výšky príjmov. Preukázateľne vynaložené výdavky do 31. decembra 2008 v sloven-
ských korunách na dosiahnutie zdaniteľného príjmu podľa § 7 zákona, o ktoré sa znižuje príjem
v zdaňovacích obdobiach končiacich po 1. januári 2009, sa prepočítajú konverzným kurzom na eurá
a zaokrúhlia sa na eurocenty nahor. Do príjmov z kapitálového majetku sa zahrnujú aj príjmy zo za-
hraničia, a to prepočítané na eurá spôsobom uvedeným v VI. ODDIELe (podľa § 31 ods. 2 zákona).
Pri príjmoch z kapitálového majetku sa v prevažnej miere uplatňuje zrážková daň podľa § 43 zákona,
ide však len o také príjmy, ktoré sú dosahované na našom území (uvedené v tabuľke č. 2). V týchto prí-
padoch sa zrazená daň považuje za vysporiadanú, len ak sa daňovník nerozhodne takéto príjmy
uviesť v priznaní (§ 43 ods. 6 zákona). Ak takéto príjmy prizná daňovník v priznaní, považuje sa zra-
zená daň za preddavok (§ 43 ods. 7 zákona) a ak suma zrazenej dane je vyššia ako daň vypočítaná
v daňovom priznaní, daňovník má nárok na vrátenie zrazenej dane (jej časti) po podaní žiadosti
o vrátenie preplatku (XV. ODDIEL). Podľa § 45 ods. 4 zákona, je možné započítať daň zrazenú z úro-
kového príjmu uvedeného v § 32 ods. 15 zákona SNR č. 511/1992 Zb. Preto súčasťou príjmov pod-
ľa § 7 zákona (uvádzajú sa na riadkoch 1 až 9 tabuľky č. 2 v závislosti od druhu príjmov) sú aj úroko-
vé príjmy v súlade so Smernicou Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v po-
dobe výplat úrokov (ďalej len „smernica“) dosiahnutých z krajín uvedených v prílohe č. 3 zákona
[v prechodnom období sa zráža daň v súlade s článkom 11 tejto smernice v inej (vyššej) výške ako je
ustanovené v zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia]. Na riadku 11 sa uvádzajú príjmy (brutto)
dosiahnuté z vyplatenia (vrátenia) podielových listov obstaraných do 31. decembra 2003, na ktoré
sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11, resp. § 52 ods. 20 zákona. V tejto súvislos-
ti sa vypĺňa riadok 100 priznania, kde sa uvedie suma preddavku vybraná len z takéhoto príjmu.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane)
Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

V tabuľke č. 3 sa uvádzajú ostatné príjmy. Nejde o príjmy podľa § 5 až 7 zákona. Každý jednotli-
vý druh príjmov sa uvádza na riadkoch 1 až 10 tejto tabuľky. Na riadku 11 sa uvádza príjem neuve-
dený na riadkoch 1 až 10, a to ak ide o viac druhov príjmov, tak úhrnom. Preukázateľne vynaložené
výdavky do 31. decembra 2008 v slovenských korunách na dosiahnutie zdaniteľného príjmu podľa
§ 8 zákona, o ktoré sa znižuje príjem v zdaňovacích obdobiach končiacich po 1. januári 2009, sa
prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na eurocenty nahor. Ak sú výdavky v stĺ. 2
na jednotlivých riadkoch vyššie ako príjem na týchto riadkoch, uvedú sa tieto výdavky len do výšky
príjmov. Na riadku 11 sa uvádzajú výdavky len do výšky každého jednotlivého druhu príjmu, ak ide
o príjem neuvedený na riadkoch 1 až 10, napr. daňovník dosiahne okrem príjmov uvedených na riad-
koch 1 až 10 dva druhy príjmov úhrnom 330 eur (250 eur + 80 eur), pričom výdavky k príjmom
250 eur preukázateľne vynaložil v sume 150 eur a 100 eur vynaložil k príjmom 80 eur. Výdavky
v stĺ. 2 budú spolu 230 eur (150 eur + 80 eur). Na riadku 1 stĺ. 1 sa uvádza kladný rozdiel medzi
príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona a päťnásobkom sumy platného životného minima podľa
§ 9 ods. 1 písm. h) zákona. Výdavky priraďované k príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona zahrno-
vaným do základu dane sa na riadku 1 stĺ. 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer týchto príjmov
zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom [§ 9 ods. 1 písm. h) zákona]. Napríklad:
daňovník v roku 2009 dosiahol len príjmy z príležitostnej poľnohospodárskej výroby [§ 8 ods. 1
písm. a) zákona] vo výške 1000 eur, výdavky podľa § 8 ods. 9 zákona sú vo výške 250 eur (25 %).
Na riadku 1 stĺ. 1 sa uvedie suma 105,4 eur [1000 – 894,6 (čo je v roku 2009 päťnásobok sumy
platného životného minima)]. Na riadku 1 stĺ. 2 sa uvedie suma výdavku vo výške 26,35 eur
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[(105,4 : 1000) x 750]. Na riadkoch 4, 5 a 6 stĺ. 1 sa uvádza podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona klad-
ný rozdiel medzi príjmami uvádzanými na týchto riadkoch zníženými o výdavky podľa § 8 ods. 5 a 7
zákona a päťnásobkom sumy platného životného minima. Napríklad daňovník dosiahol v roku 2009
len príjmy z predaja cenných papierov [§ 8 ods. 1 písm. e) zákona] v sume 3000 eur, ktoré nadobu-
dol v roku 2007 za 1200 eur; na riadku 5 stĺ. 1 sa podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona uvádza sumu
905,4 eur [3000 – 1200 – 894,6] a na riadku 5 stĺ. 2 sa neuvádza žiadna suma. Na riadkoch 49
až 51 sa vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z ostatných príjmov.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

V tomto oddiele sa uvádza prehľad o vzniku daňovej straty a jej uplatnenie podľa § 4 ods. 2
a § 30. Nárok na odpočet daňovej straty, resp. časti straty podľa § 30 zákona sa uvádza na riad-
koch 52 až 56, pričom sa tu uvádza vždy len strata alebo tá časť straty, ktorá sa v príslušnom zdaňo-
vacom období odpočítava od základu dane v súlade s § 30 zákona. Na riadku 57 sa uvádza daňo-
vá strata z príjmov podľa § 6 zákona, ktorá vznikla v príslušnom zdaňovacom období, za ktoré sa po-
dáva daňové priznanie. Údaj z r. 52 až 57 sa použije na výpočet základu dane z riadkov 58 až 68.
Na riadku 67 sa základ dane z riadku 66 zvyšuje o sumu nepreinvestovanej straty alebo jej časti
z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa § 34 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z. z. a o sumu prí-
spevkov a platieb v súlade s § 11 ods. 12 a 13 zákona. Ak sa základ dane nezvyšuje o tieto sumy,
suma na riadku 67 sa rovná sume na riadku 66. Vypočítaný základ dane na riadku 68 sa prenesie
do X. ODDIELu na riadok 69. Základ dane tvorí úhrn čiastkových základov dane podľa § 5 až 8 záko-
na, pričom stratu je možné odpočítať len od úhrnu čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 až
8 zákona.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

V tomto oddiele daňovník vypočítava daňovú povinnosť za príslušné zdaňovacie obdobie. Ne-
zdaniteľné časti základu dane podľa § 11 sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor (§ 47 ods. 1
zákona). Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka sa uvedie na riadku 70, s výnimkou prípa-
dov, keď daňovník vypĺňal III. ODDIEL riadok 29. V týchto prípadoch uvedie len rozdiel medzi nezda-
niteľnou časťou základu dane na daňovníka a ročnou sumou dôchodkov uvedených na riadku 30.
Na riadku 70 sa uvádza suma vypočítaná v XVI. oddiele podľa pomôcky na výpočet nezda-
niteľných častí základu dane (na daňovníka), ktorá je súčasťou tohto poučenia. Nezdaniteľ-
ná časť základu dane na daňovníka v roku 2009 je v sume 4 025,70 eur, ak daňovník spĺňa
podmienky podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, inak sa táto nezdaniteľná časť základu dane upravuje
podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona. Riadok 71 vypĺňa daňovník, ktorý uviedol údaje v III. ODDIELe
na riadku 31. Na riadku 71 sa uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manže-
la). Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) slúži pomôcka,
ktorá je súčasťou tohto poučenia. Výpočet sa vykoná v XVI. oddiele. Nezdaniteľná časť zá-
kladu dane na manželku (manžela) v roku 2009 je v sume 4 025,70 eur, ak daňovník spĺňa
ustanovené podmienky podľa § 11 ods. 3 písm. a) prvý bod, inak sa táto nezdaniteľná časť základu
dane upravuje podľa § 11 ods. 3 písm. a) druhého bodu a písmena b). Na riadkoch 72 až 74 sa
uvádzajú sumy nezdaniteľných častí základu dane, a to príspevky na doplnkové dôchodkové spore-
nie, finančné prostriedky na účelové sporenie a poistné na životné poistenie. Ak úhrn príspevkov na
doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie a poistné na životné poistenie presahuje sumu
398,33 eur, uvedie sa na riadku 75 suma 398,33 eur. Nezdaniteľné časti základu dane uplatní da-
ňovník, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 11 zákona. O nezdaniteľnú časť základu dane na da-
ňovníka (§ 11 ods. 2 zákona) sa znižuje základ dane aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povin-
nosťou, ak spĺňa podmienky ustanovené v § 11 zákona. O nezdaniteľné časti základu dane (§ 11
ods. 3 a 4 zákona) sa znižuje základ dane aj u daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak
úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňo-
vacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na
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území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí (§ 11 ods. 8 zákona). Na riadku 77 daňovník
vypočíta základ dane znížený o nezdaniteľné časti základu dane (o úhrn r. 70, r. 71 a r. 75). Daň
podľa § 15 zákona daňovník vypočíta na riadku 78 zo základu dane zaokrúhleného na eurocenty
nadol, pričom aj daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Riadky 79 až 81 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa podľa
zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona). Tieto riadky vypĺňa aj
daňovník, ktorému plynuli príjmy zo závislej činnosti z nezmluvného štátu alebo za prácu vykonávanú
pre Európske spoločenstvá a ich orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného
rozpočtu Európskej únie [§ 45 ods. 3 zákona].

Riadky 82 až 86 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa
podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia započítava na tuzemskú daňovú povinnosť daň zapla-
tená v zahraničí v súlade s príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia (§ 45 ods. 1 zákona),
pričom na riadku 83 sa uvádza suma zaplatenej dane podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdane-
nia). Na účely vyňatia príjmov zo zdrojov v zahraničí zo základu dane a na účely zápočtu dane za-
platenej v zahraničí, sa za príjmy zo zdrojov v zahraničí považujú príjmy znížené o súvisiace výdavky
v súlade so zákonom a neznížené o výdavky, nezdaniteľné časti základu dane a odpočítateľné polož-
ky podľa zahraničných predpisov. Ak vypočítaný percentuálny podiel na riadku 84 vychádza vyšší
ako 100, uvedie sa v maximálnej výške 100. Daň po vyňatí a zápočte sa uvedie na riadku 87. Riad-
ky 88 až 90 vypĺňa daňovník, ktorý dosiahol úrokové príjmy (§ 32 ods. 15 zákona SNR
č. 511/1992 Zb.) z krajín podľa prílohy č. 3 zákona, pri ktorých sa podľa smernice započíta daň pre-
ukázateľne zrazená v zahraničí na úhradu dane do výšky, v ktorej môže byť zrazená podľa zákona
(§ 45 ods. 4 zákona), pričom na r. 89 sa uvádza suma preukázateľne zaplatenej dane podľa
smernice.

Na riadku 91 sa uvádza daň (daňová povinnosť) riadok 87 – riadok 90, t. j. daň po uplatnení zá-
počtu dane z úrokových príjmov. Ak daňovník nedosiahol úrokové príjmy a nie sú súčasťou zdaniteľ-
ných príjmov, na riadku 91 sa bude daň (daňová povinnosť) rovnať riadku 87. Ak daňovník neuplat-
ňuje nárok na daňový bonus (r. 92) a výsledná suma nepresiahne 16,60 eur, alebo ak daňovník neup-
latňuje nárok na daňový bonus (r. 92) a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa
§ 11 ods. 2 písm. a) zákona, na riadku 91 sa uvádza nula. Daňovník s obmedzenou daňovou povin-
nosťou uvedený v § 11 ods. 7 zákona uplatní postup podľa § 46 zákona, ak úhrn jeho zdaniteľných
príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16) v príslušnom zdaňovacom období tvorí naj-
menej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré plynú zo zdrojov na území Slovenskej republi-
ky a zo zdrojov v zahraničí.

Riadok 92 vypĺňa daňovník, ktorý vyplnil IV. ODDIEL. Obdobne daňovník vypĺňa aj riadky 93 až
97. Ak sa vypĺňa riadok 96, vypĺňa sa aj žiadosť uvedená v XIV. oddiele daňového priznania.

Na riadku 93 sa uvádza daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus. Daňovník, ktorý neup-
latňuje daňový bonus, na riadku 93 bude mať vždy uvedenú rovnakú sumu dane, ako na riadku 91.

Na riadku 98 sa uvádza suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom
alebo správcom dane. Tento riadok sa vypĺňa, len ak daňovník uplatňoval zamestnaneckú prémiu
u zamestnávateľa, alebo ju uplatnil v daňovom priznaní typ A a dodatočne zistí, že nemal na ňu nárok
(dosiahol v roku, za ktorý si uplatnil zamestnaneckú prémiu aj iné druhy príjmov, napr. ostatné príjmy
podľa § 8 zákona z predaja majetku).

Sumu preddavku vybranú zrážkou podľa § 43 zákona daňovník uvedie na riadku 99, ale len za
podmienky, že ide o preddavok vybraný z príjmov, ktoré daňovník uvádza v priznaní (bližšie
uvedené v odkaze 20 daňového priznania). Na riadku 100 sa uvádza suma preddavku vybraná len
z príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) obstaraných do 31. decembra
2003, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa § 52b ods. 11, resp. § 52 ods. 20 zákona
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a ktoré daňovník uviedol na riadku 11 tabuľky č. 2. Zrazené alebo zaplatené preddavky na daň
alebo na zabezpečenie dane uvedie daňovník na riadkoch 101 až 103.

Na riadku 104 sa uvádza zaplatená daň, resp. časť zaplatenej dane v zahraničí z úrokových príj-
mov podľa smernice uznaná za daňový preplatok podľa § 45 ods. 4 zákona (riadok 89 – riadok
90).

Riadky 105 a 106 sa vypĺňajú podľa predtlače, pričom na týchto riadkoch vznikne buď daň na
úhradu alebo preplatok.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO PRIZNANIA

Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2009, vypĺňa sa
tento oddiel v eurách (bližšie v bode 3 tohto poučenia). Na riadku 107 dodatočného daňového pri-
znania sa uvádza suma daňovej povinnosti znížená o daňový bonus z riadku 93, ktorú daňovník uvie-
dol v riadku 93 „riadneho“ daňového priznania, ak by sa daňovník nedopustil chyby. Podobný pos-
tup sa uvádza aj na riadkoch 108 až 112 dodatočného daňového priznania.

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona

Riadky 113 a 114 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t. j.
využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Údaje o prijímateľovi, ktoré daňov-
ník uvádza na riadku 114, daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje No-
társka komora SR do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť 2 % po-
diel zaplatenej dane. Ak má prijímateľ pridelené IČO, ktoré obsahuje aj rozlišovací znak
(SID), uvádza IČO/SID (t. j. aj toto číslo). Riadky 113 a 114 sa nevypĺňajú v dodatočnom daňo-
vom priznaní. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane prijímateľovi nemožno upravovať,
ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka bola iná (§ 50 ods. 10 zákona). Ak daňovní-
kovi vznikne preplatok na dani, o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpove-
dajúcou podielu zaplatenej dane z upravenej daňovej povinnosti sa daňovníkovi zníži preplatok na
dani (toto sa uvádza na riadku 110 dodatočného daňového priznania). V daňovom priznaní poda-
nom za zdaňovacie obdobie roka 2009 sa na riadku 113 uvádzajú 2 % zo zaplatenej dane z riad-
ku 93, minimálne však 3,32 eur.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

V tomto oddiele daňovník uvádza všetky požadované údaje v jednotlivých oddieloch priznania
pod tabuľkami č. 1, 2 a 3 v členení, ako je uvedené priamo v priznaní v tomto oddiele. Sú to napr. spo-
ločné príjmy dosiahnuté s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva
k veci alebo zo spoločných práv (§ 10 ods. 1 zákona), pričom sa tu uvádzajú údaje o týchto daňovní-
koch, ale aj celkové spoločné príjmy a výdavky. Uvádzajú sa tu aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v za-
hraničí. Na riadku 115 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania.

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Daňovník, ktorý vyplnil IV. ODDIEL a aj riadok 96 v tomto oddiele, vyplní žiadosť o vyplatenie da-
ňového bonusu podľa § 33 ods. 6 zákona, na základe čoho mu bude správcom dane poukázaný roz-
diel medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak
sa podáva dodatočné daňové priznanie, v tomto prípade sa v žiadosti v XIV. oddiele dodatočného
daňového priznania vypĺňa len kladný rozdiel z riadku 112 dodatočného daňového priznania. Ak je
rozdiel záporný, tak tento rozdiel sa vráti správcovi dane, pričom sa uplatní postup podľa § 33
ods. 11 zákona.
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XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani (riadok 106 alebo 110), ktorý žiada aj podľa § 63 zá-
kona SNR č. 511/1992 Zb. vrátiť, vyplní sa podľa predtlače tento oddiel. Ak daňovník žiada vrátiť
inú sumu daňového preplatku, žiadosť o vrátenia inej sumy daňového preplatku žiada vrátiť osobitnou
žiadosťou.

XVI. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

Ak daňovník upravuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm. b)
zákona, výpočet tejto nezdaniteľnej časti základu dane vykoná v tomto oddiele podľa pomôcky na
vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2009, ktorá je súčasťou tohto poučenia. Rovna-
ko postupuje aj daňovník, ktorý upravuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela)
podľa § 11 ods. 3 zákona.

Pomôcka na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2009
pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa zákona

§ 11 ods. 2 zákona

písm. Ak základ dane daňovníka (r. 69) Nezdaniteľná časť na daňovníka

a) – sa rovná alebo je nižší ako 15 387,12 4 025,70

b) – je vyšší ako 15 387,12 7 872,48 – (základ dane : 4)

Príklad 1:
Základ dane = 15 000,00
Nezdaniteľná časť základu dane = 4 025,70

Príklad 2:
Základ dane = 16 000,00
Nezdaniteľná časť základu dane = 7 872,48 – (16 000,00 : 4) = 7 872,48 – 4 000,00 = 3 872,48

Príklad 3:
Základ dane = 31 489,92
Nezdaniteľná časť základu dane = 7 872,48 – (31 489,92 : 4) = 7 872,48 – 7 872,48 = 0,00

Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela)

§ 11 ods. 3 písm. a) zákona

Ak základ dane daňovníka (r. 69) Príjmy manželky Nezdaniteľná časť na manželku

– sa rovná alebo je nižší ako 31 489,92 0 4 025,70

menej ako 4 025,70 4 025,70 – príjmy manželky

4 025,70 a viac 0,00

Príklad 4:
Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 20 000,00

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 4 025,70
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2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 4 025,70 – 1 500,00 = 2 525,70

3. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 4 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 0,00

§ 11 ods. 3 písm. b) zákona

Ak základ dane
daňovníka (r. 69)

Príjmy
manželky

Nezdaniteľná časť na manželku

- je vyšší ako 31 489,92 Nepoberala 11 898,18 – (základ dane daňovníka : 4)

Poberala 11 898,18 – (základ dane daňovníka : 4) – príjmy manželky

Príklad 5:
Základ dane daňovníka, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku = 35 000,00

1. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 0
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 11 898,18 – 8 750,00 = 3 148,18

2. Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené povinné poistné a príspevky = 1 500,00
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku =11 898,18 – 8 750,00 – 1 500,00 = 1 648,18

Poznámka:

Poučenie slúži ako pomôcka na vyplnenie daňového priznania a nenahrádza znalosť zá-
kona. Upozorňuje na hlavné zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom určení daňo-
vej povinnosti. Vzhľadom na uvedené, je potrebné pred vyplnením daňového priznania dô-
kladne sa oboznámiť so všetkými ustanoveniami zákona.
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Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani
z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z.

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

UPOZORNENIE: v daňovom priznaní daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2009 po-
dávanom v roku 2010 a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky
rok, ktorého začiatok predchádza dňu zavedenia eura a jeho ukončenie je po dni zave-
denia eura a u daňovníka podľa § 41 ods. 2 až 11 zákona v zdaňovacom období roka
2009 sa uvádzajú sumy v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

� Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, hospodársky rok alebo iné obdobie uvedené v zákone
o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

� Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „pri-
znanie“) do 3 kalendárnych mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, s výnimkou prípa-
dov, ak zákon neurčuje inú lehotu. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo
štátny sviatok, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

� Pri zrušení stálej prevádzkarne je daňovník povinný podať priznanie najneskôr do konca mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zrušil stálu prevádzkareň za uplynulú časť zdaňovacieho ob-
dobia.

� Správca dane môže na žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na po-
danie daňového priznania alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie priznania naj-
viac o tri mesiace, pričom ak súčasťou príjmov sú aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, najviac
o šesť mesiacov.

� Každý daňovník je povinný podať priznanie v ustanovenej lehote s výnimkou daňovníka nezalože-
ného alebo nezriadeného na podnikanie za podmienok vymedzených v § 41 ods. 1 zákona, kto-
rý nemusí podať priznanie, ak má iba príjmy uvedené v tomto ustanovení.

� Priznanie sa predkladá miestne príslušnému správcovi dane podľa § 3 zákona SNR č. 511/1992
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní a poplatkov“).

� Prílohou priznania je podľa § 38 zákona o správe daní a poplatkov účtovná závierka podľa záko-
na č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníc-
tve“), t. j. výkaz ziskov a strát, súvaha a poznámky alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz
o majetku a záväzkoch.

� Pred uplynutím lehoty na podanie priznania môže daňovník v zmysle ustanovenia § 39 ods. 1 zá-
kona o správe daní a poplatkov podať opravné priznanie, kedy sa toto tlačivo označí ako “oprav-
né” v záhlaví I. časti.

� Ak daňovník zistí, že jeho daň má byť vyššia, ako bola ním priznaná alebo správcom dane vyrube-
ná, je podľa § 39 ods. 2 zákona o správe daní a poplatkov povinný podať do konca nasledujúce-
ho mesiaca po tomto zistení dodatočné daňové priznanie, kedy sa toto tlačivo označí v záhlaví
ako “dodatočné daňové priznanie”. V II. časti v oddiele – Dodatočné daňové priznanie uvedie
deň, kedy došlo k zisteniu skutočností, ktorá zakladá povinnosť podať dodatočné priznanie.

Upozornenie: v dodatočnom daňovom priznaní podávanom za zdaňovacie obdobie roka
2008 a predchádzajúce zdaňovacie obdobia sa údaje vypĺňajú v Sk na tlačive daňového prizna-
nia účinného v príslušnom zdaňovacom období. Suma na riadku 940 sa prepočíta na eurá kon-
verzným kurzom 30,1260, pričom zvýšenie dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol a zníženie
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dane sa zaokrúhli na eurocenty nahor. Prepočet sa vykoná v časti V – Miesto na osobitné zázna-
my daňovníka.

� Daň je splatná v lehote pre podanie priznania. Z rozdielu medzi daňou vypočítanou v priznaní
a vyššou daňou uvedenou v dodatočnom priznaní, daňou zistenou správcom dane, určenou doho-
dou so správcom dane alebo určenej správcom dane podľa pomôcok, uloží správca dane daňov-
níkovi pokutu podľa § 35 zákona o správe daní a poplatkov. Pri určení a vyrubení
výšky sankčného úroku za oneskorené zaplatenie dane postupuje správca dane podľa § 35b zá-
kona o správe daní a poplatkov.

� Vysvetlivky a poznámky daňovník uvedie na osobitnej prílohe.

I. časť – Údaje o daňovníkovi

Na riadku 03 sa uvedie trojmiestny kód právnej formy daňovníka (výber z číselníka numerických
kódov právnej formy daňovníka nachádzajúci sa na konci tohto poučenia).

Na riadku 04 sa uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej re-
publiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Kód
SK NACE nahrádza kód OKEČ a klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke
www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevážna činnosť“ sa uvádza názov činnosti, z ktorej v zdaňova-
com období daňovník dosiahol najvyšší príjem.

II. časť – Výpočet základu dane a dane

Na riadku 100 sa uvedie u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva výsledok hos-
podárenia pred zdanením, zistený v účtovníctve (zisk alebo strata), neupravený vo verejnej obchod-
nej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti o nárok na podiel na zisku, či o povinnosť k úhrade stra-
ty vo vzťahu k spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárom komanditnej spoloč-
nosti. U daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa uvedie rozdiel medzi príjmami
a výdavkami (kladný alebo záporný). Ak je výsledkom hospodárenia zisk, alebo ak je rozdiel medzi
príjmami a výdavkami kladný, riadok 100 sa označí znamienkom plus (+). Ak je výsledkom hospodá-
renia strata, alebo ak je rozdiel medzi príjmami a výdavkami záporný, riadok 100 sa označí znamien-
kom mínus (-). Súčasťou riadku 100 je aj výsledok hospodárenia (zisk alebo strata) stálej prevádzkar-
ne umiestnenej v zahraničí.

Na riadku 100 uvádza daňovník vykazujúci výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štan-
dardov pre finančné výkazníctvo výsledok hospodárenia upravený podľa § 17 ods. 1 písm. c) záko-
na (tabuľka G2 riadok 3 alebo tabuľka G3 riadok 4). Daňovník vykazujúci výsledok hospodárenia
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa zvoleného spôsobu vykazovania
základu dane určeného znením ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona  predloží:

a) evidenciu v rozsahu účtovnej závierky zostavenej podľa zákona o účtovníctve a príslušného opat-
renia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch úč-
tovania a rámcovej účtovej osnove s výnimkou poznámok, ak daňovník pri vyčíslení základu dane
vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníc-
tva alebo

b) prehľad úprav vykonaných podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/011055/2006-72 z 15. februára 2006, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku
hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných
štandardov pre finančné výkazníctvo v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 19. decembra 2006, č. MF/026217/2006-72 (ďalej len „opatrenie MF SR z 15. februára
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2006“) v rámci transformácie výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štan-
dardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia (tabuľka G3 riadok 4).

Na riadku 100 vykazuje daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie účtujúci:

a) v sústave podvojného účtovníctva výsledok hospodárenia v úhrne z hlavnej nezdaňovanej a zda-
ňovanej (podnikateľskej) činnosti uvedený v tabuľke C1 na riadku 1,

b) v sústave jednoduchého účtovníctva rozdiel príjmov a výdavkov v úhrne z nezdaňovanej a zdaňo-
vanej činnosti uvedený v tabuľke C2 na riadku 1.

Na riadku 110 sa uvedie aj rozdiel zvyšujúci základ dane, o ktorý sa ceny pri vzájomných ob-
chodných vzťahoch zahraničných závislých osôb líšia od cien používaných medzi nezávislými osoba-
mi v porovnateľných obchodných vzťahoch (§ 17 ods. 5 zákona), ak nie je súčasťou výsledku hospo-
dárenia na riadku 100.

Na riadku 120 sa uvedú prijaté sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeš-
kania (§ 17 ods. 21 zákona) zaúčtované do výnosov v predchádzajúcich obdobiach (ale nezahrnuté
do príjmov), ak k ich úhrade došlo v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva. Na riadku
120 sa v súlade s § 52 ods. 12 zákona uvedú aj príjmy, ktoré boli účtované vo výnosoch do 31. de-
cembra 2003 a ktoré sú do základu dane zahrnované až po ich prijatí.

Na riadku 130 sa uvedú v úhrne výdavky (náklady), ktoré nie sú daňovými výdavkami pod-
ľa § 21 zákona a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore alebo nad rozsah § 19 zákona z III. časti
– tabuľka A, okrem súm uvedených na riadkoch 140, 150 a 180.

Na riadku 140 sa uvádzajú sumy zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania
(§ 17 ods. 21 zákona), nájomné a provízie podľa § 19 ods. 4 zákona, ak neboli zaplatené do konca
zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa o nich účtovalo ako o náklade.

Na riadku 150 sa uvádza dočasný rozdiel, o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtov-
níctve prevyšujú odpisy tohto majetku podľa zákona (III. časť, kladný rozdiel riadku 2 a riadku 1 tabuľ-
ky B). V opačnom prípade sa použije riadok 250.

Na riadku 160 sa uvedú kurzové rozdiely, zvyšujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku
100, vyplývajúce z uplatnenia § 17 ods. 17 zákona (rozdiely znižujúce výsledok hospodárenia sa
uvádzajú na riadku 240).

Na riadku 170 sa vykoná úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidá-
ciou a pri vyhlásení konkurzu (§ 17 ods. 8 zákona). U daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného úč-
tovníctva budú na tomto riadku zahrnuté aj zostatky vytvorených zákonných rezerv a opravných polo-
žiek, tvorba ktorých bola uznaná za daňový výdavok (ak nesúvisia s obdobím likvidácie) za predpo-
kladu, že táto úprava nie je už premietnutá na riadku 100. Na tomto riadku sa uvedú aj rozdiely vznik-
nuté pri zrušení daňovníka bez likvidácie v nadväznosti na § 17 ods. 13 zákona. Úprava (zníženie)
základu dane sa vykoná na riadku 280.

Rozčlenenie položiek (podľa účtovných skupín) súhrnnej sumy uvedenej na tomto riadku treba
uviesť v osobitnej prílohe.

Na riadku 180 sa uvedú ostatné sumy zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príj-
mami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 110 až 170. Súčasťou
tohto riadku je aj absolútna hodnota účtovnej straty stálej prevádzkarne zahrnutej do riadku 100, ak
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táto stála prevádzkareň zároveň vykázala aj daňovú stratu, ktorú je možné odpočítavať od základu
dane (umorovať) podľa daňovej legislatívy platnej v krajine zdroja príjmu. Ak stála prevádzkareň vy-
kázala účtovný zisk a zároveň vykázala daňovú stratu, ktorú je možné odpočítavať od základu dane
(umorovať) podľa daňovej legislatívy platnej v krajine zdroja príjmu, potom sa úprava vykoná na riad-
ku 290. Daňovník, ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom ko-
manditnej spoločnosti, na tomto riadku uvedie rozdiel medzi jeho podielom na výsledku hospodárenia
a podielom na základe dane (alebo daňovej strate) verejnej obchodnej spoločnosti alebo komandit-
nej spoločnosti, pokiaľ je tento rozdiel kladný (ak je tento rozdiel záporný, uvedie ho na riadku 290).

Vecná náplň riadku 180 sa uvedie v osobitnej prílohe.

Na riadku 210 sa uvádzajú príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 zákona, ak sú
súčasťou riadku 100. Podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona predmetom dane nie je podiel na zisku vyplá-
caný po zdanení obchodnou spoločnosťou alebo družstvom alebo obdobnou právnickou osobou
v zahraničí, podiel na výsledku podnikania vyplatený tichému spoločníkovi okrem § 3 ods. 2 písm. c)
zákona, vyrovnacie podiely a podiely na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo druž-
stva. Podľa § 52 ods. 24 zákona, ustanovenie § 12 ods. 7 písm. c) zákona, sa použije na podiely na
zisku vyplácané zo zisku vykázaného za zdaňovacie obdobie po nadobudnutí účinnosti zákona
o dani z príjmov, t. j. na podiely na zisku vyplácané z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňova-
com období za rok 2004, resp. z výsledku hospodárenia vykázaného v zdaňovacom období nasle-
dujúcom po roku 2003.

Podiely na zisku určené na základe výsledku hospodárenia vykázaného do konca roka 2003, vy-
plácané daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou po 31. decembri 2003, sa zdania u da-
ňovníka:

a) s neobmedzenou daňovou povinnosťou ako súčasť základu dane príjemcu platnou sadzbou dane
podľa § 15 zákona o dani z príjmov.

b) s obmedzenou daňovou povinnosťou daňou vyberanou zrážkou (§ 43), ak plynie príjem zo zdro-
ja na území Slovenskej republiky, s výnimkou príjmu plynúceho so sídlom z iného členského štátu
Európskej únie, ktorý má v čase výplaty, poukázania alebo pripísania takéhoto príjmu v jeho pro-
spech aspoň 25 % priamy podiel na základnom imaní, tento príjem nie je predmetom dane.

c) fyzickej alebo právnickej osobe s trvalým pobytom alebo sídlom v inom ako členskom štáte Európ-
skej únie, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, resp. platnou sadzbou dane podľa § 15 zákona
o dani z príjmov.

Podiely na zisku prijaté zo zahraničia slovenským daňovým subjektom zo zisku vytvoreného do
konca roku 2003 obchodnou spoločnosťou v zahraničí sa zdania u daňovníka ako súčasť jeho celko-
vých príjmov, pričom daň zaplatená v zahraničí sa započíta na daňovú povinnosť.

Na riadku 240 sa uvedú príjmy nezahrnované do základu dane podľa § 17 ods. 3 písm. a) záko-
na, z ktorých je daň vyberaná zrážkou (§ 43 zákona), vybraním ktorej je daňová povinnosť splnená
a kurzové rozdiely, znižujúce výsledok hospodárenia uvedený na riadku 100, vyplývajúce z uplatne-
nia § 17 ods.17 zákona.

Na riadku 260 sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 21
zákona) zaúčtované do výnosov, ktoré daňovník neprijal do konca zdaňovacieho obdobia, za ktoré
sa priznanie podáva.

Na riadku 270 sa uvedú sumy zmluvných pokút, poplatkov a úrokov z omeškania (§ 17 ods. 21
zákona), nájomného a provízií za sprostredkovanie uhrádzané fyzickej osobe (§ 19 ods. 4 zákona)
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neuplatnené v daňových výdavkoch v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach z dôvodu ich neza-
platenia, ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období, za ktoré sa priznanie podáva. Na riadku 270
sa uvedú aj výdavky (náklady), o ktorých bolo účtované v nákladoch a ktoré sa do 31. decembra
2003 zahrňovali do základu dane až po ich zaplatení, v súlade s § 52 ods. 12 zákona zahrnuté do
základu dane po ich zaplatení aj po 31. decembri 2003.

Na riadku 290 sa uvedú ostatné sumy znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príj-
mami a výdavkami uvedený na riadku 100, ak nie sú už uvedené na riadkoch 210 až 280. Uvedie sa
tu aj účtovný zisk stálej prevádzkarne, zahrnutý do riadku 100, ak táto stála prevádzkareň zároveň
vykázala daňovú stratu, ktorú je možné odpočítavať od základu dane (umorovať) podľa daňovej le-
gislatívy platnej v krajine zdroja príjmu. Na tomto riadku sa uvedú aj výdavky (náklady) vynaložené
na príjmy uvádzané na riadku 190, ak nie sú súčasťou riadku 100.

Na riadku 310 sa uvádza základ dane alebo daňová strata. U daňovníka, ktorý je spoločníkom
verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti, je súčasťou tohto zá-
kladu dane alebo daňovej straty aj časť základu dane alebo daňovej straty verejnej obchodnej spo-
ločnosti alebo komanditnej spoločnosti, pripadajúca na spoločníka.

Riadok 320 vypĺňa len komanditná spoločnosť a verejná obchodná spoločnosť (verejná obchod-
ná spoločnosť vypĺňa priznanie len po riadok 400, na ktorom vykazuje nulu).

Na riadku 330 sa uvedie úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, kto-
ré sa podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia vynímajú zo zdanenia na území Slo-
venskej republiky. Na účely vyňatia základov dane podliehajúcich zdaneniu v zahraničí je rozdiel me-
dzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami podľa zákona, vyčíslený
podľa § 14 zákona. Ak je týmto základom dane daňová strata, ktorú je možné odpočítavať od zákla-
du dane (umorovať) podľa daňovej legislatívy platnej v krajine zdroja príjmu, táto sa na riadku 330
neuvádza.

Ak je daňovníkom spoločník verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementár komanditnej spo-
ločnosti, bude suma uvedená na tomto riadku obsahovať aj na neho pripadajúcu pomernú časť príj-
mov plynúcich zo zdrojov v zahraničí z tejto spoločnosti, vynímaných zo základu dane podľa zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia, ak sú zahrnuté do základu dane na riadku 300. Daňovník uvedie
v osobitnej prílohe rozčlenenie úhrnnej čiastky z tohto riadku na časť vzťahujúcu sa k verejnej obchod-
nej spoločnosti alebo komanditnej spoločnosti, a na časť vzťahujúcu sa k vlastnej podnikateľskej čin-
nosti daňovníka.

Na riadku 410 sa vykoná odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona Daňová strata daňovníka,
ktorý je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo komplementárom komanditnej spoločnosti
sa upraví o časť základu dane alebo daňovej straty verejnej obchodnej spoločnosti alebo komandit-
nej spoločnosti pripadajúcej na spoločníka alebo komplementára.

Na riadku 500 sa uvádza základ dane z riadku 400 znížený o daňovú stratu zaokrúhlený na eu-
rocenty nadol. Ak je na riadku 400 uvedená daňová strata alebo nula, potom sa na riadku 500 uve-
die nula.

Na riadku 510 sa uvádza sadzba dane podľa § 15 zákona. V prípade daňovníka s obmedze-
nou daňovou povinnosťou, ak ide o príjmy z ktorých vybratím dane zrážkou nie je splnená daňová po-
vinnosť (príjem je zdaňovaný na základe vyčísleného základu dane podaním daňového priznania),
sa uvedie nižšia sadzba dane len v prípade, ak nižšia sadzba dane na zdaňovaný príjem vyplýva zo
zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
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Na riadku 610 sa uvádza úľava na dani (napr. podľa § 35, 35a, 35b a § 35c zákona
č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na prechodné
ustanovenia § 52 ods. 3 a 4 zákona a § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ne-
skorších predpisov). Daňovník v popise položky riadku 610 vypíše na označené miesto tú úľavu, ktorú
si uplatňuje.

Na riadku 710 sa uvádza zápočet dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45 zákona, uvedenej
v III. časti – tabuľke E na riadku 6.

Na riadku 810 sa uvádza suma preddavkov zaplatených na daň podľa § 42 zákona vrátane
preplatku použitého na túto daň podľa § 63 zákona o správe daní a poplatkov.

Na riadku 830 sa uvádza suma dane vybraná zrážkou platiteľom dane za daňovníka, pričom
zrazená daň je považovaná za preddavok podľa § 43 ods. 7 zákona.

Na riadku 840 sa uvádza celková suma preddavkov na daň, pričom suma dane vybranej zráž-
kou uvedená na riadku 830 je započítaná na preddavok v plnej výške v súlade s § 43 ods. 7 zákona.

Na riadku 850 sa uvádza daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na riadku 710 (zaokrúh-
lená na celé eurocenty nadol). Ak daň za zdaňovacie obdobie nepresiahla 16,60 €, v súlade s § 46
zákona sa nevyrubí a neplatí (na riadku 850 sa uvedie nula).

Na riadku 900 sa uvádza daň na úhradu, t. j. nedoplatok dane (+).

Na riadku 901 sa uvádza daňový preplatok (-). Suma dane vybranej zrážkou uvedená na riadku
830 je započítaná na preddavok na daň v plnej výške v súlade s § 43 ods. 7 zákona.

Na riadku 910 sa uvádza daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie na účely stanovenia výš-
ky platených preddavkov na daň podľa § 42 ods. 6 zákona. Pri výpočte sa základ dane uvedený na
riadku 500 prenásobí sadzbou dane platnou pre obdobie, za ktoré sú preddavky platené. Táto suma
sa zníži o hodnotu uvedenú na riadku 710 a o hodnotu uvedenú na riadku 830. Úľava na dani uvede-
ná na riadku 610 sa odpočítava, len ak ustanovenia zákona, na základe ktorých je uplatňovaná, ne-
ustanovujú iný spôsob platenia preddavkov.

Pri stanovení preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby sa postupuje podľa § 42 ods. 1 a 2
zákona o dani z príjmov.

Riadky 920 až 970 sa vypĺňajú len vtedy, ak daňovník podáva dodatočné priznanie. Hodnoty
na riadkoch 950 a 960 sa uvádzajú v absolútnych hodnotách, t. j. bez znamienka mínus (-).

Na riadku 930 sa uvádza novo zistená daň z riadku 800. Ak je na riadku 960 novo zistená daňo-
vá strata, na riadku 930 sa uvedie 0.

Na riadku 950 sa uvádza posledná známa daňová strata, vzťahujúca sa k danému zdaňovacie-
mu obdobiu (v tomto prípade bude na riadku 920 uvedená 0).

Na riadku 960 sa uvádza novo zistená daňová strata (z riadku 400), vtedy na riadku 930 bude
uvedená 0.

Na riadku 970 sa uvádza zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (r. 960 – r. 950). Tento
riadok sa vyplní súčasne s riadkom 940. Ak posledná známa daňová strata prechádza do kladnej
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sumy dane, na riadku 970 sa uvedie čiastka z riadku 950 so znamienkom mínus (-). Ak sa posledná
známa kladná čiastka dane mení na daňovú stratu, na riadku 970 sa uvedie suma z riadku 960 so
znamienkom plus (+).

III. časti –Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

Daňovník vypĺňa len tie tabuľky III. časti, ktoré vecne súvisia s údajmi jeho priznania.

Tabuľka A – Položky, ktoré nie sú daňovými výdavkami

Táto tabuľka je rozpisom úhrnnej sumy uvedenej v II. časti na riadku 130.

Na riadku 4 sa uvádzajú príspevky združeniam právnických osôb vyplývajúce z nepovinného
členstva v právnickej osobe nad zákonom stanovený limit, pričom úhrn zdaniteľných príjmov sa vypo-
číta ako rozdiel súčtu prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov (tabuľka F r. 1) a súčtu
riadkov 210 až 230.

Na riadku 14 sa uvedú v úhrne ostatné položky, ktoré sú súčasťou sumy uvedenej v II. časti riadku
130 a nie sú súčasťou riadkov 1 až 13.

Tabuľka C1 – Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom, ktorý nie je
zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva

Údaje v tabuľke C1 vypĺňajú daňovníci účtujúci podľa:

a) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré
nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/24485/2008-74,

b) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/24035/2005-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu
v znení neskorších predpisov,

c) opatrenia Ministerstva financií Slovenskej Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007
č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej
osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné cel-
ky v znení opatrenia č. MF/25189/2008-311.

Tabuľka C2 – Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom, ktorý nie je zriadený ale-
bo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva

Údaje v tabuľke C2 vypĺňajú daňovníci účtujúci podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vyme-
dzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné
jednotky, účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené za úče-
lom podnikania v znení neskorších predpisov.

Tabuľka D – Evidencia a odpočet straty podľa § 30 zákona

Na riadku 1 sa uvádza zdaňovacie obdobie, za ktoré je možne podľa § 30 zákona uplatniť od-
počet daňovej straty a výpočet skutočného odpočtu daňovej straty (napr. odpočítavaná strata za zda-
ňovacie obdobia rokov 2004, 2005 a 2006 odpočítavaná v základe dane roku 2007 bude uvede-
ná na riadku 1 v stĺpcoch 1, 2 a 3).
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Na riadku 2 sa uvádza výška daňovej straty podľa zdaňovacích období (napr. konkrétna výš-
ka odpočítavanej daňovej straty v rokoch 2004, 2005 a 2006 bude uvedená v stĺpcoch 1, 2 a 3).

Na riadku 3 sa uvádza spolu (úhrn) daňových strát, na ktorý je uplatňovaný odpočet daňovej stra-
ty, resp. nárok na odpočet (napr. úhrn strát spočítaný za roky 2004 až 2006).

Na riadku 4 sa uvádza suma základu dane z riadku 400 priznania vykázaná v zdaňovacom ob-
dobí, v ktorom je odpočítavaná daňová strata (napr. výška základu dane vykázaná prvýkrát v zdaňo-
vacom období roku 2007 bude uvedená v stĺpci 4).

Na riadku 5 sa uvádza skutočne odpočítaná strata v zdaňovacom období, ktorá je limitovaná výš-
kou vykázaného základu dane (napr. ak v zdaňovacom období roku 2007 je vykázaný základ dane
100, pričom nárok na odpočet daňovej straty je vo výške 120, uvedie sa suma 100. V zdaňovacom
období roku 2008 sa uvedie na riadku 3 v stĺpci 5 už len zostávajúca časť nároku na odpočet straty
vo výške 20).

Tabuľka E – Zápočet zaplatenej dane v zahraničí

Na riadku 1 sa uvádza kladný základ dane prevzatý z II. časti z riadku 400.

Na riadku 2 sa uvádza úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí, pri
ktorých je uplatňovaný zápočet podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, zaokrúhle-
ný na eurocenty nadol. Úhrnom príjmov (základov dane) zdanených v zahraničí sa na účely zápočtu
rozumie rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami zo zdrojov v zahraničí a daňovými výdavkami podľa
zákona, vyčíslený podľa § 14 zákona. Rozpis čiastkových základov dane v členení podľa jednotli-
vých štátov sa uvedie v osobitnej prílohe.

Na riadku 3 sa uvedie percentuálny podiel príjmov zo zdrojov v zahraničí k celkovému základu
dane v zdaňovacom období [(r. 2 : r. 1) x 100], zaokrúhlený na dve desatinné miesta podľa § 47
ods. 2 zákona. Ak vypočítaný percentuálny podiel je vyšší ako 100, na riadku 3 sa uvedie v maximál-
nej výške 100,00.

Na riadku 4 sa uvedie maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať,
zaokrúhlená na eurocenty nahor [(r. 600 II. časti x r. 3) : 100].

Na riadku 5 sa uvedie úhrn dane zaplatenej v zahraničí uplatňovanej na zápočet, vzťahujúcej sa
k príjmom uvedeným na riadku 2 (zaokrúhlený na eurocenty nahor). Pri započítavaní dane zaplatenej
z príjmu v zahraničí na úhradu dane podľa zákona je daňovník povinný preukázať výšku dosiahnuté-
ho príjmu a sumu dane zaplatenej z tohto príjmu v zahraničí. Na tomto riadku sa uvedie len tá časť
dane, ktorá môže byť v štáte zdroja príjmov vybraná v súlade s príslušným ustanovením zmluvy o za-
medzení dvojitého zdanenia. Pri prepočte dane zaplatenej v zahraničí na euro sa na účely zápočtu
použije kurz uvedený v § 31 zákona. Prepočet čiastky uvedenej na tomto riadku podľa jednotlivých
mien sa uvedie v osobitnej prílohe.

Na riadku 6 sa uvedie výška dane zaplatenej v zahraničí, ktorú je možné započítať (uvedie sa niž-
šia suma z riadkov 4 a 5). Suma uvedená na tomto riadku sa prevezme do riadku 710 – II. časti.

Tabuľka F – Doplňujúce údaje

Tabuľku vypĺňa daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, ktorý pri zisťovaní základu
dane alebo daňovej straty vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve podľa § 17
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ods. 1 písm. b) zákona. Túto tabuľku nevypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v indi-
viduálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.

Tabuľka G1 – Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa
medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa § 17a zákona o účtovníctve
a základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona.

Tabuľka G2 – Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom
ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa § 17a zákona o účtovníctve
a pri zisťovaní základu dane vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sús-
tave podvojného účtovníctva v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Tento daňovník nevypĺňa ta-
buľku F.

Tabuľka G3 – Úprava výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závier-
ke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke
podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo podľa § 17a zákona o účtovníctve
a upravuje tento výsledok hospodárenia podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72 v znení opatrenia Ministerstva financií Slovenskej re-
publiky zo dňa 19. decembra 2006 č. MF/026217/2006/72.

Prehľad úprav vykonaných podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky v rámci
transformácie výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné
výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia (riadok 4 tejto tabuľky) sa uvedie v Časti V – Miesto
na osobitné záznamy daňovníka.

Tabuľka H – Transakcie zahraničných závislých osôb

Tabuľku vypĺňa daňovník, ktorý uskutočňuje transakcie so závislými osobami v zahraničí.

Na riadku 1 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosových úrokov z poskytnutých úverov alebo pôžičiek, kto-
rá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie sumu nákla-
dových úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vyká-
zaného na riadku 100.

Na riadku 2 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaj služieb, ktorá ovplyvnila výšku výsledku hos-
podárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie sumu nákladov na nákup služieb, ktorá
ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100.

Na riadku 3 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z poskytnutých licenčných práv (neuvedených na riad-
ku 4), ktorá ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie
sumu nákladov z prijatých licenčných práv (neuvedených na riadku 4), ktorá ovplyvnila výšku výsled-
ku hospodárenia vykázaného na riadku 100.

Na riadku 4 v stĺpci 1uvedie sumu výnosov z predaja nehmotného majetku, ktorá ovplyvnila výšku
výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu obstarávacích cien
nakúpeného nehmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia. V tomto riadku sa uvádza nehmotný
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majetok, pri ktorého predaji, resp. nákupe dochádza k prevodu všetkých majetkových a dispozičných
práv k nehmotnému majetku.

Na riadku 5 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja hmotného majetku, ktorá ovplyvnila výšku
výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu obstarávacích cien
nakúpeného hmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia.

Na riadku 6 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja finančného majetku, ktorá ovplyvnila výšku
výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu obstarávacích cien
nakúpeného finančného majetku počas zdaňovacieho obdobia.

Na riadku 7 v stĺpci 1 uvedie sumu výnosov z predaja materiálu, výrobku alebo tovaru, ktorá
ovplyvnila výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100. V stĺpci 2 uvedie úhrnnú sumu
obstarávacích cien nakúpených zásob materiálu, výrobkov alebo tovaru počas zdaňovacieho obdo-
bia.

IV. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
z príjmov právnickej osoby

V súlade s § 50 ods. 1 zákona, je daňovník oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na po-
danie priznania, že suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane (podiel zaplatenej dane) sa má pou-
kázať ním určenej právnickej osobe (prijímateľovi). Podmienky poskytnutia podielu zaplatenej dane
prijímateľovi sú uvedené v § 50 zákona. Ak má prijímateľ pridelené IČO, ktoré obsahuje aj rozlišovací
znak (SID), uvádza IČO/SID (t. j. aj toto číslo).

Poznámka:

Poučenie doplňuje predtlač jednotlivých riadkov priznania a nenahrádza znalosť záko-
na. Poučenie má slúžiť ako pomôcka na vyplnenie tlačiva priznania a upozorniť na hlavné
zásady, ktoré je potrebné dodržať pri správnom výpočte dane, dane na úhradu, resp. daňo-
vého preplatku.

Výber z číselníka numerických kódov právnej formy daňovníka

Právna forma daňovníka kód položky

Verejná obchodná spoločnosť 111

Spoločnosť s ručením obmedzeným 112

Komanditná spoločnosť 113

Nadácia 117

Neinvestičný fond 118

Nezisková organizácia 119

Akciová spoločnosť 121

Družstvo 205

Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov.... 271

Štátny podnik 301

Národná banka Slovenska 311

Banka – štátny peňažný ústav 312
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Právna forma daňovníka kód položky

Rozpočtová organizácia 321

Príspevková organizácia 331

Fondy 381

Verejnoprávna inštitúcia 382

Zahraničná osoba 421

Sociálna a zdravotné poisťovne 433

Doplnková dôchodková poisťovňa 434

Komoditná burza 445

Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné) 701

Politická strana, politické hnutie 711

Cirkevná organizácia 721

Stavovská organizácia – profesná komora 741

Komora (s výnimkou profesných komôr) 745

Záujmové združenie právnických osôb 751

Obec (obecný úrad) 801

Krajský úrad a okresný úrad 802

Medzinárodné organizácie a združenia 921

Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby 931
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. marca 2009
č. MF/10154/2009-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií
Slovenskej republiky z 13. decembra 2007

č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek

účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,
ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje

výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia
základu dane z príjmov v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24101/2008-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní
a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednodu-
chého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú
svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu
dane z príjmov (oznámenie č. 628/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/24101/2008-74 (oznámenie č. 502/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 6 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) názov alebo popis každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti dlhodobého majetku7a) v ocenení
podľa osobitného predpisu7b), pričom sa uvedie aj dátum a rozsah zmien jednotlivých oddeli-
teľných súčastí dlhodobého majetku, údaj o vstupnej cene a zostatkovej hodnote jednotlivých
oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

„7a) Príloha č. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7b) § 22 ods. 15 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.“.

2. V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „ Uvedením do používania sa rozumie aj vydanie po-
volenia na predčasné užívanie stavby13a) alebo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skú-
šobnú prevádzku13b).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:

„13a) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

13b) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 10 odsek 4 znie:

„ (4) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje majetok podľa osobitného predpisu14).“.

5/2009 313FINANČNÝ SPRAVODAJCA



4. V § 10 ods. 20 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ocenenie nového osobného
motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa osobitného predpisu25a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ozná-
menie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2 /2009 (oznámenie
č. 80/2009 Z. z.).“.

5. V § 20 ods. 4 sa slová „nehmotného majetku podľa § 28 ods. 4 zákona“ nahrádzajú slovami „vý-
davkov na vývoj“.

6. V § 20 ods. 10 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak účtovná jednot-
ka nepostupuje podľa § 28 ods. 3 zákona.“.

7. § 23 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak si účtovná jednotka pri dlhodobom hmotnom majetku určí vo vnútornom predpise pri
účtovných odpisoch postup podľa § 28 ods. 3 zákona, zaúčtuje sa pri dlhodobom majetku, ktorý
sa začal odpisovať v predchádzajúcom účtovnom období, v knihe dlhodobého majetku rozdiel,
o ktorý účtovná zostatková cena vykázaná k prvému dňu účtovného obdobia prevyšuje zostatko-
vú hodnotu vykázanú podľa osobitného predpisu4) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zá-
vierka tak, aby účtovná zostatková hodnota a zostatková hodnota podľa osobitného predpisu4)

boli vyjadrené v rovnakej sume.“.

8. Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 23b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. marca 2009

(1) Ak sa pri dlhodobom hmotnom majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako
suma ustanovená osobitným predpisom14), zahrnie zostatková hodnota podľa osobitného predpi-
su4) v plnej výške v rámci uzávierkových účtovných operácií do výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e)
piateho bodu, môže sa odpísať jednou sumou v knihe dlhodobého majetku aj jeho účtovná zostat-
ková hodnota, ak účtovná jednotka pri účtovných odpisoch postupuje podľa § 28 ods. 3 zákona.

(2) Zostatková hodnota zriaďovacích výdavkov sa zaúčtuje v plnej výške v knihe dlhodobého
majetku a v rámci uzávierkových účtovných operácií sa zahrnie do výdavkov podľa § 4 ods. 6
písm. e) piateho bodu. Zriaďovacie výdavky sa vyradia z účtovníctva.

(3) Pri dlhodobom nehmotnom majetku, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako
suma ustanovená osobitným predpisom14), sa môže odpísať účtovná zostatková hodnota jednou
sumou v knihe dlhodobého majetku a zahrnúť v rámci uzávierkových účtovných operácií do vý-
davkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu.

(4) Ustanovenia tohto opatrenia v znení účinnom od 20. marca 2009 sa použijú pri zostavení
účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 28. februári 2009.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Ján Počiatek, v. r.
minister financií
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. marca 2009
č. MF/10208/2009-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti

o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne
v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné pois-
ťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74
(oznámenie č. 629/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie
č. 504/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 ods. 1 a 3 sa odkaz 7 nahrádza odkazom 6.

2. V § 14 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

3. V § 19 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa
osobitného predpisu14a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ozná-
menie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2/2009 (oznámenie
č. 80/2009 Z. z.).“.

4. V § 31 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).

5. V § 58 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Na tomto účte sa účtujú aj náklady, ktoré priamo súvisia s obdobím od založenia účtovnej jed-
notky do vzniku účtovnej jednotky, napríklad súdne poplatky, notárske poplatky, náklady na pra-
covné cesty, mzdy, odmeny za sprostredkovanie a nájomné.“.
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6. Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. marca 2009

(1) Zriaďovacie náklady sa vyradia z účtovníctva pri zostavovaní účtovnej závierky po
20. marci 2009. Vyradenie zriaďovacích nákladov z účtovníctva sa účtuje na ťarchu účtu Opráv-
ky k nehmotnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu Zriaďovacie náklady. Zostat-
ková hodnota zriaďovacích nákladov sa účtuje na ťarchu účtu Nerozdelený zisk minulých rokov
alebo účtu Neuhradená strata minulých rokov účtovej skupiny 43 so súvzťažným zápisom v pro-
spech účtu Oprávky k nehmotnému majetku.

(2) Dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, vrátane technického zhodnotenia
prenajatého dlhodobého majetku, ktoré odpisuje nájomca, zaradený do používania najneskôr
28. februára 2009, ktorých ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobit-
ným predpisom6), sa považuje za dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, vráta-
ne technického zhodnotenia prenajatého dlhodobého majetku, ktoré odpisuje nájomca, a v účtov-
níctve sa pri jeho odpisovaní postupuje podľa doterajšieho odpisového plánu.“.

7. V prílohe č. 1 účtovej triede 2 v účtovej skupine 20 sa vypúšťajú slová „Zriaďovacie náklady“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Ján Počiatek, v. r.
minister financií

316 5/2009FINANČNÝ SPRAVODAJCA

Referent: Ing. Ingrid Šalkovičová, tel.: 02/59 58 34 85, odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva



32

Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. marca 2009
č. MF/10294/2009-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti

o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania

v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie
sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 601/2007 Z. z.) v znení opatrenia
z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74 (oznámenie č. 500/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa
osobitného predpisu18a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ozná-
menie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2/2009 (oznámenie
č. 80/2009 Z. z.) .“.

2. V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uve-
dené do používania a spĺňajú všetky funkcie a povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, naprí-
klad stavebnými, ekologickými, požiarnymi, bezpečnostnými a hygienickými (ďalej len „majetok
uvedený do používania“). Ako majetok uvedený do používania sa účtuje aj stavba, na ktorej uží-
vanie bolo vydané povolenie na predčasné užívanie stavby20) alebo rozhodnutie o dočasnom uží-
vaní stavby na skušobnú prevádzku21).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

3. Za § 72a sa vkladá § 72b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72b

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. marca 2009

(1) Pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 28. februári 2009, sa
opravná položka, ktorá bola vytvorená k stavbe v období predčasného užívania stavby alebo v obdo-
bí dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku, zúčtuje v prospech účtu 081 – Oprávky k stav-
bám. Súčasne sa účtuje o zaradení takejto stavby do používania na ťarchu účtu 021 – Stavby a v pro-
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spech účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Zníženie hodnoty stavby pomocou op-
ravných položiek sa upraví v odpisovom pláne a pokračuje sa v odpisovaní stavby.

(2) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok uvedený do používania najneskôr
28. februára 2009, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným
predpisom16), sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok a pri jeho od-
pisovaní sa pokračuje podľa doterajšieho odpisového plánu.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Ján Počiatek, v. r.
minister financií
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Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. marca 2009
č. MF/10296/2009-74,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti

o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej
závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených

z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave
jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené

za účelom podnikania v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 22602/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní
položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených
z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva,
ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania (oznámenie č. 741/2002 Z. z.) v znení
opatrenia z 24. novembra 2004 č. MF/10354/2004-74 (oznámenie č. 688/2004 Z. z.), opatrenia
z 28. novembra 2007 č. MF/24764/2007-74 (oznámenie č. 598/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. no-
vembra 2008 č. MF/24487/2008-74 (oznámenie č. 501/2008 Z. z.) sa dopĺňa takto:

1. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa účtujú veci, ktoré sú uve-
dené do užívania a spĺňajú všetky technické funkcie tohto majetku potrebné na jeho užívanie a po-
vinnosti ustanovené osobitnými predpismi1a). Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje aj stavba,
na ktorej užívanie bolo vydané povolenie na predčasné užívanie stavby1b) alebo rozhodnutie
o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku1c).“.

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a, 1b a 1c znejú:

„1a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1b) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.

1c) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie podľa
osobitného predpisu6a).“.

5/2009 319FINANČNÝ SPRAVODAJCA



Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (oznáme-
nie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 80/2009
Z. z.).“.

3. Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. marca 2009

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok uvedený do užívania najneskôr 28. feb-
ruára 2009, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpi-
som2), sa považuje za dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok a pri jeho odpisovaní
sa pokračuje podľa doterajšieho odpisového plánu, ak sa nepostupuje podľa § 28 ods. 3 zákona.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Ján Počiatek, v. r.
minister financií
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Opatrenie
Ministerstva finanií Slovenskej republiky

z 12. marca 2009
č. MF/10531/2009-74,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich

v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníc-
tve v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. z.) v znení opatrenia
z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.), opatrenia z 24. novem-
bra 2004 č. MF/10069/2004-74 (oznámenie č. 689/2004 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra
2005 č. MF/26670/2005-74 (oznámenie č. 616/2005 Z. z.), opatrenia z 12. decembra 2006
č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.), opatrenia z 5. decembra 2007
č. MF/16317/2007-74 (oznámenie č. 602/2007 Z. z.) a opatrenia z 27. novembra 2008
č. MF/23535/2008-74 (oznámenie č. 509/2008 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 33 odsek 1 znie:

„(1) Dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje v účtovej skupine 01 – Dlhodobý nehmotný maje-
tok, dlhodobý hmotný majetok sa účtuje v účtovej skupine 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpi-
sovaný a technické zhodnotenie prenajatého majetku podľa § 32 ods. 2 písm. c), ak sú uvedené
do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto
majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov23). Uvede-
ním do užívania sa rozumie aj vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby23a) alebo rozhod-
nutia o dočasnom užívaní stavby na skušobnú prevádzku23b).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel
v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 23c sa vypúšťa.

3. V § 37 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.

Doterajšie odseky 3 až 17 sa označujú ako odseky 1 až 15.
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4. V § 43 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„V účtovnej jednotke, v ktorej sa zásoby účtujú podľa spôsobu B a ku dňu, ku ktorému sa zosta-
vuje účtovná závierka sú splnené aspoň dve z podmienok uvedených v § 19 ods. 1 písm. a) pr-
vom až treťom bode zákona, sa od nasledujúceho účtovného obdobia účtujú zásoby podľa spô-
sobu A.“.

5. § 52 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Ocenenie nového osobného motorového vozidla sa zníži o sumu poskytnutej dotácie na
kúpu nového osobného motorového vozidla podľa osobitného predpisu32a).

(16) V účtovníctve predajcu alebo zástupcu výrobcu32a) osobného motorového vozidla sa účtu-
je o dotácii na kúpu nového osobného motorového vozidla podľa osobitného predpisu32a) na účte
315 – Ostatné pohľadávky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) § 7a výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 1. marca 2005 č. 1/2005
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ozná-
menie č. 88/2005 Z. z.) v znení výnosu zo 4. marca 2009 č. 2 /2009 (oznámenie
č. 80/2009 Z. z.).“.

6. V § 56 ods. 12 sa vypúšťa posledná veta.

7. Za § 86e sa vkladá § 86f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86f

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. marca 2009

(1) Ustanovenie § 33 ods. 1 v znení účinnom od 20. marca 2009 sa prvýkrát použije pri účtovaní
stavby uvedenej do užívania z dôvodu vydania povolenia na predčasné užívanie stavby alebo roz-
hodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku v účtovnom období, ktoré končí po
28. februári 2009.

(2) Opravná položka tvorená z dôvodu vydania povolenia na predčasné užívanie stavby ale-
bo rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku sa zúčtuje na ťarchu účtu
094 – Opravná položka k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku so súvzťažným zápisom
v prospech účtu 081 – Oprávky k stavbám. Pri tvorbe odpisového plánu v účtovnom období, ktoré
končí po 28. februári 2009, sa zohľadní zníženie hodnoty majetku o zúčtovanú opravnú položku.

(3) Dlhodobý nehmotný majetok, ktorým sú zriaďovacie náklady, sa vyradí z účtovníctva pri zosta-
vovaní účtovnej závierky po 20. marci 2009, ktorá sa zostavuje k 1. marcu 2009 a neskôr. Vyradenie
tohto majetku z účtovníctva sa účtuje na ťarchu účtu 071 – Oprávky k zriaďovacím nákladom so sú-
vzťažným zápisom v prospech účtu 011 – Zriaďovacie náklady. V účtovnej jednotke, ktorá prvýkrát
zostavuje účtovnú závierku, sa zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku, ktorým sú zria-
ďovacie náklady, účtuje na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobé-
ho hmotného majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 071 – Oprávky k zriaďovacím nákla-
dom. V ostatných prípadoch sa zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku, ktorým sú zria-
ďovacie náklady, účtuje na ťarchu účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo 429 – Neuhra-
dená strata minulých rokov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 071 – Oprávky k zriaďovacím
nákladom.

(4) Dlhodobý hmotný majetok, vrátane technického zhodnotenia podľa § 32 ods. 2 písm. c), uve-
dený do užívania najneskôr 28.februára 2009, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako
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suma ustanovená osobitným predpisom9), sa považuje za dlhodobý hmotný majetok a pokračuje sa
v jeho odpisovaní.

(5) Dlhodobý nehmotný majetok uvedený do užívania najneskôr 28. februára 2009, ktorého oce-
nenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom5), sa považuje za dl-
hodobý nehmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.“.

8. V prílohe č. 1 účtovej triede 0 v účtovej skupine 01 sa vypúšťajú slová „011 – Zriaďovacie náklady“.

9. V prílohe č. 1 účtovej triede 0 v účtovej skupine 07 sa vypúšťajú slová „071 – Oprávky k zriaďo-
vacím nákladom“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2009.

Ján Počiatek, v. r.
minister financií
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Rozhodnutia vyšších územných celkov
o určených maximálnych cenách tovarov miestneho významu

35

Košický samosprávny kraj

Číslo spisu: 69/2009-RU13/7338 V Košiciach 12. 03. 2009
Referent: Ing. Nováková, tel.: 055/726 82 05

Dodatok č. 6 k cenovému výmeru č. 3/2005
Košický samosprávny kraj podľa § 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení ne-

skorších predpisov a § 2 ods. 2 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 01/R/2003
z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien tovaru v pôsobnosti vyšších územ-
ných celkov v znení neskorších predpisov, vydáva rozhodnutie, ktorým mení Cenový výmer č. 3/2005
zo dňa 29.03.2005, ktorým určuje maximálne ceny tovaru pre:

KOSIT, a. s.
Rastislavova 98
043 46 Košice
IČO: 36 205 214

Klasifikácia produkcie:

90.00.30 Hygienické (čistiace) a podobné služby
len čistenie a kropenie ulíc vykonávané pre mesto alebo obec

V bode 8 sa mení maximálna cena služby Pozber posypového materiálu z komunikácií, vrátane ceny
za deponáciu a odvoz ručný a znie:

8. Pozber posypového materiálu z komunikácií, vrátane
ceny za deponáciu a odvoz:
ručný 82,33 €/t

Uvedená maximálna cena je vrátane dane z pridanej hodnoty.

Dodatok č. 6 k Cenovému výmeru č. 3/2005 nadobúda účinnosť 15. marca 2009.

JUDr. Zdenko Trebuľa, v. r.
predseda
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